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SAMMANFATTNING  
Umeå Energi har som mål att vara förnybara i allt de gör år 2018. Som ett led i detta arbete vill de 

veta vilken miljöpåverkan som sker från deras produkt fjärrkyla.  

I denna rapport har miljöpåverkan från Umeå fjärrkyla beräknats genom att ta fram nyckeltalen 

primärenergianvändning per levererad kylenergi och växthusgaser i koldioxidekvivalenter per 

levererad kylenergi. Miljövärderingen har framförallt baserats på rapporter från svenska 

myndigheter och branschorganisationer. Data till beräkningar har samlats från statistik och från 

Umeå Energis anläggningsrapporter. 

Fjärrkylans primärenergianvändning har beräknats till 0,94 kWh per kWh levererad fjärrkyla och 

utsläppen av växthusgaser till 63 g CO2 per kWh levererad fjärrkyla. En osäkerhetsfaktor vid 

beräkningen är uppskattningen av elanvändning för kylproduktion. Metodvalet som påverkar 

resultaten mest är allokering av värmepumpens elanvändning mellan värme och kyla.  

En jämförelse mellan Umeå fjärrkyla och enskild kylning med en eldriven kylmaskin har gjorts. Denna 

visar att fjärrkyla ger upphov till mindre primärenergianvändning än en eldriven kylmaskin med en 

köldfaktor upp till 1,6. För att växthusgasutsläppen från fjärrkyla ska överstiga de från enskild kylning 

krävs att den eldrivna kylmaskinen har en köldfaktor över 3,3.       

För framtida beräkningar rekommenderas utökad mätning av elanvändningen för kylproduktion samt 

att gemensamma riktlinjer för miljövärdering av energiproduktion tas fram.    
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Environmental impact from district cooling  

an assessment of district cooling in Umeå with focus on the use of primary 

energy and emissions of climate gases 

by Katarina Sjöström 

ABSTRACT  
Umeå Energi aims to be renewable in everything they do in 2018. As part of this work, they want to 

know the environmental impact of their product district cooling. 

In this report, the environmental impact from Umeå district cooling has been calculated by 

developing the key numbers primary energy use per delivered cooling energy and greenhouse gases 

in carbon dioxide equivalents per delivered cooling energy. The environmental assessment has been 

based primarily on reports from government authorities and trade associations. Data for calculations 

have been collected from statistics and from plant reports of Umeå Energi. 

The primary energy use of district cooling has been calculated to 0,94 kWh per kWh delivered cooling 

energy and the greenhouse gas emissions to 63 g CO2 per kWh delivered cooling energy. A factor of 

uncertainty in the calculation is the estimated electricity use for cooling. The methodical choice that 

affects the results most is the allocation of the heat pump's electricity use between heat and cold. 

A comparison between Umeå district cooling and individual cooling with a vapor-compression chiller 

(VCC) has been done. The comparison shows that district cooling uses less primary energy than VCC 

with a coefficient of performance lower than 1,6. An electric cooler with a coefficient of performance 

lower than 3,3 will cause higher emissions of greenhouse gases than district cooling. 

Extended measurement of electricity use for cooling and development of common guidelines for 

environmental evaluation of energy production are recommended for future work. 
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1 INLEDNING 
Minskande energiresurser och en uppvärmning av klimatet är högaktuella, globala miljöproblem som 

påverkas i hög grad av energiproduktion.  

För att minska användningen av energiresurser har EU-kommissionen antagit en handlingsplan där 

målet är att minska primärenergianvändningen med 20 % till år 2020. Detta ska förverkligas bland 

annat genom förbättrad energieffektivitet och bättre energiomvandling. (1)    

Uppvärmningen av klimatet beror främst på en ökning av koncentrationen växthusgaser som t.ex. 

koldioxid och metan. Enligt FN:s klimatpanel måste de globala utsläppen istället för att öka börja 

minska inom de närmaste tio åren om allvarliga effekter på klimatet ska kunna undvikas (2). 

Förbränning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av koldioxid, vilket gör att 

energiproduktionen har en stor inverkan på växthuseffekten (3). EU har antagit ett klimat- och 

energipaket där växthusgasutsläppen i medlemsländerna ska minska med 20 % till år 2020. Om även 

andra länder ökar sina ansträngningar för minskade utsläpp kan EU skärpa målet till en minskning 

med 30 %. (4) 

Till följd av en ökad användning av värmeavgivande apparater, ökad isolering av byggnader och 

tuffare komfortkrav växer behovet av kylning (5). Den vanligaste metoden för kylning i världen är 

genom användning av eldrivna kylmaskiner (6). Därför spås elanvändningen för kylning öka i 

framtiden.   

Fjärrkyla är kyla som produceras i en central anläggning för att sedan levereras till användarna via ett 

rörledningssystem. Produktionstekniken kan variera men är oftast effektivare och miljövänligare än 

kylproduktion i många små kylanläggningar (5). En miljömässig nackdel med fjärrkyla är att det sker 

förluster vid distribution. En annan nackdel är att det krävs resurser för anläggning av ett 

distributionsnät. År 2009 fanns det 35 stycken distributionsnät för fjärrkyla i Sverige där det 

nordligaste nätet fanns i Luleå. Samma år uppgick deras totala kylproduktion till 0,83 TWh kyla (5). 

1.1 Umeå Energi  
Umeå Energi är ett kommunalägt energibolag som bland annat producerar, säljer och distribuerar 

fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå kommun och Bjurholm (7). Företaget har som mål att år 2018 

vara förnybara i allt de gör. En del i arbetet mot detta mål är att sälja 100 % klimatneutrala produkter 

såsom el, fjärrvärme och fjärrkyla (8).  

Umeå Energi erbjuder redan produkten Klimatneutral fjärrvärme; fjärrvärme producerad med i 

huvudsak förnybara bränslen. Utsläpp från icke förnybara bränslen kompenseras med hjälp av 

investering i internationella och lokala miljöfrämjande projekt (9). För att ta reda på hur mycket 

utsläpp som ska kompenseras för har beräkningar av växthusgasutsläpp från fjärrvärme gjorts.  

Däremot finns ännu inga studier av miljöpåverkan från Umeå Energis fjärrkyla. Leveransen ökar varje 

år och år 2009 producerade nästan 14 GWh fjärrkyla. Intresset för vilken miljöpåverkan den 

levererade fjärrkylan ger upphov till är därför stort från både företaget och dess kunder.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vilken miljöpåverkan Umeå Energis levererade 

fjärrkyla ger upphov till. Informationen ska kunna användas av både kunder, potentiella kunder samt 

leverantören.  

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram en metod för att bestämma miljöpåverkan från den till kunderna 

levererade fjärrkylan. Detta ska göras genom att beräkna nyckeltalen primärenergianvändning och 

koldioxidekvivalenter per kWh levererad kyla.  
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2 METOD  
I detta avsnitt beskrivs översiktligt de metoder som använts för att beräkna miljöpåverkan från 

fjärrkyla.   

2.1 Litteraturstudier  
För att erhålla kunskap om miljövärdering i allmänhet och om miljövärdering av fjärrkyla i synnerhet 

har litteraturstudier gjorts. Även grundmetodiken för utförande av livscykelanalys har studerats. 

Miljörapporter från Umeå Energis olika produktionsanläggningar har lästs för att få en förståelse av 

Umeå fjärrvärme- och fjärrkylasystem. I detta syfte har även en intern affärsrapport studerats. 

2.2 Datainsamling 
Dataunderlag till beräkningar erhölls från Umeå Energis månads- och årsrapporter från de olika 

anläggningarna. Umeå Energis egna mätningar på Ålidhem, Umeå, användes för data om 

utomhustemperatur. Älvtemperatur hämtades från Vattenfalls mätningar vid Stornorrfors. För 

beräkningar på elens miljöpåverkan användes nordisk statistik.  

2.3 Beräkningar 
Beräkningar och datasammanställningar har gjorts i programmet Excel. Utformningen av 

beräkningarna har gjorts på ett sådant sätt att indata kan ändras för framtida beräkningar.  

2.4 Nyckeltal 
För att på kunna förmedla informationen om miljöpåverkan från fjärrkyla har två nyckeltal valts. 

Nyckeltalen är de mätetal som anses bäst beskriva den levererade fjärrkylans miljöpåverkan. Med 

utgångspunkt från tidigare studier (10) har nyckeltalen primärenergianvändning och 

växthusgasutsläpp använts i denna rapport.  

2.5 Avgränsningar 
Projektets mål har nåtts genom att studera miljöeffekterna primärenergianvändning och 

växthusgasutsläpp från Umeå fjärrkyla under år 2009, från vagga till grav. Under arbetet har olika 

metoder för beräkning av miljövärden analyserats. I första hand har rapporter från svenska 

myndigheter och branschorganisationer studerats. Detta för att metodvalen i så stor utsträckning 

som möjligt ska följa gängse rekommendationer. Vetenskapliga artiklar om ämnet har därför inte 

undersökts närmare vid litteraturstudier.  

Ett globalt synsätt har använts vilket medför att ingen hänsyn har tagits till var miljöpåverkan sker. 

Analysen har ett livscykelperspektiv då det gäller energiflöden men är ingen fullständig 

livscykelanalys (se avsnitt 3.1). Miljöpåverkan från tillverkning av maskiner och byggnader har därför 

inte räknats in, med undantag för utsläpp från elproduktion från vatten-, vind- eller kärnkraft.  

2.6 Källkritik 
Uppgifter om utsläpp från förädling och distribution av olika bränslen har hämtats från en faktabok 

om bränslen skriven av Svenska Miljöinstitutet år 2001 (11). Rapporten är alltså relativt gammal, men 

är idag den mest heltäckande och flitigast använda informationskällan vad gäller utsläpp från 

bränslen. Flera andra nyare studier om miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla grundar sina data 

från samma källa, (10) och (12). Källan har därför värderats som den bästa för beräkningar i denna 

rapport. En uppdatering av faktaboken är under arbete (13). 
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3 TEORI 
I detta avsnitt behandlas teorin som krävts för att bestämma miljöpåverkan från energiproduktion1. 

Här motiveras även de metodval som gjorts då flera alternativ funnits tillgängliga.  

3.1 Livscykelperspektiv 
En livscykelanalys innebär att all påverkan från en produkts livscykel summeras. Påverkan kan vara av 

miljömässig, social eller ekonomisk karaktär där miljöpåverkan utgörs av utsläpp av till exempel 

avfall, försurande gaser och klimatpåverkande gaser.  

Vid analys av miljöpåverkan från fjärrkyla används i denna rapport ett livscykelperspektiv. Produkten 

fjärrkyla studeras från vagga till grav där miljöpåverkan från varje steg summeras. Vaggan är här 

uttag av primärenergi och graven är då kylan försvinner från byggnaden där den används. Här görs 

dock, till skillnad från vid en livscykelanalys, en avgränsning till primärenergianvändning och utsläpp 

av koldioxid. Övriga utsläpp och avfall från processerna studeras inte. Uppbyggnad och avveckling av 

byggnader och maskiner har i de flesta fall försummats. Social och ekonomisk påverkan behandlas 

inte.  

3.2 Primärenergi 
”Primärenergi definieras som energi en naturresurs (exempelvis kol, olja, solenergi, vind och uran) 

har, och som inte har genomgått någon av människan utförd konvertering eller transformering.” (14)  

Primärenergianvändningen är de totala resurser som används, inklusive förluster i omvandling. Ett 

exempel kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Livscykelperspektiv av primärenergianvändningen för elenergi. 

                                                           
1
 Energi kan enligt termodynamikens första lag varken skapas eller förstöras (34). Då begreppet produktion 

används i denna rapport menas egentligen att energi omvandlas från en form till en annan.    
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Figuren visar förluster som kan ske vid produktion av el. Här utgörs de av utvinning och transport av 

bränsle, omvandling från bränsle till el samt distribution av el via elnät. Mängden primärenergi som 

krävs är alltså större än den slutliga elenergi som kan användas. Energiproduktion kan ske på många 

olika sätt vilket givetvis påverkar förlusterna och därmed primärenergianvändningen. 

Primärenergifaktorer (PEF) beräknas genom att dela primärenergianvändningen med den 

energimängd som slutligen används. De kan tas fram för enskilda bränslen men även för 

energibärare som el, värme och kyla. I denna rapport redovisas nyckeltalet primärenergifaktor som 

kvoten mellan uttagen primärenergi och levererad fjärrkyla.  

En primärenergifaktor som endast beror av verkningsgraden hos framställningsprocessen speglar hur 

effektivt en energiresurs används. Vilken påverkan primärenergianvändningen har på jordens 

resurser beror dock även på vilket energislag som används. Uttag av olja påverkar framtida resurser, 

till skillnad från användning av solenergi. Primärenergianvändningen bör därför delas upp i tre 

kategorier: Icke förnybar (energi från t.ex. kol), fritt flödande förnybar (energi från t.ex. sol) samt icke 

fritt flödande förnybar (energi från t.ex. biobränsle). Vid beräkning av primärenergifaktorer 

rekommenderas att primärenergi som är fritt flödande förnybar får primärenergifaktorn noll 

eftersom det inte går åt någon ändlig resurs då denna används. (15)  

För att kunna beräkna den totala primärenergianvändningen används primärenergifaktorer 

(viktningsfaktorer) för olika energislag och energibärare. Dessa faktorer tar hänsyn till både förluster 

och vilket energislag primärenergin består av. Av detta följer att vissa energislag får en 

viktningsfaktor under ett; mängden energi för slutanvändning kan därför bli större än den inmatade 

primärenergin. (14) 

3.3 Utsläpp av växthusgaser 
Jordens temperatur beror av skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående 

strålning från jorden, se Figur 2. 

 

Figur 2. En förenkling över strålningbalansen med inkommande strålning från solen och utgående planetär strålning från 
jorden. 
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En förändring av denna skillnad kallas påverkan på strålningsbalansen (radiative forcing på engelska) 

och mäts som värmeeffekt per ytenhet. Strålningsbalansen påverkas bland annat av koncentrationen 

av växthusgaser i atmosfären. Dessa gaser absorberar värmestrålning från jorden som i stället för att 

fortsätta ut i rymden strålas tillbaka igen. Växthusgaser har en lång atmosfärisk livstid vilket gör att 

de kan påverka jordens temperatur långt efter utsläppstillfället. Koldioxid uppskattas ha en livstid på 

över 100 år medan metan finns kvar ungefär åtta år. (16)  

För att jämföra olika gasers klimatpåverkan används ofta mätetalet GWP2. En gas GWP beräknas 

genom att dess påverkan på strålningsbalansen integreras över en given tidsperiod. Denna delas 

sedan med motsvarande påverkan från koldioxid. Koldioxids GWP är därför 1 oavsett vilken 

tidsperiod som avses. Genom att multiplicera mängden utsläpp av en växthusgas med dess GWP kan 

utsläppen i koldioxidekvivalenter beräknas, se ekvation 1. Enheten koldioxidekvivalenter möjliggör 

summering av utsläpp från olika växthusgaser. (16)   

                      (g) [1] 

där 

    =vikten av den utsläppta gasen, i g 

      =den aktuella gasens GWP 

FN:s klimatpanel IPCC3 beräknar och publicerar värden för olika gasers GWP (17).  

De växthusgaser som regleras i Kyotoprotokollet är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) och 

fluorerande gaser (t.ex. HFC och SF6) där koldioxid står för nästan 80 % av alla utsläpp i världen (18). 

Vid energiproduktion sker främst utsläpp av koldioxid, men även av övriga gaser i Kyotoprotokollet 

samt av de indirekta växthusgaserna kolmonoxid (CO) och flyktiga organiska kolväten (NMVOC). Den 

fluorerande gasen svavelhexaflourid (SF6) är en mycket stark växthusgas som ofta används vid 

ställverk. Den har goda isolerande egenskaper och släcker eventuella ljusbågar som kan uppstå vid 

brytning av en elektrisk krets (19).  

I denna rapport beräknas koldioxidekvivalenter för respektive utsläpp förutom SF6 som utesluts 

eftersom utsläppsdata saknas. Utsläppen redovisas i form av utsläppsfaktorer i gram 

koldioxidekvivalenter per kWh levererad fjärrkyla.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Global Warming Potential är en faktor som anger hur en gas påverkar klimatuppvärmningen, där koldioxid är 

referens med en GWP100 på 1. Talet 100 står för att det är påverkan över 100 år som avses.  
3
 Intergovernmental Panel on Climate Change har hittills publicerat fyra rapporter om klimatförändringar och 

arbetar med en femte. 
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3.4 Allokering 
Då flera produkter skapas ur samma miljöpåverkande process eller verksamhet är det inte alltid 

självklart vilken miljöpåverkan respektive produkt ger upphov till. Fördelningen av miljöpåverkan 

kallas allokering. I denna rapport måste fördelning göras mellan produkterna värme och kyla från 

värmepump liksom mellan produkterna el och värme från kraftvärmeproduktion. I detta avsnitt 

beskrivs och förklaras ett antal vedertagna metoder för allokering mellan energiprodukter. Slutligen 

motiveras metodvalen.  

3.4.1 Energimetoden 

Den enklaste allokeringsmetoden är att fördela miljöpåverkan proportionellt utifrån producerad 

energimängd, oavsett om det är el, värme eller kyla. Vid kraftvärmeproduktion gynnar denna metod 

främst elens miljöpåverkan. (14)  

I beräkningarna som ligger till grund för produkten Klimatneutral fjärrvärme väljer Umeå Energi att 

använda denna metod för allokering av miljöpåverkan från värmepump. Metoden används även i 

tidigare studier (10).  

I denna rapport används energimetoden för allokering av miljöpåverkan från värmepumpar mellan 

kyla och värme.   

Exempel 

Exempel på allokering med energimetoden kan ses i ekvation 2. Här beräknas utsläpp av 

växthusgaser från kylproduktion med värmepump. COP4 anger hur många andelar kyla respektive 

värme som produceras från en tillförd enhet el.   

            
     

          
   (g) [2] 

där 

    =utsläpp av koldioxidekvivalenter per producerad energienhet el, i g/kWh 

     =producerad energimängd kyla, i kWh 

    =värmepumpens köldfaktor  

     =värmepumpens värmefaktor  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Coefficient Of Performance beskriver energieffektiviteten hos en kylmaskin. 
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3.4.2 Alternativproduktionsmetoden 

Alternativproduktionsmetoden tar hänsyn till hur stor bränsleåtgången hade varit om energin istället 

hade producerats i separata anläggningar. Metoden ska gynna båda de samproducerade 

energislagen. I standardiseringssystemet EPD5 för miljöpåverkan från el och fjärrvärme har denna 

allokeringsmetod valts. (14) 

I detta arbete används metoden för att allokera miljöpåverkan från kraftvärmeanläggningar mellan el 

och värme. 

Exempel 

Exempel på allokering med alternativproduktionsmetoden kan ses i ekvation 3 och 4. Här beräknas 

primärenergianvändningen vid elproduktionen i ett kraftvärmeverk. Den mängd el som genereras i 

det aktuella kraftvärmeverket delas med den elverkningsgrad som skulle vara om samma mängd 

producerats i en kondensanläggning med samma bränsle. Motsvarande beräknas för den 

producerade värmen. Den totala mängd bränsle som skulle gå åt om elen och värmen produceras 

separat beräknas med ekvation 3. 

             
   

       
 

      

          
   (kWh) [3] 

där 

   =mängd elenergi producerad i kraftvärmeverket, i kWh 

      =mängd värmeenergi producerad i kraftvärmeverket, i kWh 

       =den alternativa verkningsgraden för el producerad i ett kondenskraftverk 

          = den alternativa verkningsgraden för el producerad i ett värmeverk 

Den andel som ska allokeras till el beräknas sedan med ekvation 4 där den alternativa 

bränsleåtgången för elproduktion delas med den totala alternativa bränsleåtgången, beräknad i 

ekvation 3. 

                    

   
       

            
    [4] 

Nu kan den primärenergi som används till elproduktion beräknas genom att multiplicera 

allokeringsfaktorn för el med den totala primärenergitillförseln till kraftvärmeverket.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration) administreras i Sverige av Miljöstyrningsrådet. 
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3.4.3 Kraftbonusmetoden   

Kraftbonusmetoden6 används för allokering av energi från kraftvärmeproduktion. Här värderas el 

från anläggningen som om den producerats i ett kondensverk med samma bränsle som i den aktuella 

kraftvärmeanläggningen. Resterande del av miljöpåverkan allokeras till fjärrvärmen7 vilket medför att 

all fördel med samproduktionen tilldelas fjärrvärmen. Metoden rekommenderas i en statlig 

utredning (14) eftersom den anses beskriva de verkliga effekterna på energisystemet bäst.  

I detta arbete används kraftbonusmetoden vid känslighetsanalys av resultatet. Detta eftersom både 

denna metod och alternativproduktionsmetoden är vedertagna metoder som i en tidigare studie (10) 

visats påverka beräkningsresultatet i hög grad.  

Exempel 

För att kunna allokera miljöpåverkan från el och fjärrvärme med hjälp av kraftbonusmetoden måste 

miljöpåverkan från el från motsvarande kondensanläggning vara känd. I ekvation 5 visas hur utsläpp 

av växthusgaser från värmeproduktion beräknas. 

                                             (g) [5] 

där 

         = utsläpp av koldioxidekvivalenter per energienhet bränsle, i g/kWh 

        = mängd bränsleenergi som tillförs kraftvärmeverket, i kWh 

            = utsläpp av koldioxidekvivalenter per energienhet el vid produktion i kraftkondensverk, 

i g/kWh 

   = mängd elenergi producerad i kraftvärmeverket, i kWh 

  

                                                           
6
 Kallas även för primärenergimetoden. För att allokeringsmetoden inte ska förväxlas med 

primärenergiberäkningar kallas den kraftbonusmetoden i denna rapport.  
7
 Om den fjärrvärmeallokerade delen blir negativ sätts den till noll.  
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4 TIDIGARE STUDIER 
Genom att läsa studera tidigare litteratur har information om miljövärdering av energiproduktion 

samlats. Detta avsnitt ligger till grund för de metodval och värderingar som senare görs i avsnitt 6 

och 7. 

4.1 Miljövärdering av fjärrkyla 
En tidigare studie (14) av primärenergianvändningen för levererad fjärrkyla i Sverige visar på en stor 

spridning. Primärenergifaktorerna för svensk fjärrkyla varierar mellan 0,1 och 1,43 med ett viktat 

medelvärde på 0,53. Hur stor del av primärenergin som utgörs av förnybar respektive icke förnybar 

energi framgår dock inte.  

I en annan studie (10) presenteras miljövärden för fjärrkyla vid olika produktionssätt och 

beräkningsmetoder. Även denna visar på en stor spridning av den resulterande miljöpåverkan från 

fjärrkyla. Då kraftvärmeproduktionen allokeras med alternativproduktionsmetoden och elen 

värderas som svensk medelel varierar fjärrkylans primärenergifaktor mellan 0,10 och 1,03 och dess 

växthusgasutsläpp mellan 1 och 376 g CO2/kWh.    

4.2 Miljövärdering av bränslen 
Hur miljövärdering av olika bränslen ska göras är självklart. I detta avsnitt beskrivs olika bränslen vars 

miljöpåverkan är omdiskuterad i litteratur. 

4.2.1 Biobränslen 

Biobränsle är ett förnybart energislag eftersom det kan återskapas genom tillväxt av nya träd inom 

en relativt kort tidsperiod. Resursen kommer dock att minska om uttaget ökas i högre takt än ny 

biomassa växer upp. Biobränsle bör därför tillhöra kategorin icke fritt flödande förnybar primärenergi 

(15).   

Oftast brukar användning av biobränslen för el- och värmeproduktion inte antas bidra med någon 

ökning av utsläppta växthusgaser. Koldioxidutsläpp vid förbränning av biobränslen finns till exempel 

inte upptaget i Kyotoprotokollet. Resonemanget bygger på att de koldioxidutsläpp som sker vid 

förbränning av biobränsle tas upp av de träd som ersätter de avverkade. Dessutom skulle 

motsvarande mängd koldioxid frigöras om biobränslet istället lämnas att förmultna efter självdöd. 

(16)  

I en rapport (16) undersöks i vilken utsträckning biobränslen kan anses vara klimatneutrala. Detta 

görs genom att studera olika bränslens nettoutsläpp av växthusgaser under en livscykel. Ur denna 

sammanställning dras slutsatsen att inga bränslen är helt klimatneutrala eftersom utsläpp även sker 

vid både utvinning, förädling och transport av bränslen. Dock får biobränslen betydligt lägre 

nettoemissioner under en livscykel än fossila bränslen eftersom utsläppen vid förbränning kvittas 

mot den mängd koldioxid som tas upp vid tillväxt av ny biomassa. (16) 

En annan aspekt som påverkar strålningsbalansen är när i tiden utsläppen av växthusgaser sker. För 

att beskriva detta görs en jämförelse mellan naturgas, kol och GROT8 där samma energimängd 

bränsle tas ut varje år och förbränns. Påverkan på strålningsbalansen är den ökning som sker i 

förhållande till ett nollscenario där kolet och naturgasen aldrig tas upp och biobränslet lämnas i 

                                                           
8
 Grenar Rötter Och Toppar ses som restprodukter från skogsavverkning men används mer och mer som 

bränsle för el- och värmeproduktion. 
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skogen för att förmultna. Under de första 20 åren är påverkan från naturgas och GROT ungefär lika 

stora, men sedan planar biobränslets påverkan ut medan påverkan från naturgasen fortsätter att 

öka. Ökningen beror på att växthusgaserna har en lång livstid, se 3.3. Därför kommer 

koncentrationen i atmosfären att öka om ett fortsatt uttag görs. I biobränslets fall kommer ökningen 

att avstanna eftersom motsvarande mängd koldioxid släpps ut även i nollscenariet. Påverkan till följd 

av förbränning kommer dock att vara högre även sett över en längre tid (100 år) på grund av 

tidigareläggning av utsläpp. (16) 

4.2.2 Fossila bränslen, torv och uran 

Torv bildas ur biomassa och har en mycket långsam tillväxt. Torvmossar släpper ut en liten mängd 

metangas, vilket gör att uttag av torv innebär en reduktion av växthusgasutsläpp. Däremot sker, sett 

ur ett hundraårigt tidsperspektiv, samma utsläpp vid förbränning av torv som vid förbränning av 

fossila bränslen. (20)   

Ur detta görs bedömningen att torv tillhör kategorin icke förnybara bränslen. Till denna kategori hör 

även olja, naturgas, kol och uran (15).  

4.2.3 Avfall, returträ och spillvärme 

Enligt en statlig utredning (14) har hälften av avfallets innehåll inget kvarvarande alternativt värde 

medan resterande hälft värderas som bioenergi. Ur detta dras slutsatsen att hälften av avfallet kan 

värderas som förnybart och endast hälften av utsläppen vid förbränning antas bidra till ökad 

klimatpåverkan, se avsnitt 4.2.1. Returträ värderas ha samma primärenergifaktor som avfall.     

Äkta spillvärme är värme som inte har något alternativt användningsområde, vilket innebär att dessa 

resurser gått förlorade om de inte använts till energiproduktion. Därför bör spillvärmes 

primärenergifaktor sättas till noll. (14)  

 En annan motivering till varför dessa bränslen ska ha en primärenergifaktor under 1 är att de är 

restprodukter. Alltså kan en viss del av miljöpåverkan från dessa produkter redan ha allokerats till 

den föregående processen eller verksamheten, se avsnitt 3.4. 

4.3  Miljövärdering av el 
All el som produceras levereras genom samma nät och elen i uttaget kan därför komma från många 

olika kraftverk. Ursprungsbestämning av den specifika el som används till kylproduktion är därför inte 

möjlig. För att kunna beräkna miljöeffekterna av elanvändning måste istället en geografisk gräns 

väljas för det elsystem som användningen väntas utnyttja. 

4.3.1 Elsystemet 

Sedan år 2006 är elhandeln i Sverige konkurrensutsatt och idag har vi och de övriga nordiska 

länderna, förutom Island, en gemensam nordisk marknad. Elhandelsbolagen köper och säljer el från 

producenter till kunder medan priset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nord Pool utgörs av 

systemoperatörerna i de enskilda länderna. I Sverige är Svenska Kraftnät systemoperatör. (21)   

En förutsättning för den gemensamma marknaden är att elnäten i de nordiska länderna är 

sammanlänkade. Detta innebär att el producerad i Danmark, Finland och Norge kan distribueras till 

svenska användare. Överföringseffekten är dock begränsad på vissa ställen, denna begränsning kallas 

flaskhals. Flaskhalsarna medför att elen inte kan flöda fritt mellan länderna vid alla tidpunkter och 

prissättningen kan då bli olika i länderna trots att marknaden ska vara nordisk (22). Vintern 2009-
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2010 blev Sveriges elpris betydligt högre än Norges på grund att kraftledningarna som sammanlänkar 

länderna inte klarade av den effekt som krävdes (23).  

Inom Sverige finns också flaskhalsar - mellan de norra och södra delarna av Sverige. Detta medför 

ibland underskott i de södra delarna och överskott i de norra. Trots detta är elpriset detsamma i hela 

Sverige. EU-kommissionen beslutade i april 2010 att detta är diskriminerande mot grannländerna och 

därför har nu Svenska Kraftnät beslutat att dela upp Sverige i fyra olika elområden, se Figur 3. Från 

och med november år 2011 kan elpriserna därför bli olika i olika delar av Sverige. (24) 

 

 
Figur 3. De fyra nya elområdena, viktig elproduktion samt begränsningar i överföringskapacitet. Källa: Svensk Energi. 

De nordiska länderna är dessutom sammanlänkade med andra nordeuropeiska länder, även om 

elutbytet ännu är relativt litet. EU har dock skapat ett direktiv med målet att skapa en gemensam 

europeisk elmarknad genom att bygga ut kraftledningarna mellan medlemsländerna (25). Svenska 

Kraftnät beslutade hösten 2010 om en ny elförbindelse till Baltikum som beräknas vara klar år 2016 

(26). 

4.3.2 Medel- eller marginalel?  

Miljöeffekterna av medelel är ett genomsnitt av miljöpåverkan från elproduktionen i ett avgränsat 

system. En fördel med miljövärdering av medelel är att den ger adderbarhet: summan av alla 

enskilda utsläpp blir de faktiska utsläppen (25). Information om hur medelelen produceras bestäms 

genom tillgänglig statistik. Detta innebär att medelelen ger ett tillbakablickande perspektiv, och 

fungerar bäst för bokföring av tidigare utsläpp. Det är däremot inte en rättvisande metod då man 

söker miljöeffekterna av en förändring av elanvändning eller elproduktion (27). 
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Marginalelsproduktionen sker vid det kraftverk som är dyrast att ha i drift i det aktuella elsystemet. 

Det är denna produktion som anses förändras vid en liten förändring i elanvändningen. Därför 

används marginalelsbegreppet vid konsekvensanalyser, alltså då man vill beskriva effekterna av 

mindre förändringar i elanvändning. I det nordiska systemet anses marginalel på kort sikt utgöras av 

el från kolkondens, och på längre sikt av el från naturgas. (25)  

Om och hur medel- respektive marginalel ska användas är omdebatterad. Eftersom metodvalet är 

avgörande för miljöpåverkan från el väljs ofta den metod som ger de önskade resultat. Marginalel 

används därför av de som vill minska elanvändningen och medelel av de som vill öka den. Vilken 

elproduktion som ska utgöra marginalproduktion kan också diskuteras. En investering med lång 

livstid kan påverka elanvändningen i ett framtida elsystem där marginalelen är en annan. Dessutom 

kan en förändrad elanvändning i sig påverka det aktuella elsystemet, detta gäller dock främst vid 

större förändringar. Det finns även de som anser att det är rättvisare att använda medelel ty alla 

elanvändare har lika stort ansvar för marginalproduktionen. (28) 

Miljöpåverkan från både medel- och marginalel varierar under året. I det nordiska elsystemet är 

elanvändningen betydligt högre vintertid då el används i högre utsträckning till både uppvärmning 

och belysning. Eftersom mest kyla produceras sommartid kan miljöpåverkan bli annorlunda 

beroende på om ett medel av hela året eller om specifik användningstid används för att värdera elen. 

Att bestämma vilken medel- eller marginalel som används vid varje tidpunkt är dock tidsödande och 

blir mer komplext ju större elsystem som studeras.  

4.3.3 Utsläppsrätter  

För att minska de totala utsläppen av koldioxid finns inom EU ett system för handel med 

utsläppsrätter. Detta innebär att alla anläggningar med stora utsläpp av koldioxid tilldelas ett antal 

utsläppsrätter de har tillåtelse att släppa ut. De verkliga utsläppen måste sedan redovisas och de 

företag som har ett överskott kan sälja till de med underskott. (27)  

På grund av detta anser en del att miljövärdering av el är onödigt. Taket för de totala utsläppen är 

redan satt och om ett enskilt företag släpper ut mindre blir det bara billigare för någon annan att 

släppa ut mer. En förändrad elanvändning påverkar dock fortfarande utsläppen av koldioxid. Ju 

lättare de handelsanslutna företagen har att klara sig på kvoterna desto lägre kan utsläppstaket 

sättas. Ansvaret är allas om utsläppen ska minska. En ytterligare anledning till att miljövärderingen av 

el är viktig är att handeln med utsläppsrätter inte tar hänsyn till övriga växthusgaser, 

resursanvändning eller utsläpp av försurande gaser. (25)  

4.3.4 Produktionsspecifik el  

Vissa elhandlare säljer el producerad på ett visst sätt, t.ex. med vindkraft. Köp av sådan el innebär att 

denna el teoretiskt bokförs på kunden men det är inte just denna som levereras till uttaget. Att köpa 

ursprungsmärkt el ger ingen verklig miljöeffekt i sig. Om köpet däremot innebär ny investering i 

miljövänlig el säger man att det finns additionalitet9 kopplat till valet av el. Detta skulle t.ex. kunna 

uppnås genom att efterfrågan på el från vindkraft är så stor att nya vindkraftverk byggs. (25) 

En förutsättning för att ursprungsmärkningen ska vara giltig är att den räknas bort från den övriga el 

(residualmixen) som säljs (12). Enligt den svenska ellagen ska all el ursprungsmärkas men ännu finns 

inget nationellt system för hur beräkningarna skall göras. Svensk Energi har sammanställt en egen 
                                                           
9
 Additionalitet innebär en effekt som uppstår av en åtgärd som inte hade uppstått utan åtgärden. 
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vägledning till elhandelsföretagen, som rekommenderas användas fram till att andra föreskrifter tas 

fram (29). 

I Sverige finns det el märkt med Bra miljöval som kontrolleras av Svenska Naturskyddsföreningen. 

Enligt kriterierna för Bra miljöval måste additionalitet uppnås vilket kan göras genom att avsätta 

pengar till effektiviseringsprojekt och förnybar el. Elen måste komma från förnybara energikällor 

såsom sol, vatten, vind och biobränsle. Det finns även specifika krav för varje produktionsmetod, t.ex. 

måste vattenkraftverken släppa igenom ett minimiflöde med vatten för att vara godkända. (30) 

4.4 Miljövärdering av fjärrvärme 
För att beräkna miljöeffekterna av fjärrvärmeanvändning bör lokala data för fjärrvärmeproduktion 

användas (12). Påverkan från olika fjärrvärmenät varierar stort och dessutom är näten nästan alltid 

lokala.   

4.4.1 Medel- och marginalproduktion 

Även vid fjärrvärmeproduktion används begreppen medel- och marginal. Läs mer om begreppen i 

avsnitt 4.3.2. Data för beräkning av miljöpåverkan från medelproduktion beräknas från 

produktionsanläggningarnas månatliga bränsletillförsel. De bränslen och produktionssätt som 

används vid marginalproduktion är de som har högst rörlig kostnad. Fjärrvärmen på marginalen 

kommer därför ofta från el- eller oljepannor men i ökande grad också från biobränslepannor. Att 

beräkna marginalfjärrvärmen är i praktiken komplicerat eftersom marginalfjärrvärmen varierar över 

året och med fjärrvärmeanvändningen. I en tidigare studie (12) har därför antagits ett antal ”typnät” 

som rekommenderas för marginalfjärrvärme där marginalen inte är känd. 

4.4.2 Miljömärkning 

Vissa fjärrvärmeleverantörer erbjuder fjärrvärme med Svenska Naturskyddsföreningens märkning 

Bra miljöval. Märkningen ställer t.ex. krav på bränslet som används, där fossila bränslen liksom 

osorterat avfall inte tillåts. Producenten kan välja om hela eller delar av produktionen ska märkas. 

(31)   

Umeå Energi säljer fjärrvärme märkt med Klimatneutral fjärrvärme. Genom att i första hand 

producera värme från biobränslen, avfall och industriell spillvärme räknas produktionen som i stort 

sett klimatneutral. Växthusgasutsläpp från fossila bränslen kompenseras genom att köpa certifierade 

reduktionsenheter (CER) vilket innebär att Umeå Energi köper andelar i internationella klimatprojekt. 

Additionalitet nås genom köp av dessa andelar men också genom ytterligare investeringar i lokala 

energi- och klimatforskningsprojekt. (9)  
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4.5 Köldmedier 
Alla kylmaskiner och värmepumpar innehåller köldmedier. Vid normal drift är läckage av medier 

relativt litet. De största utsläppen sker istället vid hantering av medierna och vid skrotning eller 

haverier av maskiner. Olika ämnen kan fungera som köldmedier i en kylprocess. Tidigare användes 

ämnen som verkar nedbrytande på ozonet då de släpps ut, så kallade klorfluorkarboner (CFC) och 

klorfluorkolväten (HCFC). År 1995 förbjöds nyinstallation av maskiner med CFC i Sverige och idag är 

all användning av ämnet förbjuden. Även användandet av HCFC-medier håller på att fasas ut. (32)  

För att ersätta de ozonnedbrytande medierna har användningen av vätefluorkarboner (HFC) ökat 

(33). Dessa påverkar inte ozonskiktet men är istället starka växthusgaser. Klimatpåverkan från ämnet 

R134a är t.ex. 1430 gånger större än från koldioxid (17). 

Köldmedier som inte påverkar ozonskiktet och vars påverkan på klimatet är mycket litet kallas 

naturliga köldmedier. Exempel på naturliga köldmedel är ammoniak, koldioxid, vatten och luft. (33)   

Saltet litiumbromid används ofta i vattenlöst form som köldmedium i absorptionskylmaskiner. Ingen 

information om negativ miljöpåverkan på varken klimatet eller ozonskiktet har funnits om detta 

köldmedium.    
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5  FJÄRRKYLA 
I detta avsnitt förklaras vad fjärrkyla är. Dessutom presenteras ett flertal tekniker för produktion av 

fjärrkyla.  

5.1 Bakgrund 
Den termodynamiska beskrivningen av kylning är att värme transporteras från ett område med lägre 

temperatur till ett område med högre temperatur. En maskin som utför detta kallas för kylmaskin. 

(34)  

Fjärrkyla utgörs av en köldbärare (oftast vatten) som kyls centralt och transporteras till kunden via 

rörledningar. Motsvarande modell för central värmeproduktion kallas fjärrvärme. Köldbäraren kan 

kylas med olika tekniker och i ett fjärrkylasystem utnyttjas ofta en kombination. 

5.2  Kyltekniker 
Den centrala produktionen av fjärrkyla kan ske med ett flertal tekniker som kräver olika tillförsel av 

energi. I detta avsnitt presenteras kort några av de vanligaste kylteknikerna.  

5.2.1 Kompressionskyla 

Den vanligast förekommande kyltekniken idag är ångkompression. Denna teknik används även i 

mindre kylanläggningar för komfortkyla. I Figur 4 ses en schematisk bild över hur denna kylcykel 

fungerar.  

 

Figur 4. En schematisk bild över kylcykeln ångkompression. Källa: Thermodynamics an engineering approach, s. 611. 
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De små pilarna visar köldmediets10 väg och de stora pilarna visar energins väg. I en ideal process 

tillförs köldmediet kompressorn i form av mättad ånga. I kompressorn ökas ångans tryck och dess 

temperatur stiger; ångan överhettas. Kompressionen kräver att elenergin WEL tillförs. I kondensorn 

överförs värmeenergin QH till ett varmare område och köldmediet övergår till mättad vätska. I 

expansionsventilen minskar vätskan tryck och dess temperatur sjunker lägre än området som ska 

kylas. Slutligen förångas köldmediet med hjälp av värmen QL från det område som ska kylas. (34) 

Ångkompressionstekniken används även vid värmeproduktion då värmen QH från Figur 4 är den 

önskade produkten. Maskinen kallas då för en värmepump. För en cykel utan förluster kan 

förhållandet mellan tillförd och uttagen energi skrivas enligt ekvation 6. 

             (kWh) [6] 

där 

  =mängd värmeenergi som avges till förångaren, i kWh 

   =mängd elenergi som tillförs kompressorn, i kWh 

En kylmaskin eller värmepumps effektivitet brukar anges i COP som är kvoten mellan den nyttiga 

energi som fås ut och den elenergi som tillförs maskinen. För en kylmaskin beräknas COP ur ekvation 

7 där COPR för en kompressionskylmaskin kan variera mellan ungefär 1 och 5 (6). 

     
  

   
      [7] 

Ur ekvation 6 och 7 kan ett förhållande mellan köldfaktor och värmefaktor beräknas.  

     
  

   
 
      

   
 

  

   
             [8] 

där 

     =mängd nyttiggjord värme delat med tillförd elenergi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ett köldmedium finns inne i en sluten kylprocess och lämnar normalt sett inte maskinen.   
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5.2.2 Absorptionskyla 

Genom att använda tekniken absorptionskylning kan kyla genereras från värme. En 

absorptionsmaskin fungerar som en eldriven kylmaskin (beskriven i avsnitt 5.2.1) där tryckhöjningen 

sker genom en komplex absorptionsmekanism istället för i en kompressor. Figur 5 visar en förenklad 

bild över processen där den största energianvändningen sker i generatorn i form av värme. (34)  

 

Figur 5. Flödesschema absorptionskylning. Källa: Thermodynamics an engineering approach, s. 632. 

I processen arbetar två medier där det ena fungerar som köldmedium och det andra som 

transportmedium. Kombinationen vatten-litiumbromid är vanlig i system där den lägsta 

temperaturen aldrig understiger vattnets fryspunkt. (34)   

Den önskade kylningen sker i förångaren där den värmeenergi QL som åtgår för förångning av vatten 

tas från köldbäraren (fjärrkylan). I förångaren råder undertryck vilket medför att vattnet förångas vid 

önskad kyltemperatur. Efter förångningen absorberas den mättade vattenångan av en koncentrerad 

lösning av litiumbromid. Värmen QKYL1 frigörs vid reaktionen och kyls bort. Den utspädda 

saltlösningen pumpas sedan till generatorn där värmen QVÄRME tillförs och vatten förångas. Den 

tillförda värmen kan t.ex. utgöras av fjärrvärme. Litiumbromidlösningen är nu koncentrerad igen och 

återförs till absorbatorn medan vattenångan förs till kondensorn och sedan vidare på samma sätt 

som i kompressionskylmaskinen. Saltet stannar hela tiden inom det streckade området i Figur 5. För 

att effektivisera processen överförs värme från den koncentrerade lösningen till den utspädda i 

värmeväxlaren mellan absorbatorn och generatorn. (35) 

Värmeförlusterna QKYL1 och QKYL2 från absorbator och kondensor är stora och kräver särskild kylning. 

Om det inte finns lokala förutsättningar för kylning såsom en närliggande sjö eller älv måste kyltorn 

användas för att kunna tillhandahålla vatten för bortkylning av spillvärme. Det senare alternativet 

innebär ökade anläggningskostnader. (35) 
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En absorptionskylmaskins COP definieras enligt ekvation 9 där värmetillförseln är betydligt större än 

eltillförseln (34). Den el som används går till de pumpar som krävs för transport av bland annat 

köldmedier, kylvatten, köldbärare och värmebärare.   

    
  

          
     [9] 

där 

  =mängd värmeenergi som tillförs förångaren, d.v.s. mängd kylenergi, i kWh  

      = mängd värme som tillförs generatorn, i kWh 

   =mängd elenergi som tillförs pumpar, i kWh 

COP för en absorptionskylmaskin är cirka 0,8; mängden energi som tillförs är alltså större än den 

nyttiga kylenergi som produceras. Det finns flera fördelar med att driva en absorptionskylmaskin 

med fjärrvärme. Eftersom maskinen oftast går på sommaren kan den ta tillvara på spillvärme från 

industri eller avfallsförbränning som annars gått förlorad. Då värmen kommer från en 

kraftvärmeanläggning kan det ökade värmeunderlaget möjliggöra ökad elproduktion sommartid. (35)  

5.2.3 Frikyla  

Det finns ingen vedertagen definition av frikyla och därför kan betydelsen variera. I en tidigare studie 

(6) definieras frikyla som en värmeväxling mot omgivningen där omgivningen håller tillräckligt låg 

temperatur för att fungera som värmesänka (kylare). Värmesänkan kan t.ex. vara utomhusluften, 

marken, en sjö eller en älv. Frikyla kräver trots namnet energitillförsel i form av el till fläktar eller 

pumpar. Storleken på elanvändningen varierar men motsvarar oftast endast en liten andel av 

kyleffekten. COP för frikyla varierar mellan 5 och 40 och beror på vilka förutsättningar som finns på 

platsen. Om kyltorn måste anläggas för kylning via utomhusluften blir elanvändningen större än om 

vatten med tillräckligt låga temperaturer finns att tillgå i närheten. (6)    
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6 FJÄRRKYLAS MILJÖPÅVERKAN 
I detta avsnitt presenteras de olika stegen vid beräkning av miljöpåverkan från fjärrkyla. Här 

motiveras även de val som gjorts vid beräkning av miljöpåverkan från el och fjärrvärme.   

6.1 Bakgrund 
Fjärrkylans miljövärden ska beskriva vilka effekter kylanvändningen har på miljön. I detta arbete 

utgörs nyckeltalen för miljövärdering av fjärrkyla av primärenergifaktor och växthusgasutsläpp per 

levererad energienhet fjärrkyla.  

Fjärrkyla påverkar inte miljön negativt på den plats där den används. Det är istället vid produktion 

påverkan på miljön kan ske. Produktionskedjan för en kWh kyla kan vara lång, se Figur 6. För att få en 

så verklig bild som möjligt av miljöpåverkan bör alla utsläpp och förluster i kedjan räknas in. 

Kylproduktion ger främst upphov till miljöpåverkan genom användning av el och värme samt genom 

utsläpp av köldmedier.  

 

Figur 6. Flödesschema över produktion av fjärrkyla. 

Det finns ännu ingen standard för hur miljövärdering av fjärrkyla ska genomföras. I dagsläget 

bestämmer varje producent själv vilka beräkningsmetoder som skall användas (25). Däremot finns 

det rapporter som behandlar olika metoder och beskriver deras fördelar och nackdelar samt när de 

är lämpligast att använda, (25) och (12). 

I detta avsnitt beskrivs miljöpåverkan från hela produktionskedjan översiktligt. I avsnitt 6.2 till 6.4 

beskrivs miljöpåverkan från de olika stegen i flödesschemat Figur 6 närmare. 
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6.1.1 Primärenergianvändning 

Fjärrkylans primärenergianvändning beror av de förluster som sker under produktionskedjan. 

Energiförlusterna sker främst vid förädling av bränsle, omvandling av bränsle, distribution av el eller 

värme, kylproduktion samt distribution av kyla. Fjärrkylans primärenergifaktor kan beräknas ur 

ekvation 10. 

             
 

∏   
 
   

     [10] 

där 

  =verkningsgraden för alla n steg under produktionskedjan  

6.1.2 Växthusgasutsläpp 

De totala växthusutsläpp som sker vid produktion av fjärrkyla kan bestämmas genom att summera 

koldioxidekvivalenterna för alla utsläpp som sker under produktionskedjan. 

                ∑        
 
      (g) [11] 

där 

       =mängd utsläpp av koldioxidekvivalenter för alla n steg under produktionen, i g 

Utsläppen sker vid transport och omvandling av bränsle samt vid läckage av köldmedier från 

kylmaskiner och värmepumpar. För att räkna ut nyckeltalet delas summan av koldioxidekvivalenterna 

med den totala leveransen av fjärrkyla. 
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6.2 Bränslen 
Vid utvinning, förädling samt transport av bränslen sker både omvandlingsförluster och 

växthusgasutsläpp. I detta avsnitt behandlas det första steget i flödesschemat Figur 6, se Figur 7. 

Miljöpåverkan som uppstår varierar med bränslet. I avsnitt 4.2 beskrevs hur miljövärdering av olika 

bränslen kan göras. För data och källor över miljöpåverkan från övriga bränslen se bilaga 1 och 2.   

 

Figur 7. Miljöpåverkan vid utvinning, förädling samt distribution av bränslen. 

Primärenergifaktorn för respektive bränsle (eller energislag) beror främst på de förluster som sker vid 

utvinning och eventuell förädling. Primärenergianvändningen beräknas genom att bränslets 

energiinnehåll multipliceras med dess primärenergifaktor. 

                                   (kWh) [12] 

där 

          =bränslets primärenergifaktor  

Olika bränslens primärenergifaktorer bestäms utifrån litteraturen som användes i avsnitt 3.2, och 

redovisas i bilaga 1.  

6.3 Bränsleomvandling  
Då ett bränsle förbränns eller förgasas frigörs värmeenergi. I ett värmeverk tas energin från 

processen tillvara i form av värme. I ett kraftverk produceras el genom att driva en turbin med den 

utvunna värmeenergin. All bränsleenergi kan dock inte utnyttjas utan vid elproduktion sker alltid 

förluster i form av värme. Då både el och värme tas tillvara från bränsleomvandlingen kallas det för 

kraftvärmeproduktion. Den miljöpåverkan som uppstår vid bränsleomvandling varierar mellan olika 
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anläggningar. Storleken på utsläppen beror också på hur effektiv anläggningen är men också på vilket 

bränsle som används. I Figur 8 illustreras miljöpåverkan från el- och värmeproduktion.  

 

Figur 8. Miljöpåverkan då bränsle omvandlas till el och fjärrvärme. 

Vid omvandling av bränslen till el eller värme sker förluster. Dessa brukar redovisas i form av 

anläggningens verkningsgrad vilken bestäms genom att dela nyttiggjord energi med det inmatade 

bränslets energiinnehåll. Information om fjärrvärmeproduktionens verkningsgrad beräknas från 

månadsrapporter om de enskilda anläggningarnas bränsleanvändning och energiproduktion. För 

beräkning av förlusterna vid elproduktion används verkningsgrader från en sammanställning (36) av 

nya elanläggningar med olika bränslen.  

Utsläpp från förbränning av bränsle kan fastställas genom mätning av de verkliga utsläppen från 

anläggningen. Då både fossila och förnybara bränslen eldas måste en uppdelning av utsläppen göras, 

enligt resonemang i avsnitt 3.3. I denna rapport beräknas utsläppen istället genom att ta reda på 

vilket bränsle som matas in till de olika anläggningarna. Sedan används genomsnittliga värden för 

utsläpp av växthusgaser från olika bränslen (37).  

De totala utsläpp som sker vid användning av biobränslen utgörs av de som sker vid utvinning, 

förädling och transport av bränslet. Förbränning av biobränslen antas inte bidra till ökade utsläpp av 

växthusgaser, se avsnitt 3. Tidigareläggningen av utsläppen tas inte hänsyn till på grund av 

svårigheter att utföra rättvisande beräkningar.  
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6.4  Produktion och distribution av kyla 
Det sista steget i flödesschemat i Figur 6 utgörs av produktion och distribution av kyla, se Figur 9.  

 

Figur 9. Förluster vid produktion och distribution av kyla. 

Förluster sker vid både produktion och distribution av fjärrkyla. För att bestämma de totala 

förlusterna i detta steg behövs både verkningsgraden vid kylproduktion samt förlusterna vid 

distribution. I studerad litteratur hittas ingen statistik över förluster från fjärrkylanät men för 

beräkningar antas förluster på 10 % i en rapport (10).  
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6.5 Metodval miljövärdering av el 
Alla tekniker för fjärrkylaproduktion kräver i någon mån eltillförsel. Traditionella 

kompressionskylmaskiner använder el som huvudsaklig energikälla, men el till pumpar krävs även då 

frikyla utnyttjas. Elektricitet kan genereras på flera olika sätt där miljöpåverkan beror på teknik och 

vilket energislag som utnyttjas. Läs mer om miljövärdering av el i avsnitt 4.3. 

I detta arbete sätts avgränsningen till Norden (förutom Island). I framtida beräkningar kan det dock 

bli aktuellt att använda medelelen från hela Europas produktion. För att kunna beräkna miljövärden 

för el i bokföringssyfte används ett medel av den årliga elproduktionen i Norden. Då en 

konsekvensanalys av förändrad elanvändning ska göras används istället miljövärden för marginalelen 

i det nordiska systemet där elproduktionen antas ske i kolkondensverk.  Att analysera vilken medel- 

och marginalel som ska användas beroende på vilken tid på året elen används kräver tillgång till 

mycket data och modellsimuleringar. Därför kommer medelelen i denna rapport att bestämmas 

utifrån aktuellt årsmedel och marginalelen antas vara kolkondens vid alla tidpunkter. 

6.6 Metodval miljövärdering av fjärrvärme 
Absorptionskylmaskiner drivs främst av värme, som i sin tur kan produceras på olika sätt. 

Produktionsteknik och bränsleanvändning har stor inverkan på den resulterande miljöpåverkan från 

fjärrvärmeanvändningen.  

Enligt litteratur, se avsnitt 4.4, skall systemgränsen vid beräkning av fjärrvärmens miljövärden sättas 

till det lokala fjärrvärmenätet. I detta arbete beräknas därför miljöpåverkan från Umeå fjärrvärme. 

Marginalproduktionen vid olika tidpunkter är inte känd. En uppskattning av marginalproduktionen 

görs dock utifrån de typnät som presenteras i litteratur.  

Kraftvärme- och värmeanläggningarna använder alla både el och värme. Elen går till stödprocesser 

som pumpar men också till belysning. Värme används till uppvärmning av lokaler. I denna rapport 

läggs energianvändningen till efter övriga beräkningar. Elanvändningen värderas på samma sätt som 

den el som används som bränsle till elpannor och värmepumpar.  
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7 KARTLÄGGNING OCH BERÄKNINGSMETOD 
I detta avsnitt genomförs en kartläggning av elproduktionen i Norden samt fjärrvärme- och 

fjärrkylaproduktionen i Umeå. Dessutom beräknas den el- och fjärrvärmeanvändningen som krävs vid 

produktion av fjärrkyla i Umeå.  

7.1 Nordisk el 
Statistik över elproduktionen i Norden sammanställs av Nord Pool som får data från de enskilda 

länderna. I december 2010 är statistiken från år 2008 den nyaste som finns att tillgå, därför används 

denna (38). Tre olika datasammanställningar används: Total elgenerering uppdelat efter 

bränsleanvändning (se Figur 10), elgenerering uppdelad efter produktionsmetod samt total 

elanvändning. Elöverföring till och från länder utanför Norden är inte inräknad. Islands elproduktion 

tas inte heller med eftersom deras elnät inte är fysiskt sammanlänkat med övriga länders.  

 

Figur 10. Elproduktionen i Norden förutom Island år 2008, uppdelad efter använt bränsle. 

För att bestämma miljövärden för medelel beräknas först primärenergianvändning och utsläpp av 

koldioxidekvivalenter för varje enskilt bränsle. För bränslen där det saknas verkningsgrader eller 

koldioxidekvivalenter används medelvärden av övriga. 

För att kunna fördela påverkan mellan el och värme beräknas hur stor andel av den totala 

elproduktionen som sker med kraftvärme. Det finns dock ingen statistik över hur stor andel av 

kraftvärmen som sker med vilka bränslen. Allokeringsfaktorn som beräknas med 

alternativproduktionsmetoden eller kraftbonusmetoden antas därför vara samma oavsett bränsle 

och beräknas utifrån ett medelvärde av de olika bränslenas verkningsgrader.  

För elproduktion med kärnkraft, vindkraft och vattenkraft används värden på de totala utsläppen av 

koldioxid redovisade per producerad enhet el. 

Den genomsnittliga procentuella distributionsförlusten beräknas genom att dela de redovisade 

elnätsförlusterna med den totala produktionen.  
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Beräkningen av miljöpåverkan från marginalel görs för el producerad i kondensverk med kol som 

bränsle. Den genomsnittliga distributionsförlusten antas vara samma som för medelelen.  

7.2 Umeå Fjärrvärme 
Umeå Energis fjärrvärmenät är väl utbyggt där den största andelen av värmeproduktionen sker vid 

kraftvärmeanläggningarna Dåva 1 och 2. Bränslet som tillförs Dåva 1 utgörs huvudsakligen av avfall 

medan Dåva 2 eldas med biobränsle och torv.  

På Ålidhem finns ett flertal pannor som eldas med biobränsle, torv och olja. Här finns även två 

elpannor. Det finns även ett flertal värmepannor utplacerade i olika stadsdelar där värmeproduktion 

främst sker vid spetslast. Sedan år 2009 sträcker sig Umeå Energis fjärrvärmenät ända ut till 

kommundelen Holmsund, cirka 17 km från Umeå centrum.  

I Figur 11 visas det använda bränslet för perioden maj till oktober 2009 i Umeå Energis 

värmeanläggningar. För indata se bilaga 3.   

 

Figur 11. Bränsleanvändning Umeå Energi maj-oktober år 2009. 

För perioden är det främst biobränsle och avfall som används medan torv, olja och el utgör en liten 

andel. Juli till september eldas huvudsakligen avfall. I oktober är den använda energimängden 

bränsle dubbelt så stor som i september. 

För att bestämma miljöpåverkan från marginalproduktionen av fjärrvärme måste antaganden göras. 

Med inspiration från ”typnäten” som används i litteratur, se avsnitt 4.4, antas i detta arbete att 

marginalproduktionen sommartid sker vid anläggningen på Ålidhem. 90 % av produktionen antas 

komma från biobränsleeldad panna och 10 % från elpanna. Ingen samtida elproduktion antas ske.    
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7.3 Utsläpp av köldmedier 
Eftersom många köldmedier fungerar som växthusgaser bör även utsläpp av dessa räknas in i både 

fjärrvärmens och fjärrkylans totala miljöpåverkan. Köldmedieutsläppen redovisas på årsbasis i 

miljörapporterna för anläggningarna Dåva 1 och Graniten. Utsläppen av köldmedier från 

värmepumparna på Graniten allokeras mellan värme- och kylproduktion med hjälp av 

energimetoden. Eftersom fjärrvärmens nyckeltal beräknas per månad bedöms att läckaget av 

köldmedier är lika stort varje månad.  

7.4 Umeå Fjärrkyla 
Umeå ligger i norra delen av Sverige och har en normal årsmedeltemperatur på under 3    C (39). Den 

låga årsmedeltemperaturen ger ett dåligt kundunderlag för fjärrkyla. Efterfrågan varierar mycket 

över året och är som störst under de varma månaderna, maj till september. På sommaren är 

effektvariationerna stora och baslasten mycket liten i förhållande till effekttopparna. En fördel med 

det kalla klimatet är dock att frikyla kan nyttjas under en stor del av året.   

Umeås fjärrvärmenät med bland annat ett kraftvärmeverk för avfallsförbränning medför bra 

förutsättningar för värmedriven kylproduktion (absorptionskyla). Avfallet behöver förbrännas även 

på sommaren då värmebehovet är lågt. Det ökade värmeunderlaget på sommaren kan dessutom 

möjliggöra större elproduktion. 

7.4.1 Beskrivning av systemet 

Fjärrkylan i Umeå kommun produceras och distribueras av Umeå Energi. Kylproduktionen sker vid två 

anläggningar; Graniten och Formen. Graniten producerade år 2009 13,4 GWh medan Formen 

producerade 0,50 GWh. Distributionen sker genom två separata nät. Temperaturen på fjärrkylan som 

levereras ska vara högst 6    C. Optimalt värms vattnet upp          os  unden innan det levereras 

tillbaka till anläggningen. I dagsläget är den verkliga uppvärmningen ofta kring 8    C. 

Produktionsteknikerna som används är frikyla, värmepump, absorptionskyla samt kompressionskyla. 

Frikyla från utomhusluft och Ume älv kan endast utnyttjas under den kalla delen av året. 

Värmepumparna producerar endast kyla då det också finns ett värmebehov. På sommaren, då 

kylbehovet är som störst, produceras därför kylan med absorptions- och kompressionskylmaskiner.   

Den genomsnittliga miljöpåverkan som produktion av fjärrkyla ger upphov till varierar beroende på 

vilken produktionsmetod som använts. För att kunna bestämma de önskade nyckeltalen måste 

därför fördelningen mellan respektive produktionsteknik bestämmas. För att kunna ta reda på el- och 

fjärrvärmeanvändningen för kylproduktion måste också kylteknikernas köldfaktorer kartläggas. 

7.4.2 Graniten 

På Graniten finns två värmepumpar vars huvudsakliga energikälla är spillvärme från industri och 

reningsverk. Dessa värmepumpar installerades med syfte att producera fjärrvärme men på 90-talet 

började värmepumparnas kalla sida att användas till fjärrkyla. Idag finns även en 

absorptionskylmaskin, en anordning för luftkyld frikyla samt tre kompressionskylmaskiner. Två av 

kylmaskinerna installerades sommaren år 2010 och kommer därför inte att behandlas i detta arbete.  

 Absorptionskylmaskinen installerades år 2001 för att kunna leverera fjärrkyla på sommaren, och 

samtidigt bli av med överskottsvärme från avfallsförbränningen på Dåva 1. (40)          
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Mängden kylenergi som levereras från anläggningen Graniten är känd men det finns inga separata 

mätningar från varje maskin/värmeväxlare. Därför görs ett flertal antaganden för att kunna 

uppskatta vilken mängd kyla som produceras varje månad med respektive teknik. Eftersom 

användning av el för kylproduktion inte mäts används kylmaskinernas köldfaktor (COPR) för att 

bestämma elanvändningen. Som bakgrund för de olika kylteknikernas effektivitet används data från 

tidigare studier, (6) och (10).  

7.4.2.1 Absorptionskyla 

Absorptionskylmaskinen på Graniten är av typen litiumbromid-vatten och har en kyleffekt på 5 MW. 

Som energikälla kräver den fjärrvärme med en temperatur på minst 95    C (41). Maskinens 

fjärrvärmeförbrukning är känd och i anläggningens månadsrapport anges dess          till 0,7. 

Absorptionskylmaskinens kylproduktion kan därför beräknas enligt ekvation 13. 

                        (kWh) [13] 

där 

        =kvoten mellan nyttig kylenergi och tillförd värmeenergi 

    =tillförd värmeenergi absorptionskylmaskin, i kWh 

 

Absorptionskylmaskinens fjärrvärmeanvändning är känd. Däremot saknas mätning av 

elanvändningen. Köldfaktorn för en maskin med denna teknik ligger vanligtvis mellan 30 och 50 (6). I 

denna rapport väljs medelvärdet 40 för att beräkna maskinens elanvändning enligt ekvation 14. 

                 ⁄     (kWh) [14] 

där 

       =kvoten mellan nyttig kylenergi och tillförd elenergi 

7.4.2.2 Kompressionskyla 

Kompressionskylmaskinen har en maximal kyleffekt på 1,37 MW. Det saknas mätning på 

kylproduktionen från maskinen men den tid maskinen varit i drift varje månad är känd. Produktionen 

approximeras genom att maskinens medeleffekt, som antas vara 1 MW, multipliceras med dess 

drifttid i timmar. Kompressionskylmaskinen på Graniten har en köldfaktor på ungefär 3, denna 

används för att beräkna maskinens elanvändning enligt ekvation 14. 

7.4.2.3 Frikyla 

Frikyla utvinns från uteluften och Ume älv. Inga enskilda mätningar finns på produktionen. Den 

luftkyla frikylan på Graniten kan enligt personal leverera 1 MW då utomhustemperaturen är lägre än 

-4    C. Frikylan approximeras därför genom att studera hur utomhustemperaturen varierar över året. 

Eftersom luftkylaren startas manuellt antas att produktionen går 80 % av de timmar då luften är 

tillräckligt kall.   

Vatten från älven kan utnyttjas till fjärrkyla då älvtemperaturen är under 6    C. Temperaturdata från 

Ume älv erhålls från Vattenfall som mäter älvtemperaturen på en meters djup vid inloppet till 

vattenkraftverket Stornorrfors (42), se Figur 12. 
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Figur 12. Vattentemperaturen i Ume älv vid intaget till Stornorrfors vattenkraftverk. 
 

Temperaturmätningen visar att älven 2009 var tillräckligt kall för att fungera som värmesänka från 

början på oktober fram till maj.   

Den teoretiska kyleffekten älven kan leverera beräknas ur ekvation 15. 

        ̇                      (kW) [15] 

där 

 ̇   = det maximala volymsflödet enlig pumpdata, i       

    = vattnets densitet, i       

      =vattnets specifika värmekapacitet, i         

  = temperaturdifferensen mellan fram- och returtemperatur på fjärrkylan, i K 

Från dessa data beräknas den maximala kyleffekten till 11 MW. På grund av anläggningstekniska 

orsaker kan älvvattnet inte användas samtidigt som någon av värmepumparna går. Detta begränsar 

användningen av frikyla från älv väsentligt. 

Vid utnyttjande av frikyla används el till pumpar och fläktar. Storleken på frikylans elanvändning 

beror mycket på de platsspecifika förutsättningarna; en längre transportsträcka från värmesänkan 

kräver ett större pumparbete. Enligt litteratur (6) kan frikylans köldfaktor variera mellan 5 och 40 

beroende på system. I denna rapport väljs COPR till 10, en känslighetsanalys görs sedan i avsnitt 9 där 

COPR 40 används.  
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7.4.2.4 Värmepumpar 

Värmeproduktionen från de två värmepumparna är känd. Eftersom kylan från processen inte alltid 

utnyttjas till fjärrkyla går det dock inte att beräkna kylproduktionen från dessa mätningar. Den totala 

elanvändningen från anläggningen Graniten är också känd. Denna innefattar dock hela anläggningens 

elanvändning där en del av elen går till driften av ackumulatortanken för fjärrvärme. Kylproduktionen 

från värmepumparna approximeras istället genom att dra ifrån övrig kylproduktion från den totala 

produktionen, se ekvation 16. Det som sedan blir över antas komma från värmepumparna. 

                                                                  [16] 

Den el som används för att driva värmepumparna bestäms utifrån anläggningens månadsrapporter 

där COPHP är ungefär 3,4. Utifrån ekvation 8 beräknas värmepumparnas COPR till 2,4.   

7.4.3 Formen 

På anläggningen Formen sker kylproduktionen med hjälp av en absorptionskyla, luftkyld frikyla samt 

kompressionskyla.   

Kylproduktionen på Formen har hämtats direkt från anläggningens månadsrapporter. Även på 

Formen saknas mätning på de enskilda produktionsenheterna; produktionen har därför till viss del 

uppskattats utifrån mätningar av levererad kyla hos kunder. 

För att bestämma användningen av el till kylproduktion görs samma antaganden som vid Graniten, se 

avsnitt 7.4.2.  
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7.4.4 Sammanställning kylproduktion 

Den månatliga produktionen av fjärrkyla åskådliggörs i Figur 13 uppdelad efter kylmetod. 

 

Figur 13. Total fjärrkylaproduktion i Umeå 2009, uppdelad efter kylmetod och månad. 
 

Mängden producerad fjärrkyla varierar mycket över året där störst produktion sker maj till 

september. De kalla månaderna utgörs den största produktionen av frikyla, medan absorptionskyla 

dominerar juli till september. Kompressionskylmaskiner producerar totalt under året en liten mängd 

kyla och används mest under de varma månaderna.  

7.4.5 El till distribution  

Den el som driver huvudpumpen som distribuerar fjärrkylan till kunderna mäts inte separat. Utifrån 

data om kylproduktion, nät och pump approximeras pumpens elanvändning genom följande 

beräkningar.  

Den totala tryckförlusten         i ett system kan beskrivas enligt ekvation 17, där den är uppdelad i 

en statisk och en dynamisk del.  

                             (m vp) [17] 

där 

        =den statiska uppfodringshöjden, i m vp 

         =den dynamiska uppfodringshöjden, i m vp 

På fjärrkylanätet som utgår från Graniten är den totala tryckförlusten känd vid ett visst flöde. 

Eftersom kylvattnet pumpas runt i ett slutet system utförs inget lyft av vätskan i höjdled och det 

statiska trycket vid vätskeytan är detsamma vid start- och slutpunkt. Den statiska tryckförlusten, eller 

uppfodringshöjden,           kan därför sättas till noll och tryckförlusten utgörs endast av den 
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dynamiska. Den dynamiska uppfodringshöjden beror av strömningsförlusterna i röret som i sin tur 

förändras med flödet. Den uppfodringshöjd pumpen arbetar vid är densamma som kylsystemets 

dynamiska vid ett givet flöde. 

Den effekt pumpen överför till vattnet kallas för pumpens hydrodynamiska effekt och beräknas ur 

ekvation 18.  

            ̇       (W) [18] 

där 

   = kylvattnets densitet, i       

 = tyngdaccelerationen, i      

  ̇= det flöde som pumpas, i       

Affinitetslagarna för pumpar ger ett förhållande (se ekvation 19) mellan hydrodynamisk effekt och 

flöde vid olika varvtal I och II,  

       (
 ̇  

 ̇ 
)
 

    (W) [19] 

Ur ekvation 18 och 19 fås då hur den hydrodynamiska effekten kan beräknas vid olika varvtal då 

aktuellt flöde är känt liksom uppfodringshöjden vid ett annat flöde. 

         ̇     (
 ̇  

 ̇ 
)
 

    (W) [20] 

Vilket flöde som pumpas beror på vilken kyleffekt som levereras. 

 ̇  
     

              
    (    ) [21] 

där 

    =är vattnets specifika värmekapacitet, i         

  = temperaturskillnaden mellan fram- och returtemperatur på fjärrkylan, i K 

Eleffekten beräknas genom att dela den hydrodynamiska effekten med pumpens verkningsgrad där 

pumpens verkningsgrad är konstant vid ändring av varvtal. Den tillförda elen till pumpen kan sedan 

beräknas ur ekvation 22. 

    
   

     
     (W) [22] 

där 

     =pumpens verkningsgrad 

 



34 
 

Ett medelvärde av distribuerad kyleffekt Pkyla beräknas från anläggningens månatliga kylproduktion. 

Från detta kan sedan medelflödet beräknas med ekvation 21. De totala tryckförlusterna på nätet vid 

flödet 1000 m3/h är 70 m vp (43). Nu kan pumpens tillförda eleffekt beräknas ur ekvation 20 och 22. 

Den tillförda elenergin beräknas slutligen genom att multiplicera varje månads medeleffekt med 

antal timmar, och hela årets användning summeras. Den totala tillförda elenergin beräknas till 20 

MWh, vilket motsvarar 0,15 % av den producerade kylan.  

För Formen har inga beräkningar gjorts för distributionselen. Här antas istället att samma 

procentandel av kylproduktionen går till distributionsel. Ur detta antagande beräknas 

distributionselen på Formen till 0,75 MWh.  

7.4.6 Sammanställning energianvändning 

I Figur 14 redovisas den totala mängd el och fjärrvärme som används för kylproduktion år 2009, 

uppdelat per månad. 

 

Figur 14. Den energi som används varje månad för kylproduktion, inklusive distributionsel. 

Energianvändningen varierar stort över året och är som störst under de varmaste månaderna på 

året, vilket överensstämmer bra med kylproduktionen, se Figur 13. Total fjärrkylaproduktion i Umeå 

2009, uppdelad efter kylmetod och månad. Användningen av fjärrvärme varierar mer än 

elanvändningen. Detta beror på absorptionskylmaskinens relativt låga köldfaktor, som leder till en 

stor fjärrvärmeanvändning per producerad kylenhet.   

7.4.7 Distributionsförluster  

För att bestämma distributionsförlusterna från fjärrkylan används mätdata från kylproduktionen på 

Graniten och kundernas kylanvändning. Skillnaden mellan mätningen direkt efter kylproduktionen 

och mätningen vid kundanläggningen visar hur mycket kallvattnet värms upp under transporten.  

För år 2009 finns färdiga rapporter över kundanvändningen. Ur dessa sammanställs den 

genomsnittliga förlusten år 2009 till 16 %. För att avgöra om rapporten över kundanvändningen är 
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tillförlitlig görs även en mer detaljerad sammanställning över år 2010, då tillgången på mätdata är 

större. Nätförlusterna år 2010 beräknas till endast 4,9 %. Slutligen väljs att använda medelvärdet 10 

% av de två beräkningarna.     

7.4.8  Beräkning av nyckeltal 

När alla påverkande parametrar är kända är det möjligt att beräkna de nyckeltal som ska beskriva 

Umeå fjärrkylas miljövärde.  

Med hjälp av beräkningar av primärenergifaktorer för levererad fjärrvärme och el samt kunskap om 

fjärrkylaproduktionens energianvändning, verkningsgrad och distributionsverkningsgrad kan den 

levererade fjärrkylans primärenergifaktor        beräknas ur ekvation 23. 

       
          

                
     [23] 

där 

     =primärenergianvändning från fjärrvärmeanvändning, i kWh 

    = primärenergianvändning från elanvändning, i kWh 

      =produktion av fjärrkyla, i kWh 

         =verkningsgrad för distribution av fjärrkyla 

Växthusgasutsläppen från fjärrkylaproduktionen beräknas ur ekvation  

7.4.9 Marginalproduktion 

För att kunna jämföra miljöpåverkan från fjärrkyla med annan kylning bör marginalproduktionen av 

kyla användas. Vilken kylproduktion som utgör marginalen i Umeå fjärrkylasystem är däremot inte 

självklart. Vilken teknik som används beror på vilken tid på året kylanvändningen sker samt hur stor 

efterfrågan det är på kylan i hela nätet.   

I denna rapport görs ett beräkningsexempel där kylproduktionen antas ske med 50 % absorptionskyla 

och 50 % kompressionskyla. Dessa anses vara de kylmaskiner som skulle öka sin produktion vid ökad 

användning av fjärrkyla sommartid. Dessutom görs en beräkning där marginal kylproduktion har 

samma fördelning som medelproduktion. Detta kan stämma för en användare som använder kyla 

jämnt fördelat över hela året, t.ex. för kylning av ett maskinrum.  

Vid en jämförelse mellan fjärrkyla och enskild kylning antas den enskilda kylningen ske med en 

eldriven kompressionskylmaskin med köldfaktor 1,5 respektive 3,5.    
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8 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras beräknade nyckeltal för nordisk el, Umeå fjärrvärme samt Umeå fjärrkyla.  

8.1 Nyckeltal nordisk el 
Primärenergifaktorn för medelel producerad i Norden är 1,8 där 47 % utgörs av förnybar 

primärenergi. Utsläppsfaktorn är 97 g CO2ekv per kWh levererad el. 

Marginalelens primärenergifaktor är 2,8 och utgörs endast av icke förnybara energiresurser. 

Utsläppsfaktorn är 1100 g CO2ekv per kWh levererad el och därmed betydligt större än vid 

medelproduktion.  

8.2 Nyckeltal fjärrvärme 
I Figur 15 redovisas Umeå fjärrvärmens genomsnittliga primärenergifaktor år 2009, beräknad 

månadsvis för medelproduktionen.  

 

Figur 15. Umeå fjärrvärmes genomsnittligaprimärenergifaktor för olika månader. 

Primärenergifaktorn är störst i juni, men utgörs då också av störst andel förnybar primärenergi, hela 

88 %. I juli är primärenergifaktorn så låg som 0,84 vilket innebär att primärenergianvändningen är 

lägre än den levererade fjärrvärmeenergin. Detta beror på att en stor andel av bränslet i juli och 

augusti utgörs av avfall som har en låg primärenergifaktor.  
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I Figur 16 åskådliggörs den genomsnittliga utsläppsfaktorn månaderna maj till oktober. 

 

Figur 16. Genomsnittliga växthusgasutsläpp per kWh levererad fjärrvärme, beräknade per månad maj till oktober. 

Även utsläppen av växthusgaser varierar under året. Störst utsläpp per levererad kWh fjärrvärme 

sker i maj och lägst är utsläppen i juni. I juni används nästan uteslutande biobränsle, vilket ger låga 

utsläpp eftersom biobränslen inte antas bidra med utsläpp av ökade växthusgaser vid förbränning.   

Marginalproduktion av fjärrvärme ger en primärenergifaktor på 1,5 där 90 % är förnybar 

primärenergi. Eftersom bränslet till produktion av marginal fjärrvärme antagits utgöras av 90 % 

biobränsle är detta logiskt. Växthusgasutsläppen är 130 g CO2ekv per kWh levererad fjärrvärme. 

8.3 Nyckeltal fjärrkyla 
Den genomsnittliga primärenergifaktorn för levererad fjärrkyla i Umeå år 2009 är 0,94 där andelen 

förnybar energi utgör 58 %. Utsläppen av växthusgaser från Umeå fjärrkyla är 63 g 

koldioxidekvivalenter per kWh levererad fjärrkyla. 
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8.4 Jämförelse mellan fjärrvärme och enskild kylning 
För att kunna bedöma vilken miljöpåverkan fjärrkyla har i förhållande till alternativ kylning görs en 

jämförelse med miljöpåverkan från enskild kompressionskyla. I Figur 17 redovisas 

primärenergifaktorer vid marginalproduktion av kyla vid fjärrkyla respektive enskild 

kompressionskylmaskin, beräknade efter olika förutsättningar. För alla beräkningar används 

marginalproduktion av el och fjärrvärme. 

 

Figur 17. Primärenergifaktor för marginalproduktion av kyla vid olika förutsättningar. 

Ur figuren kan man se att primärenergifaktorn är ganska lika mellan fjärrkyla sommar och enskild 

kylning med köldfaktor 1,5. Kylmaskinens köldfaktor spelar stor roll för primärenergianvändningen. 

En eldriven kompressionskylmaskin med en köldfaktor på 3,5 får en lägre primärenergifaktor än 

fjärrkyla vid sommardrift. Däremot utgörs primärenergianvändningen vid kylning med eldriven 

kompressionskylmaskin endast av icke förnybar energi, medan andelen förnybar energi är mellan 60 

och 70 % för fjärrkyla.  

För att ta reda på vid vilken köldfaktor kylmaskinens primärenergianvändning är lägre än fjärrkylans 

presenteras primärenergianvändningen för olika köldfaktorer i Figur 18. Här åskådliggörs även 

fjärrkylans primärenergianvändning vid olika beräkningssätt.  
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Figur 18. Primärenergifaktorn som funktion av kompressionskylmaskinens köldfaktor samt primärenergifaktorn för 
fjärrkyla för två olika beräkningsalternativ. 

Figuren visar att en kompressionskylmaskin med köldfaktor över 1,6 har en lägre 

primärenergianvändning än ”fjärr yla sommar” medan det  rävs en  öldfa tor över 2,0 för att den 

enskilda  ylningen s a använda mindre primärenergi än ”fjärr yla  ela året”.  

I Figur 19 redovisas utsläppsfaktorer för växthusgasutsläpp vid marginalproduktion av kyla vid 

fjärrkyla respektive enskild kompressionskylmaskin, beräknade för olika förutsättningar. 

 

Figur 19. Utsläppsfaktorer för växthusgasutsläpp vid marginalproduktion av kyla vid olika förutsättningar. 
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Växthusgasutsläppen per kWh levererad kyla är högst vid användning av eldriven kylmaskin med en 

låg köldfaktor; då släpps mer än 700 g koldioxidekvivalenter ut. Lägst utsläpp, drygt 200 g, sker från 

fjärrkyla vid medelproduktion. Det skiljer däremot lite mellan växthusgasutsläppen från fjärrkyla 

sommardrift och enskild kylning med köldfaktor 3,5.  

En kompressionskylmaskin måste ha en mycket hög köldfaktor för att ge upphov till lägre utsläpp av 

växthusgaser än fjärrkyla. För att släppa ut mindre än ”fjärr yla sommar” krävs en köldfaktor på 

minst 3,3. Motsvarande  öldfa tor för att släppa ut mindre än ”fjärr yla  ela året” beräknas till 5,0.   
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9 KÄNSLIGHETSANALYS NYCKELTAL 
I detta avsnitt analyseras vilken inverkan olika metodval har på det beräknade resultatet.   

9.1 Val av allokeringsmetod kraftvärme 
För att ta reda på vilken inverkan val av allokeringsmetod vid kraftvärmeproduktion har på resultatet 

beräknas fjärrkylans nyckeltal även med hjälp av kraftbonusmetoden (KBM). Se Figur 20.  

 

Figur 20. Primärenergifaktor fjärrkyla, beräknad med två olika allokeringsmetoder. 
 

Fjärrkylans primärenergifaktor beräknas till 0,91 med kraftbonusmetoden, alltså något lägre (knappt 

3 %) än då alternativproduktionsmetoden (APM) används. Andelen förnybar primärenergi skiljer sig 

däremot inte mellan de två metoderna.  

Växthusgasutsläppen förändras inte vid allokering med kraftbonusmetoden. 

Val av allokeringsmetod vid kraftvärmeproduktion spelar alltså endast roll för primärenergifaktorn, 

som är något högre då alternativproduktionsmetoden används. Att skillnaden inte är större kan bero 

på att elproduktionen gynnas av alternativproduktionsmetoden medan fjärrvärmeproduktionen 

gynnas av kraftbonusmetoden. Eftersom fjärrkylan i Umeå använder både el och fjärrvärme tar 

skillnaderna ut varandra. 

9.2 Val av allokeringsmetod värmepump 
Värmepumparna på Graniten har en så hög effekt att de inte sätts i drift för enbart kylproduktion, 

utan det är främst värmebehovet som styr. Då värmepumparna inte alls påverkas av kylbehovet kan 

det innebära en suboptimering att försöka minska utnyttjandet av värmepumparnas kylsida. De 

kommer att gå ändå och därmed påverka miljön i samma utsträckning. Ur denna synvinkel kan 

argumenteras för att all elanvändning bör allokeras till enbart produktion av fjärrvärme. Detta är 

dock under förutsättningen att värmepumparna aldrig körs med avsikt att producera kyla.  
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Värmeallokering av värmepumparnas elanvändning förändrar fjärrkylans nyckeltal i relativt hög grad. 

Primärenergifaktorn blir 0,86 vilket är nästan 8 % lägre än vid allokering med energimetoden. 

Utsläppen av växthusgaser beräknas till 59 g per kWh levererad fjärrkyla vilket är drygt 6 % lägre.  

Då framtida beräkningar av fjärrkylans miljövärden beräknas är det viktigt att välja allokeringsmetod 

för värmepumpar med eftertanke då det påverkar resultatet i hög grad. Om man väljer att allokera 

värmepumparnas elanvändning på värmeproduktionen är det väsentligt att samma metod används 

vid beräkning av fjärrvärmens miljövärden. Eftersom både elpriser och efterfrågan på kyla kan 

förändra hur värmepumparna körs kan det bli aktuellt att justera allokeringsmetod med tiden.  

9.3 Uppskattning av kylproduktion 
För att kunna uppskatta fördelningen av kylproduktion mellan de olika produktionsenheterna på 

Graniten görs ett antal antaganden, se avsnitt 7.4. I syfte att analysera hur dessa antaganden 

påverkar arbetets slutresultat beräknas fjärrkylans nyckeltal med utgångspunkt från två andra sätt 

att uppskatta hur kylproduktionen sker. Den totala kylproduktionen är densamma vid alla metoder, 

liksom absorptionskylmaskinens produktion som anses vara mest säker då dess 

fjärrvärmeanvändning mäts.  

I grundfallet (metod 1) bestäms produktionsmetoderna i ordningen: Kompressionskylmaskin, frikyla, 

värmepumpar. Värmepumparna läggs sist eftersom deras produktion anses osäker.   

Eftersom kompressionskylmaskinens kylproduktion inte är känd, utan endast dess drifttimmar, kan 

följande beräkningsordning vara ett alternativ (metod 2): Frikyla, värmepumpar, 

kompressionskylmaskin. Detta får till följd att värmepumparnas uppskattade kylproduktion ökar och 

kompressionskylmaskinens minskar. Den totala elanvändningen minskar eftersom värmepumparnas 

elanvändning delvis allokeras till värmeproduktionen.    

Slutligen beräknas fjärrkylans nyckeltal vid antagandet att kylan från värmepumpar utnyttjas i större 

utsträckning och använder beräkningsordningen: Värmepumpar, kompressionskylmaskin, frikyla. 

Med denna metod (metod 3) blir elanvändningen för fjärrkylaproduktion större än i grundfallet.  

Fjärrkylans nyckeltal beräknade med de olika förutsättningarna i metod 1-3 redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Nyckeltal för fjärrkyla, beräknat från tre olika uppskattningar av kylproduktion 

 PEF CO2-ekv 
g/kWh 

Metod 1 0,94 63,1 

Metod 2 0,93 62,6 

Metod 3 0,93 64,5 

 

Primärenergifaktorn beräknad med metod 2 är knappt 1 % lägre än med metod 1. Utsläppen av 

växthusgaser är ungefär 2 % större om metod 3 används. 

Ur dessa beräkningar dras slutsatsen att val av metod för att uppskatta kylproduktionen på Graniten 

inte har någon större påverkan resultatet. Den största skillnaden är mängden växthusgasutsläpp då 

värmepumparna bedöms användas för kylproduktion i större utsträckning.   
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9.4 Frikylans elanvändning 
El som används till pumpar och fläktar vid utnyttjande av frikyla mäts inte. Om frikylans köldfaktor 

sätts till 40 istället för 10 minskar den årliga elanvändningen för fjärrkyla. Nyckeltalen sänks därmed 

till primärenergifaktor 0,90 och 61 g CO2ekv/kWh levererad fjärrkyla.  

9.5 Sammanställning 
I Figur 21 åskådliggörs hur fjärrkylans primärenergifaktor och utsläppsfaktor varierar med de olika 

beräkningsförutsättningar som tagits upp i avsnitt 9.1 till Error! Reference source not found.. 

Observera att ingen av skalorna börjar på noll, vilket förstärker skillnaderna mellan metodvalen.  

 

 

Figur 21. Nyckeltal för levererad fjärrkyla beräknat med sex olika förutsättningar. 

Fjärrkylans nyckeltal som presenterades i avsnitt 8 representeras i figuren av datarubriken Grundfall. 

Den enda beräkningsmetoden som ger högre värden av nyckeltalen än grundfallet är Kylproduktion 

metod 3, då värmepumparna antas stå för en större del av kylproduktionen än vad som antagits i 

grundfallet. Övriga metoder ger lägre alternativt oförändrade värden på nyckeltalen.  

Känslighetsanalysen visar att det metodval som påverkar fjärrkylans nyckeltal i störst utsträckning är 

allokeringen av värmepumparnas elanvändning, datarubriken Allokering värmeproduktion. Genom 

att allokera all elanvändning till värmeproduktionen minskar fjärrkylans primärenergifaktor med 8 % 

och dess växthusgasutsläpp med 6 %. 
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10 DISKUSSION 
För att kunna ställa om till ett hållbart och mer miljövänligt samhälle måste kunskapen om 

miljöpåverkan från energianvändning öka. Idag finns därför ett stort intresse för miljövärdering av 

energiprodukter hos både konsumenter, producenter och beslutsfattare. I denna rapport har två 

olika nyckeltal beräknats för att på ett enkelt sätt kunna förmedla miljöpåverkan från fjärrkyla. En 

nackdel med denna förenkling är dock att annan miljöpåverkan bortses från, som t.ex. försurning. En 

annan risk vid användningen av nyckeltal är en överdriven fokusering på talets storlek, där ingen 

reflektions görs över dess egentliga innebörd. Därför rekommenderas att nyckeltalen presenteras 

tillsammans med en beskrivning av deras syfte och vilka beräkningsmetoder som ligger bakom. 

För att resultatet av fjärrkylans miljöpåverkan ska vara så jämförbart som möjligt med andra 

leverantörer har valts att utgå från nya rapporter från myndigheter och branschorganisationer. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att de val som förmedlas via dessa rapporter kan vara 

färgade av den aktuella organisationens intressen. Därför har många olika rapporter studerats och 

den förmedlade informationen kritiskt granskats. En annan fördel med att använda dessa rapporter 

som källor är att de ofta har ett bredare perspektiv, medan vetenskapliga artiklar ofta är mer 

specifika, vilket gör arbetet mycket tidsödande.  

Redovisning av miljöpåverkan i form av primärenergianvändning kan kritiseras. Förnybara bränslen 

som biobränslen tilldelas samma primärenergifaktor som icke förnybara bränslen som olja och kol, 

medan fritt flödande energislag som solenergi får primärenergifaktor noll. I denna rapport har därför 

valts att ange andelen förnybar energi vid redovisning av primärenergianvändning. Användningen av 

fritt flödande förnybara energislag räknas inte in eftersom denna användning inte påverkar jordens 

kvarvarande resurser.  

För att kunna beräkna den nordiska medelelens miljövärden används verkningsgrader för el- och 

värmeproduktion som gäller för nya anläggningar. Eftersom alla anläggningar i bruk i Norden idag 

inte helt nya är medelverkningsgraden säkert lägre. Detta medför att de beräknade nyckelfaktorerna 

för el kan vara lågt räknade. Vid beräkning av växthusgasutsläpp från vatten-, vind- och kärnkraft 

används värden som räknar in både byggande och rivande av kraftverk. För all övrig elproduktion 

bortses dock från utsläpp som inte rör själva energiflödet. Eventuellt bör utsläppen från vind- och 

vattenkraft tas bort i framtida beräkningar. Vad gäller kärnkraft sker däremot utsläpp från utvinning 

och förädling av bränsle. En annan litteraturkälla måste då hittas eftersom utsläppen i den aktuella 

källan redovisas i en klumpsumma. Det blir därför svårt att avgöra vilket utsläpp som hör till vilken 

process. Inräknandet av dessa utsläpp bör inte påverka slutresultatet i särskilt hög grad då inverkan 

är liten. 

Den klimatpåverkan som sker vid produktion av Umeå fjärrkyla i form av växthusgasutsläpp kommer 

främst från användningen av fjärrvärme, som står för 80 % av utsläppen. Absorptionskylmaskinens 

fjärrvärmeanvändning kan dock även leda till positiva miljöeffekter eftersom den ger ett ökat 

värmeunderlag sommartid. Det ökade värmeunderlaget kan möjliggöra en större mängd 

elproduktion som i sin tur kan ersätta kondensproduktion i elsystemet. Absorptionskylmaskinerna i 

Umeå tar dessutom tillvara på värme från förbränning av avfall, ett bränsle som kanske skulle eldats 

ändå. Huruvida värme från avfallsförbränningen kan anses vara spillvärme har inte undersökts i detta 

arbete. 
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År 2009 var kraftvärmeanläggningen Dåva 2 fortfarande i provdrift där intrimning och prestandaprov 

utfördes. Detta medför att elproduktionen i maj och oktober kan bli större framöver och fjärrvärmen 

får då ett lägre nyckeltal. Ökad elproduktion kan även leda till att val av allokeringsmetod vid 

kraftvärmeproduktion kommer att spela en större roll för resultatet. 

Resultatet av fjärrkylans nyckeltal visar att Umeå fjärrkyla har en relativt stor 

primärenergianvändning i jämförelse med det viktade medelvärdet av Sveriges alla fjärrkylanät, som 

är 0,53 enligt litteratur (14). Det är svårare att avgöra hur stora de relativa koldioxidutsläppen är 

eftersom de kan variera mellan 1 och 376 g CO2/kWh (10), beroende på produktionsmetod och 

verkningsgrad. Verkningsgraderna har i detta arbete hellre satts lite låga än alltför höga för att 

undvika en skönmålning av fjärrkylan ur miljöperspektiv. Nyckeltalen som räknas fram är resultat av 

ett bokföringsperspektiv av utsläppen. Detta innebär att dessa inte bör användas som 

beslutsunderlag vid förändring av användning av fjärrkyla. Då bör istället ett marginalperspektiv 

användas.   

Resultatet av Umeå fjärrkylas miljövärden beror av värderingar och metodval. I känslighetsanalysen 

studeras de metodval som tros påverka resultatet mest. Analysen visar på att resultaten är ganska 

okänsliga. Valet av allokeringsmetod för värmepumpens elanvändning påverkar mest, med 8 

respektive 6 %. Alla olika metoder har dock inte testats i känslighetsanalysen eftersom den då skulle 

bli alltför omfattande. 

I rapporten redovisas en jämförelse mellan fjärrkyla och enskild kylning där fjärrkylans 

marginalproduktion används. Det är komplicerat att uppskatta fjärrkylans marginalproduktion, 

eftersom den till stor del beror på vid vilken tidpunkt kylan används. Om den nya fjärrkylakunden 

endast utnyttjar kylan varma sommardagar utgörs marginalproduktionen till stor del av 

kompressionskyla. Om kylanvändningen istället sker under hela året för kylning av t.ex. ett 

maskinrum kan marginalkylan utgöras av en blandning från de olika kylproduktionsmetoderna. I 

beräkningarna som gjorts har två scenarier för fjärrkylans marginalproduktion använts; sommar och 

hela året. För att kunna göra en rättvisande jämförelse med enskild kylning görs beräkningar vid två 

alternativa köldfaktorer.  

Resultatet visar på att fjärrkyla är ett bättre kylalternativ ur miljöperspektiv då den alternativa 

kylmaskinens verkningsgrad är låg. Om den enskilda kylmaskinen har en köldfaktor över 1,6 

respektive 2 är primärenergianvändningen däremot lägre än vid fjärrkyla. Det ska dock noteras att 

kompressionskylmaskinens primärenergianvändning utgörs av endast icke förnybar energi, medan 

fjärrkylan använder en stor andel (61 respektive 71 %) förnybar energi i båda beräkningsfallen. 

Växthusgasutsläppen är allra högst vid användning av kompressionskylmaskin med låg verkningsgrad, 

vid högre verkningsgrad är de jämförbara med utsläppen från fjärrkyla sommartid. För att 

växthusgaserna från en eldriven kylmaskin ska vara lägre än fjärrkyla hela året krävs en köldfaktor på 

5, vilket är extremt högt. För framtida jämförelser mellan olika kylalternativ rekommenderas att de 

aktuella förutsättningarna såsom kylbehov och alternativ kylmaskins köldfaktor tas hänsyn till.    

Under normal drift är utsläppen av köldmedier låga; från Umeå fjärrkyla står de endast för 4 % av de 

årliga växthusgasutsläppen. Kylmaskinshaveri eller spill vid påfyllning skulle däremot kunna leda till 

betydande påverkan på klimatet. I jämförelsen mellan fjärrkyla och enskild kylning har påverkan från 

utsläpp av köldmedier utelämnats då det är svårt att uppskatta storleken på dessa utsläpp. Eftersom 
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stora utsläpp av köldmedier kan ske i samband med påfyllning kan dock risken för utsläpp vara större 

då mediet hanteras av en enskild användare istället för utbildad personal vid en central anläggning.   

Eftersom mätningar av energianvändning och kylproduktion saknas approximeras nödvändig 

information i denna rapport. En förutsättning för att kunna bestämma pålitliga värden för fjärrkylans 

miljöpåverkan är utförligare mätningar av produktion och energianvändning. Utförande av mätning 

har inte gjorts inom ramen för detta arbete, därför rekommenderas att detta görs framöver. Viktigast 

för miljöberäkningarna är att den el som används för kylproduktion mäts.  

Förlusten vid distribution av fjärrkyla beräknades till 16 % av den producerade kylan år 2009, vilket är 

högre än det värde som används i litteratur. Eftersom det saknades lättillgänglig data om förlusterna 

detta år sammanställdes även förlusterna för år 2010, då mer detaljerad data om kylleveranser 

fanns. De totala förlusterna år 2010 beräknades till knappt 5 %. På grund av tidsbrist gjordes inga 

ytterligare undersökningar av förlusterna, istället antogs att de var 10 % år 2009. De stora förlusterna 

kan bero på att kylanvändningen är liten under större delen av året. Ett litet flöde ska då 

transporteras långa sträckor, vilket ger stora procentuella förluster. Förlusterna har stor betydelse 

för miljöpåverkan från fjärrkyla eftersom höga distributionsförluster leder till en ökning av 

kylproduktionen, som innebär en ökning av el- och fjärrvärmeanvändningen. För framtida 

beräkningar bör dessa förluster undersökas närmare. 

Miljövärderingen i denna rapport skildrar väl de aktuella värderingar och metoder som förmedlas av 

myndigheter och branschorganisationer. Riktlinjer för hur beräkning av miljöpåverkan från 

energiproduktion ska göras saknas dock ännu. Tydliga riktlinjer skulle möjliggöra jämförelser mellan 

olika fjärrkylanät och dessutom öka trovärdigheten för miljövärderingar av fjärrkyla. Därför 

rekommenderas att värderingar och metoder revideras vid uppkomst av sådana riktlinjer.  
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11 SLUTSATSER 
Miljöpåverkan från Umeå fjärrkyla år 2009 har beräknats i form av primärenergianvändning och 

koldioxidutsläpp. Primärenergianvändningen för en kWh levererad fjärrkyla har beräknats till 0,94 

kWh, där mer än hälften av primärenergianvändningen utgörs av förnybar energi. 

Växthusgasutsläppen från en kWh levererad fjärrkyla har beräknats till 63 g CO2ekv.  

En analys av olika förutsättningar för beräkning av nyckeltalen visar att resultaten är ganska 

okänsliga. Valet av allokeringsmetod för värmepumpars elanvändning är viktigast; det påverkar 

resultatet av primärenergianvändning med 8 % och utsläpp av växthusgaser med 6 %. Brist på 

mätdata leder till att många uppskattningar måste göras. Utökade mätningar av framförallt 

fjärrkylans elanvändning skulle minska resultatens osäkerhet.  

En jämförelse mellan marginalproducerad fjärrkyla och enskild kylning har gjorts. Denna visar att 

Umeå Energis fjärrkyla kräver mindre primärenergi än en eldriven kylmaskin med en köldfaktor (COP) 

under 1,6. Växthusgasutsläppen från fjärrkyla är lägre än från en eldriven kylmaskin med en 

köldfaktor under 3,3. Miljöpåverkan från fjärrkyla beror på användarens kylbehov, om användaren 

utnyttjar kyla hela året blir miljöpåverkan från fjärrkyla lägre i förhållande till kompressionskyla än 

dessa värden. Därför är det vid en jämförelse mellan olika kylalternativ viktigt att ta hänsyn till både 

den aktuella användarens kylbehov samt köldfaktorn hos den alternativa kylmaskinen.  

Metodvalen är många vid beräkning av miljövärden för fjärrkyla. Vid tolkning av resultatet är det 

viktigt att läsaren sätter sig in i beräkningsförutsättningarna. För att en jämförelse mellan olika 

energiprodukter ska kunna göras måste metodval och övriga värderingar vara samma. Gemensamma 

riktlinjer för miljövärderingar skulle öka beräkningens trovärdighet. Därför rekommenderas att Umeå 

Energi verkar för att sådana riktlinjer tas fram, av t.ex. branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.  
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BILAGA 1. INDATA FÖR BERÄKNING AV PRIMÄRENERGIFAKTORER 

 
Tabell 1. Primärenergifaktor för utvinning och förädling av olika bränslen 

Bränsle PEF Källa 

Avfall 0,66 (14) 

Eldningsolja 1,2 ” 

Trädbränsle 1,08 (44) 

Returträ 0,66 ” 

Pellets 1,20 ” 

Torv 1,04 ” 

Ind spillvärme 0,00 ” 

Kol 1,04 ” 

Naturgas 1,16 ” 

Övriga bränslen 1,04 ”  

Kärnbränsle 1 (15) 

Vatten 1 " 

Sol och Vind 0 " 

 

Tabell 2. Verkningsgrad för nya anläggningar 

Bränsle El Värme Total Källa 

Avfall 0,19 0,72 0,90 (36) 

Biobränsle 0,30 0,80 1,10 " 

Kol 0,34 0,55 0,89 (15) 

Naturgas 0,48 0,42 0,90 (36) 

 

Tabell 3. Alternativverkningsgrad för olika anläggningar 

Bränsle o metod El Värme Källa 

Biobränsle 0,38 0,90 (45) 

Biobränsle, rgk 0,38 1,10 " 

Avfall, rgk 0,35 1,00 " 

Kol 0,46 0,90 " 

Naturgas, rgk 0,47 1,05 " 

Naturgas kombicykel 0,58 0,90 " 

Olja 0,46 0,90 " 

Kärnkraft 0,34  (36) 

Vattenkraft 0,85  " 

Kol, marginalel 0,40  (15) 

 

  



II 
 

BILAGA 2. INDATA FÖR BERÄKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP 

 
Tabell 4. Olika gasers klimatpåverkan i GWP100 

Gas GWP100 Källa 

CO2 1 (17) 

N20* 298 " 

CH4 25 " 

R134a 1430 " 

CO 1,9 " 

NMVOC 3,4 " 

 

Tabell 5. Utsläpp av växthusgaser vid utvinning och förädling av olika bränslen, g CO2ekv/kWh 

Bränsle CO2 N2O CH4 CO NMVOC Källa 

Hushållsavfall 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 (11) 

Skogsbränsle 10,80 0,00 0,00 0,05 0,02 " 

RT-flis 7,78 0,00 0,00 0,02 0,01 " 

Pelletter/briketter 4,40 0,00 0,06 0,19 0,00 " 

Torv 4,32 0,01 -0,68 0,00 0,00 " 

Olja 21,24 0,00 0,01 0,01 0,01 " 

Kol 11,52 0,00 3,96 0,00 0,00 " 

Naturgas 15,48 0,00 0,04 0,00 0,01 " 

 

Tabell 6. Utsläpp av växthusgaser vid förbränning av olika bränslen, g CO2ekv/kWh 

Bränsle CO2 N2O CH4 CO NMVOC Källa 

Sopor  90,00 0,02 0,02 0,18 0,02 (37) 

Torv  386,28 0,02 0,07 0,36 0,18 " 

Eo1 271,08 0,01 0,00 0,05 0,01 " 

Eo2-5 274,32 0,02 0,01 0,05 0,01 " 

Kol 334,80 0,07 0,01 0,14 0,02 " 

Naturgas 203,40 0,01 0,00 0,05 0,01 " 

Övriga fossila bränslen 216,00 0,01 0,00 0,04 0,01 " 

 

Tabell 7. Utsläpp av växthusgaser vid elproduktion, g CO2ekv/kWh 

Växthusgas Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Källa 

CO2 5,04 6,48 11,16 (11) 

N2O 0,00 0,00 0,00 " 

CH4 0,01 0,01 0,04 " 

CO 0,01 0,05 0,01 " 

NMVOC 0,00 0,00 0,01 " 

CO2-ekv 5,20 6,76 12,31 (17) 
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BILAGA 3. INDATA UMEÅ FJÄRRVÄRME 2009 
 

Tabell 8. Energiproduktion i MWh, Umeå fjärrvärme 

  Maj Juni Juli Augusti September Oktober 

El Dåva 1 0 0 4608 6940 6819 7274 

Dåva 2 0 0 0 0 0 157 

Övriga 0 0 0 0 0 0 

Värme (minus bortkyld) Dåva 1 0 234 25694 26772 30116 29323 

Dåva 2 1299 0 0 0 0 53417 

Övriga 42685 30912 44 0 8558 10394 

 

Tabell 9. Energianvändning i MWh, Umeå fjärrvärme 

  Maj Juni Juli Augusti September Oktober 

El Dåva 1 441 477 1601 1749 1796 1927 

Dåva 2 341 218 207 197 173 2048 

Övrigt 1415 1393 673 597 802 776 

Värme Dåva 1 54 146 151 154 164 326 

Dåva 2 186 10 1 5 6 30 

Övrigt 63 10 278 5 105 435 

 

Tabell 10. Bränsleanvändning i MWh, Umeå fjärrvärme 

  Maj Juni Juli Augusti September Oktober 

Dåva 1 Avfall 0 0 33037 38092 35157 38436 

El VP 0 0 68 194 1249 532 

Olja 0 1341 451 943 1804 923 

Dåva 2 Blandad bio 0 0 0 0 0 41968 

Torv 0 0 0 0 0 3798 

Olja 823 0 0 0 0 2023 

Övrigt Blandad bio 42480 36324 0 0 3103 7326 

Returträ 629 0 0 0 0 0 

Pellets 4024 0 0 0 0 0 

Torv 4368 0 0 0 0 0 

Olja 475 284 26 0 1351 1668 

Värmepumpar Graniten El VP 1564 1430 0 0 1209 621 

Elpannor Ålidhem El panna 706 595 0 0 854 401 

 


