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Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter  
för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser 
 
 
Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verk-
ningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid. Här finns också länkar till 
aktuella prisuppgifter. 

Samma koefficienter tillämpas i de excel-tabeller som hör till Lantbrukets energiplan 
(energiplanens tabeller 1 och 2). 
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1 Värmevärden och verkningsgrader 

När den totala energiförbrukningen för gården beräknas förvandlas alla olika energifor-
mer till enheten MWh. Det görs genom att utnyttja de olika bränslenas värmevärden som 
finns i tabell 1 och dividera slutresultatet med tusen eftersom värmevärdena i tabellen 
anges i kWh. Värmevärdet anger hur mycket energi (värme) som uppstår vid fullständig 
förbränning av en viss mängd (massa eller annan fysisk enhet) av olika bränslen. I tabel-
len är värmevärdena angivna per sådan enhet som i allmänhet används för respektive 
bränsle. 

Ett annat ändamål, för vilket värmevärdet behövs, är att bedöma effekten av en en-
skild energisparåtgärd. Om man känner till eller tillförlitligt kan uppskatta sparåtgärdens 
inverkan på bränsleförbrukningen kan energiinbesparingen beräknas med hjälp av vär-
mevärdet. 

Det verkliga värmevärdet för biobränslen, torv och stenkol beror på deras fukthalt. 
Även i flytande bränslen finns lite fukt men i så liten grad att man inte behöver beakta 
det. I tabell 1 är värmevärdena angivna för en viss fukthalt. Om fukthalten i det bränsle 
som används på gården är känd kan värmevärdet höjas eller sänkas i förhållande till den 
verkliga fukthalten.  

Köpt energi/bränsle behövs i större mängder än själva värmebehovet eftersom en 
del av köpenergin/-bränslet går till spillo. I tabell 3 anges verkningsgraden som beskriver 
storleken på dessa förluster för olika bränslen till uppvärmning. Verkningsgraden beaktas 
till exempel när man vet hur mycket värme en viss åtgärd sparar och vill räkna ut hur stor 
inbesparing det innebär i bränsleanvändningen. Bränsleinbesparingen beräknas genom 
att multiplicera värmeinbesparingen med den koefficient som finns i tabellen. 
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Tabell 1  Bränslens värmevärden och fukthalter. 
 

Bränsle Värmevärde Fukthalt % 

Motorbensin 8,96 kWh/liter  

Dieselolja 10,05 kWh/ liter  

Flytgas 12,83 kWh/kg  

Lätt brännolja 10,02 kWh/ liter  

Tung brännolja 11,42 kWh/kg  

Jordgas 10 kWh/m3  

Biogas 4,4-7,4 kWh/ m3  

Stenkol 7,08 kWh/kg 10 

Frästorv 2,7 kWh/kg 48,5 

Stycketorv 3,3 kWh/kg 38,9 

Träpellets 4,7 kWh/kg 9 

Brännflis 700 kWh/lös-m³ 40 

Vedklabbar  
(barr- och blandved) 

1 300 kWh/travad-m³ 20 

Vedklabbar (björk) 1 700 kWh/travad-m³ 20 

Rörflen 4,1 kWh/kg 14 

Havre 3,6 kWh/kg 20 

Halm 3,8 kWh/kg 20 

 
Källor: 1) Statistikcentralen, Energiatilastot Vuosikirja 2007. 2) Alakangas, E. 2000. Suomessa 
käytettyjen polttoaineiden ominaisuuksia. Statens tekniska forskningscentral, VTT tiedotteita 
2045. 3) Kari, M. (red.) 2009. Energiguide för lantbrukare. Svenska lantbrukssällskapens för-
bund. Forskning för framåt 27. 

 
 
Tabell 2 Omräkningskoefficienter för olika måttenheter för ved. 
 

Måttenhet Lös-m
3
 Travad-m

3
 Fast-m

3
 

Lös kubikmeter, klabbar (33 cm) 1 0,6 0,4 

Travad kubikmeter, klabbar (33 cm) 

Travad kubikmeter, ved (100 cm) 

1,68 

1,55 

1 

1 

0,67 

0,62 

Fast kubikmeter 2,5 1,5 1 

 
T.ex. En lös kubikmeter vedklabbar innehåller 0,4 fast kubikmeter eller 400 liter virke. 
Källa: Alakangas, E. 2000. Suomessa käytettyjen polttoaineiden ominaisuuksia. Statens tek-
niska forskningscentral, VTT tiedotteita 2045.  
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Tabell 3 Typiska verkningsgrader för olika värmeanläggningar. 
 

Uppvärmningssätt Verkningsgrad (ηηηη) Koefficient (1/ηηηη) 

Fjärrvärme 100 % 1,00 

Elvärme 100 % 1,00 

Olje- och gaspannor 

- traditionell panna 

- lågvärmepanna 

- gaskondenspanna 

 

87 % 

90 % 

93 % 

 

1,15 

1,11 

1,08 

Dubbelpanna 

- olja 

- ved 

 

80 % 

70 % 

 

1,25 

1,43 

Pelletpanna 80 % 1,25 

Flispanna 80 % 1,25 

Vedpanna 70 % 1,43 

Jordvärmepump (norm COP=2,5) 250 % 0,40 

Luftvattenvärmepump 200 % 0,50 

 
 
Tilläggsuppgifter om egenskaper på olika bränslen fås i följande publikationer: 
 
• Suomessa käytettyjen polttoaineiden ominaisuuksia (VTT tiedotteita 2045, 2000), 

http://www.motiva.fi/files/685/t2045.pdf 
• Energiguide för lantbrukare. Svenska lantbrukssällskapens förbund. Forskning för 

framåt 27. 2009). Operatören för energiprogrammet för lantbruk, Motiva, delar ut pub-
likationen åt alla av Landsbygdsverket godkända energiplanerare. Publikationen kan 
också beställas från Svenska lantbrukssällskapens förbund. Den är avgiftsbelagd. 
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2 Koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid 

I energiplanen beräknas minskningen av CO2-utsläppen i enheten kg CO2. Det måste 
man beakta när man använder koefficienterna för specifika CO2-utsläpp i tabell 4 efter-
som de är angivna i enheten g CO2/kWh. 

Koefficienten för CO2-utsläppet från gårdens värmeproduktion räknas specifikt på 
basis av de bränslen som används. Som koefficienter för CO2-utsläppet från olika bräns-
len används de bränslespecifika koefficienterna i tabell 4. 

Mängden utsläpp av CO2 som härstammar från de olika bränslena som har används 
under en viss period fås när man multiplicerar den totala mängden använt bränsle med 
koefficienterna för CO2-utsläpp i tabell 4. 

När man räknar ut inverkan på CO2-utsläppen av åtgärder som påverkar ett upp-
värmningsobjekts nettoförbrukning av värme (t.ex. när man installerar en värmeåtervin-
nare till ventilationssystemet) skall man i kalkylen också beakta den årsbaserade verk-
ningsgraden i den egna värmeproduktionen. 

CO2-utsläppen vid användning av el varierar beroende på hur elströmmen är produ-
cerad. Den genomsnittliga utsläppskoefficienten för el i Finland anses vara 200 g 
CO2/kWh. Det är årsmedeltalet för utsläppen utgående från de olika anskaffnings- och 
produktionssätten av el i Finland. En åtgärd som sparar el på en gård kan i praktiken leda 
till att produktionen av kondensel minskar varvid koefficienten för utsläppsminskningen i 
sparåtgärden kan vara flerdubbel i jämförelse med den ovan nämnda. Att bedöma hur 
mycket en elsparande åtgärd sänker utsläppen är en mångfasetterad fråga men i Ener-
giplanerna för lantbruk föreslås att man i beräkningarna för köpt el i första hand använder 
koefficienten 200 gCO2/kWh, som alltså är CO2-utsläppen av den genomsnittliga elan-
skaffningen i Finland. Det är viktigt att i rapporten klart och tydligt skriva ut vilken koeffici-
ent som har använts. 

Om det finns egen elproduktion på gården kan utsläppsminskningen som en följd av 
en energisparande åtgärd beräknas med utsläppskoefficienten för det använda bränslet 
med beaktande av verkningsgraden i elproduktionen.  

Det är troligtvis ganska sällsynt att det på en gård finns kombinerad produktion av el 
och värme i egen regi (CHP). Om det ändå förekommer uppskattas utsläppen enligt den 
s.k. nyttofördelningsprincipen i enlighet med anvisningarna i Motiva Ab:s publikation ”Yk-
sittäisen kohteen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät päästökertoi-
met” (2004). Ifrågavarande anvisningar som också innehåller övriga tilläggsuppgifter som 
berör bedömning av koldioxidutsläpp finns på adressen: 
http://motiva.fi/files/209/Laskentaohje_CO2_kohde_040622.pdf (på finska) 

Användning av fjärrvärme på en lantgård är troligtvis också ganska sällsynt. Om 
fjärrvärme ändå utnyttjas används utsläppskoefficienten 220 g CO2/kWh på orter där 
fjärrvärmen produceras i kraftverk med samproduktion av el och värme. Om fjärrvärmen 
produceras i kraftverk med enbart värmeproduktion väljs utsläppskoefficienten från ta-
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bell 2 i ovan nämnda anvisningar. I den tabellen har man samlat utsläppskoefficienter på 
olika orter.  
 
 
Tabell 4 Koefficienter för CO2-utsläpp vid olika energiformer. 

 

Energi Koefficient för specifikt 
utsläpp 

g CO2 / kWh 

Koefficient för specifikt 
utsläpp 

g CO2 / MJ 

Motorbensin 265 73,6 

Dieselolja 265 73,6 

Lätt brännolja 267 74,1 

Tung brännolja 284 78,8 

Flytgas 234 65,0 

Stenkol 341 94,6 

Jordgas 198 55,04 

Frästorv 381 105,9 

Stycketorv 367 102,0 

All förnybar energi 0 0,0 

Alla värmepumpar/ 

elförbrukning 

2001  

El, köpt 2001  

El, självproducerad Utsläppskoefficient enligt det bränsle som har använts 
i elproduktionen 

Fjärrvärme, 

vid samproduktion 

2202 61,1 

Fjärrvärme, 

enskild värmeproduktion 

Se separata anvisningar3 

 

1 På basis av CO2-utsläppen i den genomsnittliga elanskaffningen i Finland. 
2 På orter där fjärrvärmen produceras i kraftverk med samproduktion av el och värme.  
3 http://motiva.fi/files/209/Laskentaohje_CO2_kohde_040622.pdf, Tabell 2. 
Källor: Statistikcentralen, Energiatilastot Vuosikirja 2007. Gällande el och fjärrvärme: Motiva 
Oy, Yksittäisen kohteen hiilidioksidipäästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät päästökertoi-
met, 2004. 
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3 Energipriser 

Uppgifter om prisutvecklingen på energi finns i arbets- och näringsministeriets Energia-
katsaus: 
www.tem.fi/index.phtml?s=2562 (på finska) 
 
Den publikationen utkommer fyra gånger per år. 
 
Här nedanför finns en länk till Energimarknadsverkets www-sidor till ett hjälpmedel som 
kan användas vid konkurrensutsättning av elpriset: 
www.sahkonhinta.fi (på svenska) 
 
 


