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Abstract 
This report is a bachelor's thesis of two students from the Energy and Environment degree at 

KTH Stockholm. Grinda is an island situated Stockholm archipelago. Skärgårdsstiftelsen is 

landowners and manages the area. Grinda Wärdshus, a guest house located in the island, 

currently uses an oil-fired boiler as a heating system. The aim of this thesis is to investigate 

whether wood chips or pellets is, from a sustainability standpoint, a suitable heating method 

for the guest house. A literature review and a field study are carried out to create an 

information base. The current heating demand was calculated by adopting all heating 

produced by the oil boiler. The heating power demand was determined by comparison of bids, 

information from the owner of Grinda Wärdshus and guidelines from work of previous 

quotes. Different options for a new heating system are presented. By using quote and 

assumption models, proposals for investment costs and annual costs are created for different 

heating systems. A model for production of wood chips on the island is also calculated and 

evaluated. 

 

The wood chip options have higher investment cost in comparison with the corresponding 

pellet options. Cost Proposal for new heating system is evaluated with pay-back and net 

present value 15 years after the investment. The wood chips option has a faster pay-back and 

a better development of the capital value. Variations in fuel prices are taken into account to 

investigate the sensitivity of the models. Comparison of the annual carbon dioxide emissions 

shows that pellets causes lower emission than wood chips. The difference is about 300 

kilograms. In comparison with the use of oil, pellets and wood chips would contribute to 

about 57 tons less carbon emissions. Further study needs to be done determine which of the 

alternatives, wood chips or pellets, is the most beneficial heating fuel option for Grinda 

Wärdshus. Both solutions are economically and environmentally beneficial. Wood chips are 

cheaper, but require more effort work for production and operation.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete av två studenter från energi och miljöprogrammet 

på KTH-Stockholm. I Stockholms skärgård ligger skärgårdsön Grinda. Skärgårdsstiftelsen är 

markägare och förvaltar över området. På ön ligger Grinda Wärdshus som i dagsläget 

använder en oljepanna till uppvärmning. Syftet är att undersöka om flis- eller pelletseldning 

som uppvärmningsmetod för värdshuset är ett lämpligt alternativ ur hållbarhetssynpunkt. En 

litteraturstudie och fältstudie utförs för att skapa ett informationsunderlag. Det nuvarande 

uppvärmningsbehovet beräknades genom att anta all värmeproduktion sker av oljepannan. 

Effektbehov för uppvärmning bestäms genom jämförelse av offerter, information från ägaren 

av Grinda Wärdshus och riktlinjer från tillverkare av värmepannor. Olika alternativ för nytt 

värmesystem presenteras. Genom att använda offerter och antaganden skapas modeller för 

investeringskostnader och årligen återkommande kostnader för de olika systemen. En modell 

över flisproduktion på Grinda skapas. 

Flisalternativen har högre investeringskostnad i jämförelse med motsvarade pelletsalternativ. 

Kostnadsförslag för nytt värmesystem utvärderas med återbetalningstid och kapitalvärdet 15 

år efter investering. Flisalternativet hade snabbare återbetalningstid och bättre utveckling på 

kapitalvärdet. Variationer av bränslepriser utförs för att undersöka känsligheten i modellerna. 

Vid jämförelse av årligt koldioxidutsläpp är pellets lägre än flis, skillnaden är cirka 300 

kilogram. I jämförelse med oljeanvändningen bidrog en de nya alternativen till cirka 57 ton 

lägre koldioxidutsläpp. Det går inte att fastslå om flis eller pellets är det fördelaktiga 

alternativet för Grinda Wärdshus. Båda lösningarna är ekonomiskt och miljömässigt 

gynnsamma. Flis är billigare, men kräver mer arbete för produktion och drift. Val av 

uppvärmningssystem är beroende på hur verksamheten värderar dessa aspekter. 
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Förord 
Denna rapport utgör kandidatexamensarbete för masterprogrammet Hållbar energiteknik på 

KTH-Stockholm. Rapporten behandlar en undersökning av uppvärmningssystemet på Grinda 

Wärdshus i uppdrag av Skärgårdsstiftelsen. Vi som gjort detta arbete vill tacka 

Skärgårdsstiftelsen för möjligheten att tillämpa våra kunskaper på ett verkligt fall. Ett särskilt 

tack går till följande personer som hjälpt oss under arbetets gång: 

Catharina Erlich, universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH  

Jonathan Alm, Skärgårdsstiftelsen 

Projektkamraterna Arvid, André, Mattias, Robin och Yasin 
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Nomenklatur 
Benämning     Tecken  Enhet 

Total arbetskostnad   TOTAk  ( )kr  

Bränsleförbrukning av flishugg per timme /Maskin hB  ( )l h  

Totalt koldioxidutsläpp av uppvärmning  2,TOTCO  ( )ton   

Kilogram koldioxidutsläpp per kubik  32 /kg m
CO  3( )kg m  

Kilogram Koldioxidutsläpp för flisning av virke 2 flisningCO  (kg) 

Koldioxidutsläpp för av virke  2 framkörCO  (kg) 

Koldioxidutsläpp för huggning av virke  2HuggningCO  (kg) 

Koldioxidinnehåll per liter bränsle  2 /kg literCO  (kg/l) 

Koldioxidutsläpp beroende på antal arbetstimmar 2MaskinCO  (kg) 

Koldioxidutsläpp per timme   2 /Maskin hCO  (kg/h) 

Energibehov av flis   FlisE  ( )kWh  

Energibehov för Grinda Wärdshus per år TOTE  ( )kWh  

Grundinvestering för ny värmepanna   G  ( )kr  

Grundinverstering för fliseldning   FlisG   ( )kr   

Grundinverstering för pelletseldning   PelletsG  ( )kr  

Årligt inbetalningsöverskott  I  ( )kr   

Bränslekostnad (diesel)   BränsleK  ( )kr  

Utsläppskostnad   
2COK  ( )kr  
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Kapitalvärde    Kapv  ( )kr  

Årlig kostnad för uppvärmning med flis/pellets flisK  ( )kr  

Kilowattpris för producerad flis  /Flis kWhK  ( / )kr kWh  

Timkostnad för utfört arbete   /Lön hK  ( / )kr h  

Maskinkostnad   maskinK  ( )kr  

Årlig kostnad för uppvärmning med olja  OljaK  ( )kr  

Årlig kostnad för uppvärmning med pellets PelletsK  ( )kr  

Årlig arbetskostnad för flisproduktion  TidK  ( )kr  

Antalet transporter   L  ( )−  

Värmevärde träflis   FlisLHV  3( / )kWh m  

Värmevärde Eldningsolja   OljaLHV   3( / )kWh m   

Värmevärde träpellets   PelletsLHV  3( / )kWh m  

Maskinkostnad flisning per kubikmeter  3/fisning m
Mk  3( / )kr m  

Maskinkostnad framkörning per kubikmeter flis  3/framkör m
Mk  3( / )kr m  

Maskinkostnad huggning per kubikmeter flis  3/Hugg m
Mk  3( / )kr m  

Maskinkostnad per producerad kubikmeter flis 3/Kr m
Mk  3( / )kr m  

Total maskinkostnad    TOTMk  ( )kr  

Total maskinkostnad per producerad kubikmeter flis  3/TOT m
Mk  3( / )kr m  

Massa pellets  för att täcka uppvärmningsbehov Pelletsm  ( )kg  
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Antal år efter investering   n  ( )år  

Nuvärdet    VN  ( )kr  

Kalkylränta    p  ( )−   

Restvärde    R  ( )kr  

Arbetstimmar för flisproduktion  arbeteT  ( )h  

Arbetstiden för flisproduktion  flisT  ( )h  

Arbetstimmar för flisning   flisningT  ( )h  

Arbetstimmar för framkörning av flis  framkörT  ( )h  

Arbetstimmar för flishugg   HuggT  ( )h  

Total arbetstid för flisproduktion  TOTT  ( )h  

Bränslevolym   BränsleV  3( )m  

Flisvolym    FlisV  3( )m  

Flis för att täcka uppvärmningsbehov   FlisTOTV  3( )m  

Eldningsolja för att täcka uppvärmningsbehov OljaTOTV  3( )m  

Pellets för att täcka uppvärmningsbehov  PelletsTOTV  3( )m   

Producerad volym per timme  /producerad hV  3( )m  

Återbetalningstid   tidÅ   ( )År   

Verkningsgrad oljepanna   OPη   ( )−   

Verkningsgrad flispanna    flisη  ( )−  

Verkningsgrad pelletspanna   Pelletsη  ( )−  

Densitet för pellets   Pelletsρ  3( )kg m  
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1. Introduktion 
Denna rapport är ett arbete från Kungliga tekniska högskolan KTH och utgör ett 

kandidatexamensarbete för två studenter på energi och miljöprogrammet. 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling 

Människans livsstil och beslut har påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer, både 

globalt som lokalt. Under de senaste årtionden har dock medvetenheten om vår påverkan ökat vilket 

har lett till internationella samarbeten för att gemensamt finna lösningar kring utvecklingsfrågor. 

Begreppet hållbar utveckling introducerades först 1980 genom arbetet inom Brundtland 

kommissionen. Den allmänt kända definitionen av begreppet hållbar utveckling är ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 

sina” och innebär ett gemensamt ansvar mellan generationer, folkgrupper och länder. Hållbar 

utveckling sammanvävs av olika dimensioner som social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Målet 

är att nå mänskligt välbefinnande med en fungerande ekonomisk utveckling och samtidigt se till att de 

ekologiska systemen är i balans. Ekologisk hållbarhet handlar om att ekonomisk tillväxt och 

människans livsstil inte ska bidra till minskad miljökvalitet. Människan är beroende av naturresurser 

och hållbara ekosystem. Därför är det väsentligt att ta tillvara på naturen och att se till att 

ekosystemens funktioner inte försämras. De miljömässiga faktorerna är väsentliga för att hälsa och 

ekonomisk utveckling ska upprätthållas för dagens generation och för kommande generationer (SOU, 

2004). 

 

Skärgårdsstiftelsen 

Skärgårdsstiftelsen ansvarar i dagsläget för över 12 % av Stockholms skärgård och omsatte 90 

miljoner kronor år 2012. Stiftelsen består både av ideell och kommersiell verksamhet, finansiering sker 

till stor del av Stockholms landsting vilket stöttar den ideella affärsverksamheten. Även uthyrning och 

arendering av stiftelsens tillgångar är en viktig inkomstkälla. All mark som Skärgårdsstiftelsen 

förvaltar är klassat som naturreservat. Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 i syfte för att bevara 

skärgårdsmiljön och uppmuntra till rekreation (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 
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Green Islandsprojektet 

Green Island Baltic Sea är ett EU-projekt som bedrivs i Sverige, Finland och Estland. 

Skärgårdsstiftelsen är projektägare och syftet är att skapa en hållbar skärgård och en bättre miljö i 

Östersjön. Genom att analysera de nuvarande förhållandena som råder i skärgårdarna är målet att 

identifiera och bidra med förbättringsåtgärder inom avlopp, avfallshantering, uppvärmning och 

vattentillgång. Projektet vill uppmuntra till kretsloppstänkande och ge exempel på förnyelsebara 

lösningar inom energi som kan tillämpas i skärgården. Green Island ska fastställa vilka 

ekosystemtjänster som skärgårdsöarna kan bidra med samt vilket koldioxidutsläpp verksamheten på 

öarna skapar.(Green Islands Baltic Sea, 2012) 
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1.2 Syfte och Målformulering 
Syftet är att skapa en modell gällande utbyte av det gamla värmesystemet på Grinda Wärdshus. I den 

nuvarande uppvärmningen används en oljepanna och projektet skall analysera ifall utbyte mot en 

flis/pelletspanna skulle kunna vara aktuellt. Även möjligheten kring egen biobränsleproduktion skall 

undersökas. Slutprodukten är en rapport som kan fungera som beslutsunderlag för Skärgårdsstiftelsen, 

på grund av detta måste rapporten bidra med grundläggande kunskap inom området uppvärmning. 

Projektets mål delas upp i fem områden: 

Uppvärmningsbehov 

o Beräkna årligt uppvärmningsbehov 

o Beräkna bränslebehov i nuvarande anläggning 

o Beräkna bränslebehov för nytt värmesystem 

Uppvärmningsalternativ 

o Samla information inom flis och pellets 

o Undersök olika alternativ för flis och pellets användning 

o Undersöka alternativ för bränsletransport 

o Undersöka lagringsmöjligheter för bränsle 

o Undersöka olika kostnadsalternativ för pannor, installation och servicekostnader 

Produktion av biobränsle 

o Hitta alternativ för småskalig biobränsleproduktion 

o Undersök möjligheterna för biobränsleproduktion på Grinda samt alternativa 

produktionsplatser 

o Utvärdera potentiell arbetskostnad för egen biobränsleproduktion 

Ekologisk jämförelse  

o Vad medför referensalternativet för miljöeffekt 

o Vilka miljöeffekter kan omställningen medföra 

Ekonomisk jämförelse 

o Vilken ekonomisk effekt kan en omställning från olja till flis/pellets medföra 

o Investeringskalkyl 

o Återbetalningstid 

 

  



7 
 

2. Litteraturstudie 

2.1 Kolets kretslopp och global uppvärmning 
Alla biologiska organismer och ämnen är uppbyggda av kolföreningar. Kolatomerna som tillsammans 

med andra atomer så som väte och syre förbrukas aldrig utan bryts ner och byggs upp till nya 

kolföreningar. De kolföreningar som utgör strukturen för cellulosafibrer i ett träd kommer att brytas 

ner vid förbränning eller nedbrytning av biomassan. De fria kolatomerna kan sedan binda till 

gasmolekyl i sin omgivning. Detta skapar till exempel koldioxid, denna gas är i sin tur essentiell för 

fotosyntesen i växter och plankton. Vid fotosyntesen används koldioxid tillsammans med vatten och 

solenergi för att skapa glukos och syre. På detta sätt cirkulerar kolatomerna och detta är känt som 

kolets kretslopp. Så länge som kolföreningarna som är i omlopp kommer från förnyelsebara källor sker 

ingen nettoökning av den totala koncentrationen av koldioxid i luften. Förnyelsebara källor är bland 

annat växtlighet och djur, förnyelsebart i denna mening innebär att kolet har en relativt kort 

kretsloppstid. Fossilbränslen tillhör inte förnyelsebara källor eftersom de har en lång kretslopps tid och 

vid nedbrytning av dessa kolföreningar som till exempel vid förbränning leder utsläppen till en ökad 

koncentration av koldioxid i luften. Den olja, kol och gas som idag används tog flera miljoner år att 

skapa och dess förbrukningshastighet är betydligt snabbare i med industrialiseringen. Sedan mätningar 

av koldioxidhalten i atmosfären startade år 1958 har koldioxidhalten haft en tydlig ökning i med ökad 

användning av fossilbränsle (Remer, 2001). 

 

Koldioxid klassas som växthusgas vilket innebär att den har förmåga att reflektera solstrålar som 

träffat jordens yta. Detta innebär att mer värmeenergi bevaras och forskning antyder att detta kan bidra 

till ett varmare klimat, detta fenomen kallas växthuseffekten. I och med den ökande koldioxidhalten 

visar forskning att den kan skapa en global uppvärmning vilket innebär att den globala 

medeltemperaturen stiger. En högre medeltemperatur kan skapa ett mer extremt klimat och förändra 

förutsättningarna gällande vatten och odlingsförhållanden (Prentice, m.fl., 2001). Detta kan leda till 

oroligheter runt om i världen och FN, EU och flertalet organisationer arbetar därför för att minska 

utsläppet av fossilbränslen (Energimyndigheten, 2011a). Sverige har antagit relativt höga klimatmål i 

jämförelse med andra EU-länder bland annat har de som mål att till år 2020 minska utsläppet av 

växthusgasen med 40 procent. Landet har även ett mål att fossilbränsle inte skall användas för 

uppvärmning år 2020 (Miljödepartementet, 2006). 
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2.2 Sveriges energianvändning  
Bostäder och lokaler står för en betydande av Sveriges totala energianvändning.  År 2011 uppgick 

energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler till 76,5 

terawattimmar, se figur 1 (Energimarknadsinspektionen, 2012).  Detta motsvarar 60 % av 

totalenergianvändningen år 2011 (Energimyndigheten, 2012a). 

 

 
Figur 1 Fördelningen av uppvärmningsmetoder & totaluppvärmning år 2011. (Energimyndigheten, 2012a) 

 

Enligt energimyndighetens rapport är fjärrvärme som det vanligaste uppvärmningsalternativet i 

flerbostadshus och lokaler och har varit det dominerande energislaget för uppvärmning och varmvatten 

i Sverige sedan 2002. Användning av fjärrvärme uppgick till 42,6 terawattimmar följandes av elvärme 

som uppgick till 18,2 terawattimmar under år 2011. Vanligaste uppvärmningsalternativet för småhus är 

diverse kombinationer av berg-, jord- och sjövärmepumpar följt av elvärme. Som diagrammet 

illustrerar värmdes 40 procent av småhusen med övriga uppvärmningssätt. Dessa inkluderar 

exempelvis biobränsle och även olika kombinationer av oljeeldning med värmepump, elvärme med 

vedeldning eller fjärrvärme med solfångaranläggning (Energimyndigheten, 2012a). 
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2.2.1 Uppvärmning i huset 

Under 2011 använde ett genomsnittligt småhus energi motsvarande ca 117 kilowattimmar per 

kvadratmeter och år för uppvärmning och varmvatten exklusive hushållsel. Figur 2 visar att 

varmvatten och uppvärmning av bostäder står för en betydande del sett till energianvändningen i det 

svenska genomsnitshuset år 2009. Energianvändningen påverkas på kort sikt främst av temperaturen 

medan energipriser och relativpriser mellan olika uppvärmningsformer påverkar på längre sikt 

(Energimyndigheten, 2012a). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar energianvändningen i svenska genomsnittshus 2009 enlig energimyndighetens studie (Energimyndigheten, 

2013). 
Värmeförlust i hus sker huvudsakligen via ventilation och transmission. Transmissionsförluster är 

kopplat till husets klimatskal som består av väggar golv, tak, fönster och ytterdörrar, se figur 3. 

Beroende på husets ålder, skick och utformning varierar energin som krävs för uppvärmning. Faktorer 

som isolering, inomhus- och utomhustemperatur och övrig energianvändning är grundläggande för 

beräkning av husets energibehov (Energimyndigheten, 2013). Socialstyrelsens rekommenderade 

värden för lufttemperaturer i bostadsutrymmen och lokaler är mellan 20 och 24 °C förutsatt att det inte 

är extrema väderförhållanden (Socialstyrelsen, 2005). 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 3. illustrerar den genomsnittliga andelen värme som försvinner ur ett typhus och att den övervägande delen 

värmeförluster sker via transmission (Energimyndigheten 2013). 

25% 

18,80% 
56,20% 

Energifördelningen i det svenska 
genomsnittshuset år 2009  

Hushållsel 6000 kWh

Varmvatten 4500 kWh

Uppvärmning 13480 kWh
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2.3 Eldningsolja 
Eldningsolja har under lång tid varit ett väl använt bränsle för uppvärmning av villor. I med 70-talets 

oljekris började oljeeldningen avvecklas allt mer på grund av det höjda oljepriset. I dagsläget är det 

fortfarande cirka 400 000 villor vars uppvärmning sker med olja (Eon, 2012). Den traditionella 

eldningsoljan är ett fossilbränsle som framställs vid raffinering av råolja. Branschnamnet som används 

är eldningsolja-1 vilket även skrivs som Eo1. Raffinering av råolja sker genom destillation i ett rör där 

bränsleslag separeras genom varierande kondenseringstemperatur. Lättare oljeprodukter likt bensin 

kondenserar högre upp i röret där det är svalare och tyngre ämnen så som smörjoljor kondenserar lägre 

ned i röret vid högre temperatur. Eldningsolja kondenserar upp till 370°C vilket är närliggande vanlig 

dieselolja(Energikunskap, 2011). Eldningsoljan har ett värmevärde på cirka 99500 kilowattimmar per 

kubikmeter olja (AA International, 2008). 

Eldningsoljans ämnes specifika data skiljer sig något mellan olika märken och renhetsgrader. Eftersom 

eldningsoljan är en oljeprodukt klassas den som fossilbränsle. Den besitter ett högt effektivt 

värmevärde i jämförelse med andra energislag så som flis eller pellets. Detta innebär att den kräver ett 

mindre bränslelager. Den innehåller även olika former av kolväten och svavelföreningar 

(Naturvårdsverket, 2004).  Vid förbränning ger eldningsolja upphov till utsläpp av kol och 

väteföreningar. Figur 4 visar utsläppsnivårena från eldningsolja vars data är insamlad från 

livscykelanalyser för användning i bostadsanläggningar (Uppenberg, m.fl., 2001).  

 

 

Utsläpp Enhet Produktion 
och 
distribution 

Användning i 
Bostadsanläggning 

Totalt 

utsläpp 

NOx g/kWh 0,1 0,3 0,4 

SOx g/kWh 0,04 0,11 0,14 

CO2 g/kWh 21 270 291 

CH4 mg/kWh 12,2 3,6 15,8 

CO g/kWh 0,01 0,12 0,13 

N2O mg/kWh 0,02 0,2 0,22 

NH3 mg/kWh 0 0,4 0,4 
Figur 4. Utsläpp vid förbränning av eldningsolja (Uppenberg, m.fl., 2001). 
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Figuren visar att koldioxiden är den största utsläppskällan både vid produktion och förbränning. Vid 

denna koldioxidhalt skulle ett svenskt genomsnittshus år 2009 årligen släppa ut cirka 5,2 ton koldioxid 

vid ett uppvärmningsbehov på 17980 kilowattimmar (Energimyndigheten, 2013). 

 

Kväveoxider (NOx) bidrar tillsammans med kolmonoxid (CO), kolväten och solljus till förhöjda 

ozonhalter i det marknära ozonet vilka är giftiga för människor och växter. Kväveoxider respektive 

svaveloxider oxideras och omvandlas till syror i atmosfären vilka i sin tur bidrar till övergödning 

respektive försurning (Uppenberg, m.fl., 2001).  

 

2.3.1 Användning  

Vid mindre anläggningar används generellt en traditionell värmepanna för att förbränna eldningsolja. 

Värmepannan kan både vara en specialiserad oljepanna eller en kombinationsbränslepanna där flera 

olika bränslesorter så som pellets och olja kan användas. Det är även vanligt att oljepannan har en 

installerad värmepatron för toppeffekt. I med eldningsoljans höga energitäthet är den inte lika 

krävande på lagringsutrymme jämfört med andra bränslen. Driften är även till stor del underhållsfri 

och till stor del automatiserad i mer moderna anläggningar (Uppenberg, m.fl., 2001). En modern 

oljepannas verkningsgrad är mellan 85 och 90 procent, för att oljepannan skall behålla en hög 

verkningsgrad är kontinuerlig service nödvändig (Energimyndigheten, 2012c). Service innebär sotning 

av panna och skorsten. En oljepanna som eldas med eldningsolja1 med effekt över 60 kilowatt skall 

sotas varje år enligt råd från statens räddningsverks föreskrifter (Stockholms brandförsvar, 2009).  

2.3.2 Pris för eldningsolja 

Oljepriset är beroende av ett antal faktorer och påverkas av världsmarknaden till stor del. Krig, kriser 

och andra oroligheter leder ofta till ett höjt oljepris. Oljan är i dagsläget inte en bristvara dock är det ett 

icke förnyelsebart bränsle vilket betyder att det är en begränsad naturresurs. I med att oljetillgångarna 

kommer att minska i med utvinning kommer den lätt tillgängliga oljan att bli svårare att hitta. Detta 

kommer att skapa dyrare metoder för att utvinna oljan vilket kommer påverka marknadspriset. I 

dagsläget har majoriteten av de oljeproducerande länderna redan passerat sin produktionstopp. Detta 

medför att forskare och experter antar att oljepriset kommer fortsätta stiga i framtiden (Jerkert, 2005). 

Även klimatdebatten är en bidragande faktor till ett högre pris vid användning av oljeprodukter. Syftet 

för skatter och avgifter är att kompensera för utsläppen. Figur 5 visar på hur skatten har påverkat 

prisutvecklingen (SPBI, 2013). 

 

http://www.ivl.se/download/18.7df4c4e812d2da6a416800085601/1306225709449/B1334B.pdf
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Försäljningspriset på eldningsolja har varierat sedan 2002, dock har trenden varit ett stigande pris. 

Figur 5 visar på att eldningsoljans stigande pris till större del är beroende av produktionspriset för 

oljan. Skatten är till viss del bidragande men utgör inte en lika stor del av försäljningspriset. I 

dagsläget ligger oljepriset på cirka 13600 kr per kubikmeter i Sverige (SPBI, 2013). Detta medför att 

genomsnittsvillan år 2009 skulle ha en bränslekostnad på cirka 24500 kronor årligen vid ett 

uppvärmningsbehov på 18000 kilowattimmar motsvarande 1,8 kubikmeter olja (Energimyndigheten, 

2013).  

 

 
Figur 5. Prisutveckling för olja i Sverige. 

 

Oljepriset antas fortsätta ligga på en hög nivå och fortsätta att följa den pristrend som visats under 

tidigare år. Omvärldshändelser som kan skapa stora förändringar på oljepriset är ytterligare oroligheter 

i mellanöstern samt Kinas marknadsutveckling (Tonhaugen, 2013). 
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2.4 Pellets 
Pelletseldning är ett uppvärmningssystem likt traditionell olje- och vedeldning som finns i både enkla 

manuella, halv- och helautomatiska lösningar. Det är möjligt att byta från oljeförbränning till 

pelletsförbränning är genom att byta ut den oljeanpassade brännaren till en pelletsanpassad brännare på 

pannan. Byte av brännare ställer mer krav på manuellt arbete, eftersom att pannan måste rengöras och 

sotas ur oftare än för en panna byggd för pellets från början. Lösningen medför även en sämre 

verkningsgrad även om oljepannan är av modern modell (Energimyndigheten, 2011c).  

En pelletspanna består av en panna, brännare, elpatron, bränslelager och en integrerad 

varmvattenberedare som är kopplat till husets skorsten och vattenledningssystem. En ny pelletspanna 

har en ekonomisk livslängd mellan 15 och 20 år vilket även innebär att pelletspannan bör bytas inom 

denna period (Energimyndigheten, 2012d). Uppvärmningen går till på så sätt att rökgaserna av 

förbränningen värmer pannväggarna, som i sin tur värmer vattnet som kretsar i pannan varpå 

temperaturen på rökgaserna sänks och leds ut via husets skorsten, se figur 6. Det varma vattnet leds 

sedan ut till det husets vattenledningssystem. Förbränningen av pellets ger aska som biprodukt som 

samlas i pelletspannans botten. Mängden aska beror på hur mycket pellets som eldats 

(Energimyndigheten, 2008). 

 
 

Figur 6. Schematisk bild över pelletsbrännare med lager och förbindelse (ÄFAB Bioenergikonsulterna, 2013). 

1. Pelletsbrännare 2. Matarrör 3. Rörböj 4. Skruvsats intagsdel 5. Asklåda 6. Pelletsförråd 

 

 

Pelletspannor på marknaden förekommer i hel- och halvautomatiska lösningar, varvid den sista är 

vanligast på den svenska marknaden. Skillnaden mellan modellerna är att halvautomatiska pannan 
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kräver manuell hantering av uraskningen några gånger om året. Den helautomatiska pannan sköter 

uppvärmning, uraskning och påfyllning av pellets utan någon manuell insats förutom vid sotning av 

skorsten (Stockholmbrandförsvar, 2009). Vid pelletseldning skall skorstenen sotas årligen vilket 

innebär en kostnad på cirka 570 kronor årligen (Räddningstjänsten Gotland, 2012). En helautomatisk 

panna är dyrare och kräver en större pelletsförvaring. Pelletsförråd, även kallad silo, kan förvaras 

inomhus eller utomhus och dess storlek avgör hur ofta förrådet måste fyllas på. Ett litet förråd på 

omkring 300 liter kräver en del manuellt arbete och behöver fyllas med pellets veckovis. Ett förråd 

som rymmer mellan tre och sex kubikmeter anses som bulkförråd och leverans sker ett par gånger om 

året. (Energimyndigheten, 2008). 

 

Pelletseldningen av sker via brännaren och tillförseln av pellets görs från ett pelletsförråd genom en 

matarskruv som kan vara under-, horisont- eller vertikalmatad. Matarskruven drivs av en elmotor som 

regleras termostatiskt och förser brännaren med rätt mängd pellets. Förbränningsprocessen startar när 

vattentemperaturen understiger ett visst värde och avtar då den önskade temperaturen uppnås. Som 

alternativ matningsmetod till brännaren kan ett vakuumsug användas (Energimyndigheten, 2008). Det 

så kallade pneumatiska suget går via förrådet till brännaren. Transportsträckan av pellets från förråd 

till brännaren skall inte överstiga fem meter. (HTenerco-Tulimax, 2013) 

En pelletspanna varierar i pris beroende på finesser och storlek. Figur 7 visar kostnads-variationer för 

olika storlekar av en automatiskpelletspanna av märket Pellets fuzzy logic. Tabellen visar att en större 

pelletspanna medför en lägre kilowattkostnad. 

 Enhet           

Effekt kW 25 40 50 75 100 

Pris kr 32200 39800 44500 66700 75200 

Pris kr/kW kr/kW 1300 1000 900 900 800 
Figur 7. Kostnad pelletspanna beroende på storleksordning (Hemeltron, 2013a). 

 

 

 

Källa Enhet Hemeltron 
2013 

Bioenergi 
2005 

Bioenergi 
2005 

Bioenergi 
2005 

Bioenergi 
2005 

Bioenergi 
2005 
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Pelletsförrådpris varierar beroende på storlek. Figur 8 visar att kostnaden per kubikmeter 

lagringsutrymme minskar vid val av ett större pelletsförråd. 
Figur 8. Pris för pelletsförråd beroende på storleksordning (Hemeltron, 2013b) (Bioenergi 2005). 

 

Totalkostnaden för installation av en pelletspanna kan variera mycket beroende på val av förråd och 

panneffekt. En pelletspanna på 70 kilowatt kombinerat med ett bulklager skulle kosta minst 88700 

kronor enligt dessa komponenter. I denna beräkning saknas installationskostnader och kostnader för 

övriga driftkomponenter. 

2.4.1 Pelletsproduktion  

Pellets är ett fast bränsle som framställs av biomassa och består huvudsakligen av träavfall och spill 

från sågverksindustrin. Pellets är ett utmärkt bränsle för att ersätta eldningsolja eller gas och är en 

inhemsk råvara.  Det produceras genom en billig och energisnål process genom malning, torkning och 

sammanpressning under högt tryck. Pellets har hög densitet, låg fukthalt och högt energiinnehåll i 

förhållande till obehandlad biomassa. Pellets har ett energivärde på 4,8 kilowattimmar per kilogram 

och är, volymsmässigt, tre gånger så effektivt som ved. En kubikmeter pellets väger cirka 700 

kilogram och två ton pellets är energiinnehållsmässigt ekvivalent med en kubikmeter olja eller 9600 

kilowattimmar värme (Combi Heat, 2013). Pellets har cylindrisk form och vanligen 6-10 mm i 

diameter och har en genomsnittlig längd om ca 10-30mm. Dess form och höga energitätheten gör det 

utmärkt och bekvämt att hantera, transportera och lagra (AEBIOM, 208). 

 

Pelletsformen skapar även förbränningsförutsättningar med hög verkningsgrad och har en begränsad 

miljöpåverkan. Pellets är förnybart biobränsle och dess förbränning betraktas som koldioxidneutralt då 

inte orsakar något nettotillskott av utsläpp som inverkar på växthuseffekten. Till följd av förbränning 

bildas ett antal ohälsosamma och miljöfarliga ämnen i rökgasen som kväveoxid och svaveloxid. 

Utsläpp av dessa ämnen medför försurning, övergödning i omgivningen och utsläpp av stoft och 

flyktiga kolväten anses hälsofarliga.  

Mängden utsläpp ligger under Energimyndighetens gränsvärden och enligt energirådgivningen är 

pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt. (Energi & Klimatrådgivningen, 2013). Pellets 

klassas som förnyelsebart men vid produktion används skogsmaskiner vilket ger upphov till utsläpp av 

Lagertyp  Liten Bulk Integrerat  Panna m. 
inmatning 

Mellan 
 

Utomhuslager 
med kapell 

Storlek  m3 1 7-30 >7 5-11 6 6 
 

Pris kr 5000 fr. 22000 fr. 15000 fr. 24400 9500 19300 
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växthusgaser. Figur 9 visar att den största andelen koldioxid vid pelletsanvändning kommer från 

tillverkningen (Uppenberg, m.fl., 2001).  

Figur 9. Utsläpp vid förbränning av pellets (Uppenberg, m.fl., 2001). 

2.4.2 Pelletslagring & leveranssätt 

Pellets handlas i viktmått och levereras i bulk med tankbil, småsäck á 16 kilogram och storsäck á 500 

kilogram. Det ska lagras fuktfritt under tak. Eftersom fukthalten i pellets är mycket låg varken fryser 

eller möglar det, vilket möjliggör för utomhusförvaring. Vid bulktransport blåses pellets in i förrådet 

som är i god anslutning till pannan. Det är viktigt att se till att pelletsförrådet har god hållfasthet och 

kan stå emot trycket som skapas i samband med att pelletsen blåses in (Energimyndigheten, 2012b). 

Leveransen av pellets bulkform är en prisvärd och bekväm lösning och kräver liten manuell 

arbetsinsats jämfört med pellets i småsäck. Bulklager kräver ett förråd med volym på tre till sex 

kubikmeter och medför att leveransen av pellets endast uppgår en till tre gånger per år, beroende på 

energibehovet. På marknaden finns det olika färdiga pelletsförrådstorlekar att köpa 

(Energimyndigheten, 2010b). 

2.4.3 Framtid & priskänslighet 

Prisutvecklingen på pellet är stabil eftersom att råvaran utgörs av en restprodukt och påverkas inte av 

klimat, världsekonomi. Eftersom att pellets är förnybart bränsle är det även befriad från bränsle- och 

koldioxidskatt. Priset påverkas däremot av tillgången på skogsråvara och indirekt av ökad efterfråga 

till följd stigande priser på övriga energislag. (Energimyndigheten 2008). Internationellt visar 

pelletsproduktionen en ökande trend och totala utbudet förväntas vara större än den totala efterfrågan. 

AEBIOM, European Biomass Association, uppskattar att 15-20% av EU: s biomassa går till 

pelletsproduktion och att upp till 80 miljoner ton pellets kan komma att användas i EU år 2020 - vilket 

motsvarar 33 miljoner ton oljeekvivalenter (AEBIOM, 2008). 

2.4.4 Exempel på pelletsanvändning 

Exempel på en studie där en kostnadskalkyl för installation av en pelletspanna med pellets och 

bränsleförråd utfördes vilket sammanställs i figur 10. Kalkylen avser ett småhus med ett energibehov 

Utsläp

p 

Enhet Produktion och distribution Användning  Totalt utsläpp 

CO2 g/kWh 4,4 0,2 4,6 

NOx g/kWh 0,2 0,2 0,3 

SOx mg/kWh 2,2 4,3 6,5 

CO g/kWh 0,2 0,1 0,3 
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på 14500 kilowattimmar och tar hänsyn till investeringskostnad, driftkostnad samt underhållskostnad 

för en pelletspanna med en livslängd på 15 år. Vid investeringen utgjorde pelletspannan och 

bulkförrådet den största kostnaden (Acar, m.fl., 2012). 

Investering Pris (kr) 

Pelletspanna, Ariterm Biomatic 20+ 

(inkl. pelletsbrännare) 

62000 kr 

Bulkförråd med skruvmatning, Mafa 32000 kr 

Kostnad för installation och material Ca 10000 kr 

service och förberedelser av skorsten Ca 15000 kr 

Total investeringskostnad 119000 kr 

 

Drift Pris (kr/år) 

Pellets 7650 kr 

Servicebesiktning 1560 kr 

Total underhållningskostnad per år 9210 kr 

 

Totalkostnad för investering, drift och underhåll samt för 

pelletspannans livslängd på 15 år 

257000 kr 
 

Figur 10. Resultatet av en fallstudie som visar kostnaden för att införa en pelletspanna (Acar, m.fl., 2012) 

Beräkningarna i figur 10 gäller för ett nytt hus med pelletspanna som ursprungligt värmesystem. Den 

årliga kostnaden kan jämföras med kostnaden för genomsnittsvillan vid användning av eldningsolja. 

Pelletsalternativet har lägre årlig kostnad. 
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2.5 Flis 
Träflis produceras vanligtvis av restprodukter från skogsindustrin. Trädslag och rester som inte kan 

användas till massavirke eller har lågt värde kan tas tillvara som flis. Vid god skogsskötsel krävs 

gallring och slyröjning. Detta ger biomassa som inte kan användas inom massaindustrin, men går att 

utnyttja till eldning. Denna metod med att utnyttja spillresurser ur skogen kallas grot vilket står för 

grenar och toppar. Specifik data för träflis varierar beroende av vilken/vilka träslag som det består av, 

även fukthalten har betydelse för värmevärdet vilket beskrivs i figur 11 (Bioenergi, 2003). Vid 

gårdsanvändning bör fukthalten inte vara högre än 35 procent, vid högre fukthalt kan endast större 

industripannor använda bränslet. Gårdsanvändning innebär uppvärmning av villa eller lantgård, 

flispannor anpassade för detta är känsligare för fukt och storleksvariationer på flis till skillnad från en 

industripanna (Danielsson m.fl., 2005). Vid en fukthalt på 35 procent har träfliset ett effektivt 

värmevärde på cirka 12 megajoule per kilogram vilket motsvarar 3,33 kilowattimmar per kilogram 

(Bioenergi, 2003). Vid denna fukthalt har träflis en densitet kring 280-310 kilogram per kubikmeter, 

den varierar beroende på vilka träslag som används (Kastberg, 1995).  

 

 
Figur 11. Effektiva värmevärdet för flis i kilowattimmar per kilogram, (Bioenergi, 2003) 

 

Träflis är ett biobränsle och klassas därför som förnybart och koldioxidneutralt vid förbränning. 

Flisproduktion bidrar dock till koldioxidutsläpp samt utsläpp av andra föroreningar vilka ger upphov 

till en mängd olika miljöeffekter. Utsläpp från produktion och användning av flis sammanställs i figur 

12. Koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och kolmonoxid (CO) är gaser som direkt 

eller indirekt förstärker växthuseffekten.  

0

1

2

3

4

5

6

0% 10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

kW
h 

pe
r k

g 
fli

s 

Effektivta värmevärdet för flis 
beroende av fukthalt 

Effektiva värmevärdet

http://www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html#Energi


19 
 

Utsläpp Enhet Produktion Bostadsanläggning Totalt 

CO2 g/kWh 10,8 0 10,8 

NOx g/kWh 0,17 0,36 0,53 

SOx g/kWh 0,01 0,14 0,15 

CO g/kWh 0,05 7,2 7,25 
Figur 12. Utsläpp från produktion och användning av flis (Uppenberg, m.fl., 2001). 

I jämförelse med utsläpp vid pelletseldning bidrar fliseldning till något högre utsläpp. 

2.5.1 Avverkning och torkning på mindre skala 

Produktionsmetoden och arbetsbördan skiljer sig något mellan småskalig och storskalig flisproduktion. 

En flisproduktion av större skala kräver en maskinpark av skogsmaskiner, detta är inte möjligt ur en 

ekonomisk aspekt vid flisproduktion på mindre skala som istället är mer beroende av manuellt arbete. 

Med motorsåg beräknas det att en man kan fälla mellan 1 och 1,2 kubikmeter solid trä per timme. 

Detta motsvarar mellan 3 och 3,6 kubikmeter färdig flis per timme. Stockarna, kvistarna och övrigt 

flismaterial samlas sedan i högar för att torka. Vid detta arbete används vanligtvis traktor, avståndet 

som traktorn behöver köra påverkar produktionstempot och produktionskostnaden (Francescato, m.fl., 

2008). Mängden producerad flis som går att få per hektar är beroende av växtligheten. Figur 13 visar 

hur mycket energi i form av producerad flis som går att utvinna ur Bulltofta rekreationsområde i 

Malmö. Marken innehåller flera olika biotoper, både skog och åkermark (Johansson, 2011). 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Flispotential per hektar i Malmöregionen (Johansson, 2011) 

 

 Huggning sker vanligtvis vintertid. Upphugget material bör inte flisas förrän det har torkat över våren 

eftersom flisat material torkar dåligt i sol (Hogfors, 2006). Eldning i mindre pannor kräver en fukthalt 

under 35 procent och färsk ved har en fukthalt på cirka 50 procent (Lehtikangas, 1999). Vid 

användning av motorsåg och traktor används fossilt bränsle, detta gör att produktionen av flis ger ett 

bidrag till utsläpp av växthusgaser. Motorsåg drivs generellt på bensin och en traktor drivs generellt på 

diesel. Sett från produktion till användning ger bensin och diesel upphov till 2,66 respektive 2,97 

kilogram koldioxid per liter (Konsumentverket, 2013). 

 Produktionspotential för flis Enhet   

Yta hektar 32,6 

Energipotential kWh/år 363000 

Energipotential per yta kWh/hektar och år 11135 
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2.5.2 Flishugg 

Vid flisning av träråvaror används en flishugg. Roterande skivor eller trummor används i flishuggen 

för att sönderdela trä till flisor av liknande storlek. Träflis som används vid mindre anläggningar har en 

flisstorlek mellan cirka 5 och 15 millimeter. Det finns många olika modeller anpassade efter behov och 

utförande. För småskalig produktion är det vanligt att använda traktormonterad flishugg (Danielsson 

m.fl., 2005). Effekten på flishuggen bestäms utefter storlek på de träråvaror som används; används 

större stockar eller stubbar krävs en högre effekt, se figur 14. Även låg temperatur, val av flisstorlek 

och knivarnas skick kan höja effektbehovet för flishuggen (Farmi forest, 2011)(TP flishuggar, 2008). 

 

 

Storlek träråvara maximal diameter <260 mm 260-270 mm  380 mm 

Effektbehov FARMI flishugg 30-70 kW 70-115 kW 125-205 kW 

Effektbehov TP flishugg 37-90 kW 80-100 kW 147-294 kW 

Medel effektbehov flishugg 33,5-80 kW 75-107,5 kW 136-249,5 kW 
Figur 14. Effektbehov beroende av kapacitet (Farmi forest, 2011) (TP flishuggar, 2008). 

 

Priset för en flishugg varierar mellan olika märken och modeller vilket visas i figur 15. Figuren 

beskriver pris, produktionshastighet och bränsleförbrukning för traktormonterade flishuggar. 

Bränsleåtgången utgör traktorns bränslekonsumtion vid flisning vilket är förbränning av diesel 

(Francescato, m.fl., 2008). 

 

 

 

 

Kapacitet diameter Liten: max 200 mm Mellan: max 300 mm Stor: Över 300 mm 

Inköpspris 29000–290000 kr 125000–625000 kr 258000–2085000 kr 

Produktionshastighet 2-3 ton/h 4-7 ton/h 13-20 ton/h 

Bränsleförbrukning 5-8 l/h 11-14 l/h 34-38 l/h 

Figur 15. Visar prisklass på flishuggare beroende på dess kapacitet (Francescato, m.fl., 2008).  

 

Som figur 15 illustrerar varierar kostnaden för flishuggare avsevärt. Dock ligger det rekommenderade 

värdet mellan 50000 kronor och 75000 kronor för en flishugg till småskalig produktion (Danielsson, 

mfl, 2005). 
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2.5.3 Lagring  

Flis bör inte lagras längre än tre månader om inte den har väldigt låg fuktighet. Risken finns att den 

möglar och att det då bildas giftiga sporer. Därför är det en bra idé att flisa i omgångar efter behov och 

låta majoriteten av lagret ligga som stockar och grenar. Lantbrukets brandskyddskommitté 

rekommenderar att bränsleförrådet i pannrummet inte bör överstiga fem kubikmeter vilket motsvarar 

ungefär 0,4 kubikmeter olja. Resterande mängd flis bör lagras separat i en torr ventilerad omgivning i 

någon form av förvaringslokal. Det är fördelaktigt att förvaringsutrymmet har en smart anslutning till 

pannrummet så att påfyllning av bränsle går smidigt (Danielsson, mfl, 2005). 

 

2.5.4 Flispanna 

En flispanna består i stora drag av samma delar som i en pelletspanna. Pannan ansluts på samma sätt 

till husets vattenburna värmesystem och skorsten, se figur 16. Till skillnad från pelletspannor som 

sotas en gång per år är det rekommenderat att sota skorstenen tre gånger per år för fliseldning. Detta 

beror på att flis avger mer aska (Stockholms brandförsvar, 2009). Att använda träflis som bränsle i en 

småskalig värmepanna skiljer sig något från användning av träflis inom industrin. Storskalig 

fliseldning kan använda fuktigare bränsle samt är inte lika känslig för barr, löv eller varierande storlek 

på träfliset. Vid småskalig eldning är fliskvaliteten viktig (Danielsson, m.fl., 2005). Eldningen sker i en 

värmepanna med ett system anpassat för fliseldning. Det betyder att det inte med säkerhet går att elda 

flis i en pelletspanna trots att deras komponenter är likande. Eftersom flis alltid varierar något i 

energiinnehåll och storlek kan det skapa driftsproblem i en pelletspanna som är konstruerad för ett 

homogent bränsle. Dock finns pannor som är anpassade för att kombinera pellets och fliseldning. 

Kombinationspanna är att föredra ifall mängden av producerad flis endast kan utgöra en del av det 

totala energibehovet (Hadders, 2002). Fliseldning sker på samma sätt som för en pelletspanna, pannan 

matas av ett mindre bränslelager med en matarskruv (Danielsson, m.fl., 2005).  
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Figur 16. Schematisk bild som visar flödesschemat av varm- och kallvatten för en flisbränsleanläggning. 

(Energimyndigheten, 2011d). 1.Panna  2. Elpatron 3. Ackumulatortank 4. Varmatten ut till radiator 5. Returvatten 6. 

radiator 7. Tappvarmvatten till handfat, dusch, tvättmaskin 8. Kallvatten in. 

 

Priset för en flispanna varierar beroende på hur mycket effekt som önskas vilket kan ses i Figur 17. 

Priset per kilowatt avtar ju större värmepannan är. Flispanna i jämförelse med pelletspanna av 

motsvarande storlek är något dyrare. 

Flispanna Enhet           

Effekt kW 30 45 60 80 100 

Pris kr 99000 104200 118800 125700 135200 

Pris per kW kr/kW 3300 2300 2000 1600 1350 
Figur 17. Pris för flispanna beroende på effekt, avrundade värden (Hemeltron, 2013c). 
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2.6 Grinda 
I denna del beskrivs hur det i dagsläget ser ut på Grinda. Informationen är till viss del baserad på en 

fältstudie och dels på intervjuer. 

2.6.1 Beskrivning av ön och verksamheten 

Grinda är en ö i Stockholms skärgård som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Grinda är klassat som 

naturreservat och är cirka 172 hektar stort vars omgivning är en blandning av skog, ängar och stenhäll. 

På Grinda finns ett ekologiskt lantbruk med kor, får och höns. Betesdjuren används för att hålla ett 

öppet landskap. Grinda erbjuder även gårdshandel, restaurang och café. Skärgårdsstiftelsen ansvarar 

över skogsvården som krävs på Grinda för att bevara miljön. Skärgårdsstiftelsen har två anställda på 

Grinda, en tillsynsman och en naturvårdare. Leveranser av mat och material sker via båt, vanlig 

båttrafik sker dagligen till och från Grinda (Skärgårdsstiftelsen, 2013). Som figur 18 visar är 

skogsbeståndet relativt magert på grund av ön till stora delar är en stenhäll. 

 

 

 
Figur 18. Satelitbild på Grinda (Google Earth, 2013) 

 

Grinda Wärdshus arrenderar marken och byggnaden av Skärgårdsstiftelsen. Värdshuset byggdes 1906 

och är ett massivt tegelhus vilket är ovanligt i skärgårdsmiljö (Skärgårdsstiftelsen, 2012). Huset är k-

märkt vilket innebär restriktioner för renovering och underhåll (Karlsson, 2012). I dagsläget sker 

uppvärmning av värdshuset med en oljepanna kopplat till ett vattenburet värmesystem.  
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Grinda Wärdshus har öppet året om, dock krävs bokning i förväg under stora delar av vinterhalvåret då 

kundtrycket är lägre. År 2013 har Grinda Wärdshus regelbundna öppettider mellan 28/3 och 27/10. 

Under sommarmånaderna 20/6-25/8 är värdshuset öppet dagligen. Övriga datum under våren och 

hösten är det öppet fredag till söndag (Grinda Wärdshus, 2013). Värdshuset erbjuder mat från sitt 

prisbelönta kök och har lokaler för konferens. Grinda är ett populärt resmål under sommaren och kan 

ha över 2500 besökare under en dag. Under sommarmånaderna finns inget uppvärmningsbehov, dock 

behövs uppvärmning av tappvarmvatten till dusch, kök och liknande. Under lågsäsongen är tappvattnet 

avstängt när värdshuset inte är bokat. Värdshuset har en sammanlagd area på cirka 1000 kvadratmeter 

och har tre plan exklusive källare (Fjärdhäll, 2013). 

 

I det intilliggande området kring Grinda Wärdshus finns fyra hotellstugor för övernattning, se figur 19. 

Till skillnad från Grinda Wärdshus ägs hotellstugorna inte av Skärgårdsstiftelsen, utan av Jan Phister 

som även arrenderar värdshuset av Skärgårdsstiftelsen. Hotellstugorna har eldrivet 

uppvärmningssystem som i dagsläget inte på något sätt är kopplat till värdshuset. Det finns ett utbyggt 

kulvertnät mellan hotellstugorna som i dagsläget inte används, dock finns idéer och tankar om ett 

närvärme mellan hotellstugorna och Grinda Wärdshus (Fjärdhäll, 2013). Hotellstugorna som är byggda 

på senare år kommer inte att tas i beaktning i detta projekt, utan förekommer i ett annan enskild studie 

inom samma ramprojekt (Elobeid och Tas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Översiktsbild över Grinda Wärdshus och fyra hotellstugor (Google Maps, 2013) 

2.6.2 Nuvarande uppvärmningssystem 

 

I dagsläget sker all uppvärmning av Grinda Wärdshus av en oljepanna. Oljepannan är av märket De 

Dietrich. Se figur 20 för specifik data av nuvarande oljepanna.  
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Modell CFE/CDM 306 

Tillverkningsår 1991 

Toppeffekt 116 kW 

Varmvattenberedare med förrådsberedare  1250 liter 

Figur 20. Data över befintlig oljepanna och kapacitet på värmesystem. 

Oljepannan är kopplad till en ackumulatorpanna. Vid nuvarande uppvärmning står oljepannan för allt 

energitillskott, vilket betyder att elpatron för effekttoppar inte används. Figur 21 visar schematiskt hur 

nuvarande uppvärmning fungerar. Pannan är överdimensionerad och går aldrig över 50 procent av 

toppeffekt vid nuvarande effektbehov. I dagsläget förbrukas 20 kubikmeter olja per år för att värma 

värdshuset. Detta är uppdelat på två leveranser av olja per år och kostar 11,4 kronor per liter (Pfister, 

2013). 

Figur 21. 

Schema över Grinda Wärdshus värmesystem. 
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3. Metod och Modeller 
Denna del beskriver vilka antaganden och beräkningar som används för att ta kostnad och 

utsläppsmodellerna i Resultat. Antaganden baseras på information som delges i Litteraturstudien samt 

information insamlad från offerter och från fältstudier på Grinda. Figur 22 redovisar tankegångar kring 

val av lösningar för ett nytt värmesystem. 

3.1 Konceptuell modell 

 

 
Figur 22. Konceptuell modell över tillvägagångssätt. 
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3.2 Totalt värmerelaterat energibehov 
Genom att använda data gällande oljepannan och den årliga bränsleförbrukningen kan värdshusets 

totala värmerelaterade energibehov beräknas. Vid denna beräkning kommer inte 

internvärmegenerering från elektronik eller människor att medräknas. Även solinstrålning och 

avsvalning i rör och ledningar kommer att försummas. Modellen utgår utifrån att all uppvärmning sker 

av oljepannan och att ingen tillsatsel används. Grinda Wärdshus ägare, Jan Pfister, har angivet att 

oljepannan aldrig används på mer än halvkapacitet och att elpatron inte används. Energifördelningen 

av uppvärmning av radiatorvatten och uppvärmning av tappvarmvatten kommer inte att beräknas. 

Detta motiveras genom att tillförlitlig data över varmvatten användning saknas vilket skulle skapa en 

väldigt osäker modell. Energifördelningen har även ingen större relevans gällande val av 

uppvärmningssystem när utgångspunkten är att värmepannan skall tillgodose det totala värmebehovet. 

Oljepannan antas ha en verkningsgrad på 80%. Detta kan i verkligheten vara lägre i och med att 

oljepannan enligt Pfister inte går på full effekt. 

Årligt energibehov: 

TOT OljaTOT Olja OPE V LHV η= ⋅ ⋅  (1) 

Beräkning av mängd flis eller pellets som krävs för att motsvara energin från oljepannan beräknas 

genom: 

TOT
Flis

Flis flis

EV
LHV η

=
⋅

  (2) 

TOT
Pellets

Pellets Pellets

EV
LHV η

=
⋅

  (3)  

Pellets säljs vanligtvis i kilopris, Pelletsmängd för att motsvara energibehovet blir då: 
 

pellets pellets Pelletsm Vρ ⋅=   (4) 

Vid köp av en ny pellets eller flispanna antas verkningsgraden vara 90 procent (Energimyndigheten, 

2012d). 
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3.3 Miljömässig modell 
En enkel jämförelse mellan de olika alternativen görs genom att beräkna utsläppsmängden av 

koldioxid som de olika alternativen ger upphov till. Koldioxidmängden från pellets och flis kommer 

endast att behandla vad produktion och distribution ger upphov till. Detta val grundas på att 

trämaterialet är förnyelsebart bör därför inte medräknas som ett miljömässigt negativt utsläpp. 

Koldioxidutsläppet beräknas genom: 

2
2

2, /TOT BränslekgCO m
CO C V= ⋅   (5) 

Utsläppsnivåerna kommer att beräknas med tabellvärden redovisade i litteraturstudien, flis alternativet 

kommer även att beräknas genom att beräkna bränsleförbrukning vid egenproduktion. Båttransporten 

för flis och olja kommer inte att medräknas, det beror på att data gällande transportfärjors 

miljöpåverkan saknas. 

3.4 Val av pannstorlek 
Det nya uppvärmningsalternativet dimensioneras för att täcka värdshusets totala värmebehov utan 

elpatron. Offerter gällande nya pannalternativ, se Bilaga A, B och C föreslår panneffekt mellan 70-100 

kilowatt. Även moderna panntillverkare rekommenderar att vid uppvärmning av 1000 kvadratmeter 

krävs en panna på 75-100 kilowatt (Kostrezewa, 2013). Den nuvarande oljepannan inte går högre än 

50 procent av toppeffekt vilket motsvarar ca 60 kilowatt. Det innebär att den föreslagna 

dimensioneringen är tillräcklig. Kostnadsberäkningar kommer därför att beräknas på pannsystem 

mellan 70-100 kilowatt. 

3.5 Installationsbegränsningar gällande pelletsanvändning  
K-märkt hus 

Huset har ett kulturhistoriskt värde som ska tas till vara. Särskild hänsyn ska tas till byggnadens 

karaktärsdrag vid ändringar, reparationer eller tillbyggnad. Plan- och bygglagen innehåller generella 

bestämmelser om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska hanteras. Länsstyrelsen tillhandahåller 

detta (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2013) 

 

 

Avstånd 
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Maximalt avstånd mellan panna och pelletslager bör inte överskrida fem meter för att säkerställa att 

matningen är kontinuerlig, jämn och komplikationsfri. Denna lösning kan innebära att ett hål måste 

borras i källarförrådets vägg för att öppna väg samt effektivisera transportavståndet mellan 

pelletslagret och pannan (Neova, 2013). 

Geologiska hinder och transportväg  

Både terräng och transportväg skall vara skick som ger tankbilen möjlighet att frakta pellets i 

bulkform. Den avsedda transportvägen skall sträcka sig från hamn och ända fram till huset. 

Omgivningen kring huset skall tillåta att tankbilens matarrör når ända in till lagerförrådet. Potentiella 

lagerförråd kan förvaras både inomhus och utomhus och skall placeras så att minsta möjliga 

slanglängd behövs mellan tankbilens matarrör och lager. Helst mindre än tio meter (Neova, 2013). 

3.6 Val av ny struktur av pannsystem 
Denna del beskriver antagande och modeller över nya värmepannor. Både flis- och pelletspannor 

undersöks. På grund av svårigheter att finna data kring exakta kostnader gällande installation, 

kompontenter och driftkostnader har förenklingar gjorts och vissa aspekter har bortsets från i 

beräkningarna. Grinda Wärdshus har nyligen köpt en ny ackumulator tank, detta gör att 

ackumulatortank inte kommer att medräknas. Kostnader för service och sotning av pelletspanna 

kommer att antas motsvara figur 10 för en pelletspanna. Tidigare offerter gällande nya pannlösningar 

för Grinda Wärdshus kommer att användas som beslutsunderlag. Offerterna som används är mer än tre 

år gamla. Därför kommer val av pannmodell bytas mot ett nytt alternativ. Kostnader gällande 

bränslelager och installationskostnader antas fortfarande vara relevanta. Ledningar, värmeväxlare och 

armaturer ska förmodligen också bytas offerterna antas ge rimliga kostnader inom detta. Ingen modell 

kommer att använda en kombinationsbränslepanna. Detta beror på att data inom detta saknas.  

Gällande flisanvändning ingår alltid investeringskostnaden för flishugg, flishuggen antas kosta 75000 

kronor vilket är i det högre kostnadsintervallet vid småskalig produktion (Danielsson, mfl, 2005). 

Flisning kommer även att medföra fler sotningar per år, detta medför att flisalternativet kommer kräva 

två sotningstillfällen samt en servicebesiktning likt pelletspannan. Vid alternativet för fliseldning 

kommer en flispanna av liknande storleksordning som pelletsalternativet. Val av bränslelager kommer 

att vara mindre i förhållande till pelletsalternativet. Detta beror på rekommendationen att flisa i 

omgångar. Andra kostnader likt installation nedmontering och matningssystem kommet att antas ha 

samma kostnad som pelletsalternativet. Modellen för flisproduktion används den minsta storleken på 

flishugg som har beskrivits i litteraturstudien, detta ger data för produktion och bränslekonsumtion. 
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Traktor och motorsåg finns redan på Grinda och tas därför inte med som investeringskostnad. 

 

3.6.1 Modeller gällande nya pannlösningar 

Panna inne, lager inne 

Lösningen innebär ett kort avstånd mellan lager, panna och vattenledningssystem. Denna modell är 

bränslelagret ett 30 kubikmeter integrerat lager i källarförrådet. Genom att avveckla oljetankarna och 

använda lediga ytor anses detta rimligt. Kostnaden för ett sådant lager antas till 60000 kronor, detta ger 

grundas på att kostnaden för sju kubikmeterslager kostade 15000 kronor (Bioenergi, 2005). Kostnaden 

för lagret ligger förmodligen något högre än i verkligheten eftersom kostnaden per kubiklagerutrymme 

avtar med storleken enligt figur 8. Ett ytterligare mindre mellanlager installeras framför pelletspannan 

för att öka driftsäkerheten, lagret är 730 liter och kostar 3800 kronor (Bioenergi, 2005). En automatisk 

pelletspanna används av märke och modell från figur 7, pelletspanna dimensioneras till 75kW och 

100kW. I med automatisk pelletspanna antas arbete med tömning av aska vara minimal och medräknas 

ej. Installationskostnader antas vara snarlikt med prisförslaget i Bilaga B. Detta motiveras genom att 

arbetsbördan med installationen antas vara i samma storleksordning. Kostnader kring renovering av 

skorsten medräknas och antas vara i storlekordning med fall beskrivit i figur 10. Inget flisalternativ 

kommer att presenteras för denna modell. Detta motivars genom att flis är dammigare i hanteringen 

och risken för mögel gör att denna modell undviks för ett inbyggt lager i källaren. 

Panna inne, lager ute, se Bilaga B. 

Innebär i praktiken ett långt avstånd mellan lager och panna, emellertid kort avstånd mellan panna och 

vattenledningssystem. Påfyllning sker via tankbil till ett utomhus förvaringsslager genom blåsning. 

Från lagret ansluts ett rör till ett mellanlager som förser pelletspannan med bränsle. För pelletseldning 

används samma kostnadsalternativ gällande bränslesilo som Bilaga B anger vid denna typ av lösning. 

Samma modell av pelletspanna som i tidigare fall används. Kostnad för undersökning av skorsten 

tillämpas som tidigare modell. Lagringsutrymme i mellanförrådet har inte angivits i offerten, den antas 

vara i storleksordning med förråd anpassat för veckoförråd. Ett traditionellt mellanförråd är inte större 

än 0,7 kubikmeter, men vid en prisklass på 15000 kronor antas mellanlagret vara närmare fem 

kubikmeter (Bioenergi, 2005). 

 

Flisalternativet i denna modell är av liknande modell struktur, men pelletspannan är utbytt mot en 

modern flispanna. Flispannan har ett automatiskt sotningssystem vilket gör att arbetstiden för att 

tömma aska kan försummas (D’Alessandro, 2013). Bulklagret utomhus byts mot ett mindre förråd med 

kapell (Mafa, 2013). Detta innebär att flis enkelt kan fyllas med traktorskopa. Kostnaden av 
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utomhuslager hämtas från figur 8. Det totala lagringsutrymmet för flis blir då 10,7 kubikmeter med 

inräknat mellanlager. En ytterligare kostnad för gjutning av betongplatta för bulklager. Kostnaden för 

att gjuta betongplatta kan uppskattad till 1300-2700 kronor per kvadratmeter inklusive arbetskostnad, 

vid beräkning används ett medelvärde på 2000 kronor per kvadratmeter (Markarbeten, 2012). I detta 

fall krävs cirka 4,6 kvadratmeter betonggrund för bulklagret (Bioenergi, 2005). 

 

Container, se Bilaga A. 

Innebär i praktiken ett kort avstånd mellan pelletslager och panna och längre till husets 

vattenledningssystem. Både panna och lager förvaras utomhus och påfyllning sker via tankbil. Pannan 

och lagret förvaras i container för att isoleras från externa påfrestningar. En offert för detta alternativ är 

dimensionerat för 100 kilowatt och består av ett värmesystem med två pannor med 50 kilowatt 

brännare vardera. I denna modell används istället en modern pelletspanna av samma sort som 

presenterats i tidigare alternativ. Hela värmesystemet är placerat i en container och inkluderar ett 

förråd på 9,5 kubikmeter. Offerten ger en sammanräknad kostnad på 787044 kronor, i denna avgift 

ingår inte kostnaden för att dra kulvert mellan värdshuset och containern. Ett större bränsleförråd 

innebär färre bränsletransporter, därför kompletteras förrådet med en närliggande bränslesilo likt 

tidigare alternativ för pellets. Pelletspannorna antas kosta lika mycket som alternativet i som föreslås i 

alternativ med panna inomhus, det vill säga 100000 kronor styck. I och med att de inte kommer att 

användas beräknas kostnaden för containerlösningen bli 587044 kronor utan pelletspanna. För att 

minska lagerkostnader inkluderar denna modell en bränslesilo av liknande modell som Bilaga B. 

Att konvertera containerlösningen till fliseldad antas kosta mellan 200000 och 400000 kronor 

beroende på lösning. Om containern ursprungligen anpassas för flisanvändning antas att kostnaden bör 

ligga i det lägre intervallet på 200000 kronor. Detta innebär att flisalternativet kostar 787044 kronor 

adderat med kostnaden för en flispanna och flishugg. I denna modell adderas inget extra bränslelager. 

3.6.2 Modell för pelletskostnad 
Den årliga pelletskostnaden påverkas av två aspekter: bränslepriset och transportkostnader. Genom att 

minska antalet transporter till minsta möjliga kan den årliga kostnaden minska. Ett kostnadsförslag för 

pelletstransport till Grinda beskrivs i figur 23. Kostnad för lastbilstrasporten är inbakat i pelletspriset, 

kostnaden för färja förutsätter att det är vägverkets gratisfärjor (Laxå pellets, 2013) 

Pelletstransport Enhet 40 ton per leverans 20 ton per leverans 

Pris pellets kr/ton 1970 2070 

Pris färja kr/minut 15 15 
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Figur 23. Kostnad för pellets och leverans.(Laxå pellets, 2013) 

Resetiden med färja beräknas till 45 minuter enkel resa om färjan går mellan Vaxholm och Grinda 

(Waxholmsbolaget, 2013). Detta innebär en totalresetid på 90 minuter samt tid för att fylla pellets. Tid 

för att fylla pellets antas i denna modell inte kräva mer än 30 minuter. Detta ger en total tid på 120 

minuter för färjan. Det motsvarar en kostnad på 3000 kronor transportkostnad per resa. 40 ton pellets 

motsvarar cirka 57 kubikmeter och en 20 tons leverans motsvarar cirka 28,5 kubikmeter. Beräkningar 

är gjorda på alternativet med en leverans på 20 ton per gång. Det större leveransalternativet innebär att 

lagringsutrymmet inte blir tillräckligt. 

Den årliga pelletskostnaden kommer då att bli mängden pellets multiplicerat med pelletspriset adderat 

med kostnaden för antalet transporter 

, /Pellets år pellets pellets kg FärjaK m P P L= ⋅ + ⋅   (7) 

3.6.3 Modell flisproduktion 
Modellen bygger på att all flis produceras på ön vilket innebär att inget kommer att köpas. 

Flisproduktinens kräver i denna modell avverkning, framkörning, torkning och flisning. Torkperioden 

sker naturligt och arbetet med att stapla biomassan i högar försummas i denna modell, även slitage på 

maskiner försummas. De kostnader och utsläpp som medräknas sker i tre moment: avverkningen, 

framkörning och flisning. Modellen bygger på att en person utför allt arbete. Kostnaden för att 

producera flis kommer både ifrån drift av maskiner samt arbetsinsats. I modellen antas ett konstant 

bensin- och dieselpris, båda bränsletyperna antas kosta 15 kronor per liter. 

Maskinkostnaden för att producera flis beräknas genom att använda data från främst Francescato, 

m.fl., 2008. Genom att sammankoppla bränsleförbrukning och produktionstempo kan en kostnad för 

varje producerad kubikmeter flis skapas. Vid beräkning används fyra scenarier för att inkluderas i en 

känslighetsanlys. Scenarierna kallas Min, Max, Medel och Fall X. Min innebär minimal 

produktionshastighet och minimal bränslekonsumtion vid flisproduktion. Max innebär maximal 

produktionshastighet och maximal bränslekonsumtion. Medel innebär ett medelvärde av Min- och 

Maxvärdena. Fall X är ett extremfall där produktionshastigheten är minimal och bränslekonsumtionen 

är maximal. 

Kostnad för att driva maskiner beräknas genom:  

3
/

/
/

Maskin h Bränsle
Kr m

producerad h

B KMk
V

⋅
=   (8) 
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Detta appliceras på huggning, framkörning och flisning. Detta kan sedan summeras till en totalkostnad 

för varje producerad kubikmeter flis. 

3 3 3 3/ / / /TOT m Hugg m framkör m fisning m
Mk Mk Mk Mk= + +  (9) 

Den totala årliga kostnaden för att driva maskiner vid flisning blir då beroende av mängden producerad 

flis: 

3/TOT FlisTOT m
Mk Mk V= ⋅   (10) 

Arbetskostnaden vid flisproduktion är direkt kopplad till arbetstiden som krävs för att producera 

önskad mängd. Arbetstiden för varje enskilt moment blir: 

/

flis
arbete

producerad h

V
T

V
=   (11) 

Den totala arbetstiden beräknas genom att summera de tre arbetsmomenten. Beräknad arbetstid för att 

producera given mängd flis: 

( )TOT Hugg framkör flisningT T T T= + +  (12) 

Arbetskostnaden beräknas genom att multiplicera arbetstiden med timkostnaden för den som utför 

arbetet: 

/TOT flis Lön hAk T K= ⋅   (13) 

Totala kostnaden för att producera given mängd flis beräknas genom: 

Flis maskin TidK K K= +   (14) 

 

Kilowattimmepriset för den producerade flisen blir: 

/
Flis

Flis kWh
Flis

KK
E

=    (15) 

Genom att använda data gällande produktion skapas en kostnadsmodell för småskalig produktion av 

träflis. I och med att skogskötseln till större del hanterar mindre träd och grenar väljs en mindre modell 

av flishugg. Timkostnaden antas godtyckligt till 200 kronor per timme för att arbeta med 
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flisproduktionen. Vid beräkning försummas slitage på maskin och bränslepriset för att driva flishuggen 

antas till 15 kronor per liter. Genom att använda information samlad i Teori skapas en modell för vad 

fliskostnaden kommer att bli per kubikmeter. 

Beräkning av utsläppsnivåerna  

För att beräkna utsläppsnivåerna av koldioxid vid flisproduktion beräknas hur mycket bränsle som har 

förbrukats. För huggning används bensin som bränsle och resterande moment beräknas utsläppen på 

förbränning av diesel. Koldioxidutsläppet per timme för varje moment beräknas genom att kombinera 

använt bränsle multiplicerat med koldioxidinnehållet per liter: 

/ / /2 2Maskin h Maskin h kg literCO B CO= ⋅   (16) 

Genom att multiplicera koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för moment 

beräknas koldioxidutsläpp: 

/2 2Maskin Maskin h arbeteCO CO T= ⋅   (17) 

Det totala koldioxidutsläppet blir en summering av utsläpp vid varje moment: 

2 2 2 2TOT Huggning framkör flisningCO CO CO CO= + +  (18) 

I och med att flisen som material klassas som förnyelsebart blir detta den totala mängd 

koldioxidutsläpp vid flisanvändning vilket inkluderar dess förbränning. 

 

3.7 Ekonomisk modell 
De olika förslagen till uppvärmningssystem jämförs ekonomiskt genom att använda två olika 

företagsekonomiska verktyg, pay-backmetoden och nuvärdesmetoden. I denna rapport används en 

finansieringsmodell vilket innebär att Skärgårdsstiftelsen bekostar den nya pannan och tillhörande 

installationskostnader. Ägaren av Grinda Wärdshus får sedan stå för återbetalningen. Återbetalningen 

motsvarar kostnaden för att driva den nuvarande oljepannan och sker årligen. Denna modell ligger som 

förslag av Skärgårdsstiftelsen och är inget fastslagit beslut. 

3.7.1 Pay-backmetoden 

Återbetalningstid innebär den tid det tar innan investeringen har återbetalats och kan börja bidra till en 

positiv tillväxt. Det finns olika metoder för att bestämma återbetalningstiden, en metod som används i 
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denna rapport är den så kallade pay-back metoden. Pay-backmetoden bygger på en kvot mellan den 

initiala investeringen och det årliga överskottet som investeringen medför, svaret visar hur många år 

det tar innan investeringen börjar att ge avkastning (Aniander, mfl 1998).  

Pay-back: tid
InvesteringÅ

Årligtöverskott
=  (19) 

3.7.2 Nuvärdesmetoden  

Nuvärdesmetoden, även kallat diskonteringsmetoden, är en investeringskalkyl som räknar om alla 

kostnader och intäkter till dagens penningvärde. Med metoden beräknas och jämförs nuvärdet av de 

framtida in- och utbetalningar som orsakas av en investering vid en given nollpunkt. Alla framtida 

betalningar diskonteras till nuvärden i nollpunkten enligt en räntetabell som kan ses i Bilaga E. 

 

För att beräkna lönsamheten med en investering jämförs investeringens nuvärde med 

investeringskostnaden alternativt beräknas nettonuvärdet. Det slutgiltiga kapitalvärdet avgör vilken 

lösning som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett högre kapitalvärde innebär bättre lönsamhet på 

investeringen (E-conomic, 2013) (Aniander, m.fl., 1998). 

 

 

1
(1 )V nN

p
=

+
  (20) 

1 (1 ) n

V
pN

p

−− +
=∑   (21) 

 

V vKapv G N I N R= − + +∑  (22) 

 

Eftersom pelletspannan har en ekonomisk livslängd mellan 15-20 år beräknas kapitalvärdet fram till år 

15. Restvärdet antas efter 15 år vara 0 kr på grund av minskad verkningsgrad i och med slitage vid 

drift (Energimyndigheten, 2012d). Detta gör att pannan anses sakna andrahandsvärde i jämförelse med 

andra nya värmealternativ på marknaden (Lilja m.fl., 2012). 



36 
 

3.8 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys kommer att utföras genom att variera värdena som påverkar effektbehov och 

bränslepris. Olika scenarier med olika fasta bränslepris kommer att användas för att se hur känsligt 

systemet är för framtida prisförändringar. Även arbetskostnad kommer att varieras för att analysera 

vilken effekt det medför. Alternativ prissättning på pelletsfrakt kommer att kontrolleras.  
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4. Resultat 
Genom att sammanfläta informationen från Litteraturstudie och fältstudien på Grinda skall vi i denna 

del föreslå olika alternativ för uppvärmning som kan användas. 

4.1 Nuvarande oljeanvändning 
 Det nuvarande energibehovet för Grinda Wärdshus uppgår totalt till 159200 kilowattimmar per år, se 

figur 24. Detta innebär en oljeförbrukning på 20 kubikmeter till ett pris på 11400 kronor per 

kubikmeter. Den totala kostnaden för att täcka husets årliga energibehov blir då 228000 kronor. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 24. Energibehov och oljeanvändning per år. 

4.2 Bränslebehov pellets 
Vid en eventuell konvertering till pelletspanna med verkningsgraden 0,9 innebär det att den totala 

tillsatta energin för värmebehovet minskar vid pelletseldning, se figur 25. Pellets har dock en lägre 

energitäthet än olja vilket resulterar i en större volym. 

Pellets Enhet Panna verkningsgrad 90% 

Energibehov kWh 0 

Verkningsgrad pelletspanna - 0,9 

Energitäthet pellets kWh/kg 4,8 

Densitet pellets kg/m3 700 

Bränslebehov  kg 36900 

Bränslebehov  Ton 36,9 

Bränslebehov  m3 53 

Energi från pelletseldning kWh 176900 
Figur 25. Årligt bränslebehov vid pelletsanvändning. 

Eldningsolja Enhet  Panna verkningsgrad 80% 

Årlig oljeanvändning m3 20 

Energitäthet kWh/m3 9950 

Pris eldningsolja kr/m3 11400 

Kostnad kr 228000 

Energi från eldningsolja kWh 199000 

Verkningsgrad - 0,8 

Energibehov kWh 159200 
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4.3 Bränslebehov flis 

Vid en eventuell konvertering till en renodlad flispanna med en verkningsgrad på 0,9 krävs ett 

bränslebehov på 180 kubikmeter flis eller 53 100 kilogram flis för att täcka husets årliga värmebehov. 

Som figur 26 visar kräver fliseldning en större volym än för olje- och pelletseldning på grund av det 

låga energitätheten. 20 kubikmeter olja motsvarar 53 kubikmeter pellets vilket motsvarar 180 

kubikmeter flis. För att producera denna energimängd flis kommer det att krävas 16 hektar skogsmark 

om liknande förhållanden som figur 25 gäller på Grinda. 

 

Flis Enhet  

Energibehov kWh 159200 

Verkningsgrad   0,9 

Energitäthet kWh/kg 3,3 

Densitet flis kg/m3 295 

Energitäthet flis kWh/m3 983 

Bränslebehov massa kg 53100 

Bränslebehov volym m3 180 

Bränslebehov energi kWh 176900 
Figur 26. Årligt bränslebehov vid flisanvändning. 
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4.4 Bränslekostnad 
 

4.4.1 Pellets 

För att täcka husets årliga värmebehov med pelletseldning krävs totalt 36,9 ton pellets till en kostnad 

av 2070 kronor per ton pellets. Bränsletransport sker en gång per halvår med en tillkommande 

transportkostnad på 3000 kronor per transporttillfälle. Totala bränslekostnaden uppgår till 82383 

kronor årligen vilket motsvarar 0,52 kronor per kilowattimme, se figur 27. 

Pellets Enhet   

Bränslebehov ton 36,9 

Bränslepris kr/ton 2070 

Antal transporter st 2 

Transportkostnad kr/st 3000 

Bränslekostnad kr 82400 

Bränslekostnad kr/kWh 0,52 
Figur 27. Kostnad för pelletsanvändning. 

 

4.4.2 Kostnad för flisproduktion 

Figur 28 visar en sammanställning av totalkostnad, pris per producerad kubikmeter flis och pris per 

kilowattimme. Som figur 28 illustrerar erhåller Max det lägsta flispriset. Fall X blir det mest 

kostsamma scenariot. Data och delberäkningar finns sammanställt i Bilaga F. Priset per kilowattimme 

har rapporterats ligga mellan 15-21 öre för flis (Hogfors, 2006), det innebär att beräknad kostnad är 

inom rimligt intervall. 

Sammanräknade 
kostnader 

Enhet Min Max Medel Fall X 

Maskinkostnad kr 3970 3450 3710 7320 

Arbetskostnad Flis kr 22100 14390 18240 22100 

Totalkostnad kr 26070 17840 21950 29420 

Pris per kubikmeter kr/m3 145 99 122 164 

Pris per kilowattimme kr/kWh 0,16 0,11 0,14 0,18 
Figur 28. Sammanräknade kostnader vid flisproduktion. 
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4.5 Miljömässigjämförelse av olika alternativ 

4.5.1 Utsläpp: Koldioxid 

 
Koldioxidutsläpp vid flisproduktion blir lägst vid scenario Max, se figur 29. Flishuggen utgör den 

största utsläppskällan vid alla alternativen. Beräkningssteg och källor finns samlade i Bilaga G. Det 

skiljer cirka 400 kilogram i årligt utsläpp av koldioxid mellan det lägsta och högsta scenariot. 

 

 
CO2-Flisproduktion Enhet Min Max Medel Fall X 

Tot CO2 från huggning kg 96 133 114 160 

Tot CO2 från framkörning kg 285 115 200 216 

Tot CO2 från flisning kg 394 420 407 709 

            

Total CO2-utsläpp kg 775 668 721 1085 
Figur 29. Koldioxidutsläpp vid småskalig flistillverkning. 

Vid en storskalig flisproduktion avsedd för industri beräknas det årliga koldioxidutsläppet vara 1,91 
ton med hänsyn till ett bränslebehov på 176 888,9 kilowattimmar. Detta innebär ett utsläpp på 10,8 
kilogram koldioxid per kilowattimme vilket figur 30 visar. Det innebär cirka 824 kilogram mer 
koldioxid än beräknat utsläpp för egenproduktion. Det är vid jämförelse med Fall X. 

 

Fliseldning  Enhet   

Bränslebehov energi kWh 176900 

CO2 per energienhet kg/kWh 11 

Årligt utsläpp kg 1910 

Årligt utsläpp ton 1,91 
Figur 30. Koldioxidutsläpp vid industriell flisproduktion (Uppenberg, m.fl., 2001) 
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För att täcka uppvärmningsbehovet Grinda Wärdshus med oljepannan krävs 199000 kilowattimmar 

eldningsolja. Detta innebär ett utsläpp på 291kilogram koldioxid per kilowattimme vilket kan ses i 

figur 31. Detta medför ett koldioxidutsläpp på cirka 58 ton årligen.  

Oljeeldning Enhet   

Energibehov kWh 199000 

CO2 per energienhet g/kWh 291 

Årligt utsläpp kg 58000 

Årligt utsläpp ton 58 
Figur 31. Koldioxidutsläpp vid oljeeldning. 

 

Pelletseldning på Grinda Wärdshus skulle kräva 176900 kilowattimmar årligen. Detta innebär ett 

utsläpp på 4,40 kilogram koldioxid per kilowattimme, vilket visas i figur 32. Det ger 0,78 ton 

koldioxidutsläpp per år.  

Pelletseldning Enhet   

Energibehov kWh 176900 

CO2 per energienhet g/kWh 4,4 

Årligt utsläpp kg 780 

Årligt utsläpp ton 0,78 
Figur 32. Koldioxidutsläpp vid pelletseldning 

Vid jämförelse av pellets och egenproducerad flis visar pellets bidra till något lägre utsläppsnivåer av 

koldioxid. Skillnaden blir cirka 300 kilogram koldioxid per år. Både pellets och flis innebär en 

minskning av koldiodutsläpp med cirka 57 ton årligen. Dock är inte koldioxidutsläpp från 

färjetransport medräknat för pelletseldning. 
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4.6 Ekonomisk jämförelse av olika värmesystemslösningar  

4.6.1 Pellets 

Investeringskostnad för olika pannmodeller och värmesystemslösningar anpassade för Grinda 

Wärdshus skiljer stort mellan inomhus och container. Lösning med både panna och lager inomhus 

visar enligt figur 33 den lägsta investeringskostnaden på 260500 kronor alternativt 269000 kronor 

beroende på panneffekt. Lösning med panna inomhus och lager utomhus kräver en större 

investeringskostnad jämfört med inomhuslösningen främst på grund av silopriset. Utomhuslösning för 

både panna och lager i en container skiljer sig avsevärt från de andra lösningarna och kräver enligt 

beräkningar störst ekonomisk investering. Värt att notera är att kostnaden för kulvertlösning har 

exkluderats i beräkningen för containerlösningen. Utförligare beskrivning av investeringskostnader 

finns i Bilaga H. 

 

Alternativ Panna inne  
lager inne 

Panna inne  
lager ute 

Container 

Investeringskostnad:75kW 260500 kr 371700 kr 804000 kr 

Investeringskostnad:100kW  269000 kr 380200 kr 812000 kr 

Figur 33. Investeringskostnad för olika värmesystemlösningar. 

 

Med pelletspanna som värmesystemlösning tillkommer årliga kostnader. Dessa är förutom för 

bränslepellets även service och sotning, vilket sammanställs i figur 34 nedan. 

Årligen återkommande kostnader: Pellets Enhet   

Pelletskostnad kr 82400 

Service och sotning kr 1560 

Totalt kr 83960 
Figur 34. Återkommande kostnader för pellets vid leverans av 20 ton pellets. 
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4.6.2 Flis 

Investeringskostnad för olika flispannmodeller och värmesystemslösningar sammanställs i figur 35. 

Alternativ med panna inomhus och lager utomhus har en investeringskostnad på 384000 kronor 

alternativt 394000 kronor beroende på pannmodel. I systemlösning med både panna och lager utomhus 

kräver en investeringskostnad på 988000 kronor respektive 997000 kronor beroende på pannstorlek 

och kräver en större investeringskostnad. Utförligare beskrivning av investeringskostnad kan läsas i 

Bilaga I. 

Alternativ Panna inne lager ute Container 

Investeringskostnad: 80kW 384000 kr 988000 kr 

Investeringskostnad: 100kW 394000 kr 997000 kr 

Figur 35. Investeringskostnad för olika värmesystemlösningar 

 

 

Med en flispanna som värmesystemlösning tillkommer årliga kostnader. Dessa är förutom 

flisproduktionskostnad även service och sotining, vilket sammanställs i figur 36 nedan. 

 

Årligen återkommande  
kostnader: Flis 

Enhet Min Max Medel Fall X 

Fliskostnad kr 26100 17800 22000 29500 

Service och sotning kr 2700 2700 2700 2700 

      
Totalt kr 28800 20500 24700 32200 

Figur 36. Återkommande kostnader för flis. 

Vid jämförelse av pellets- och flisalternativen har pellets en lägre investeringskostnad vid direkt 

jämförelse av de liknade lösningarna. Pellets är billigare gällande service, men bränslet är betydligt 

dyrare. Den årligt återkommande kostnaden är lägre vid användning av flis. 
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4.7 Ekonomisk jämförelse 
Alternativet som ligger som förslag att Grinda Wärdshus varje år skall avbetala investeringskostnaden 

med överkottet det nya värmesystemet medför om de årligen betalar enligt det nuvarande 

värmesystemet. Figur 37 nedan visar hur stort överskott olika alternativ medför, överskottet används 

senare för att återbetala investeringskostnaden. 

  Enhet   

Årlig kostnad: Olja kr 228000 

Årlig kostnad: Pellets kr 83960 

Årlig kostnad: Flis Medel kr 24700 

Årlig kostnad: Flis Fall X kr 32200 

Överskott: Pellets kr 144040 

Överskott: Flis Medel kr 203300 

Överskott: Flis Fall X kr 195800 
Figur 37. Överskott för olika värmealternativ. 

4.7.1 Återbetalningstid 

Pay-back metoden för olika värmesystemslösningar och pannor sammanställs i figur 38 nedan. I 

dagsläget är den årliga oljekostnaden för uppvärmning 228000 kronor. Grönmarkerade kolumnen i 

figur 38 visar scenariot om den nuvarande oljekostnaden används för att betala av det nya 

värmesystemet. Systemlösning för flispanna Medel samt inomhuslösning för pellet har snabbast 

återbetalningstid på 1,9 år. Om en mindre andel av det årliga oljekostnaden används för att betala av 

det nya värmesystemet får lösningen med flispanna inne något bättre återbetalningstid än 

pelletsalternativet.  

Pay-backmetoden Enhet           
Årlig betalning: kr 228000 200000 150000 125000 100000 
Panna inne lager inne År 1,9 2,3 4,1 6,6 16,8 
Panna inne lager ute År 2,6 3,3 5,8 9,3 23,7 
Pelletscontainer År 5,6 7 12,3 19,8 50,6 

Flispanna Medel             
Panna inne lager ute År 1,9 2,2 3,1 3,9 5,2 
Fliscontainer Medel År 4,9 5,7 8 9,9 13,2 

Flispanna Fall X             
Panna inne lager ute År 2 2,3 3,3 4,2 5,8 
Fliscontainer Fall X År 5,1 5,9 8,5 10,7 14,7 

Figur 38. Återbetalningstid vid varierande årlig avbetalning. 
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4.8 Kapitalvärde 
Alla alternativ har efter 15 år ett positivt kapitalvärde vilket visas i figur 39. Det innebär att alla 

löningar är ekonomiskt lönsamma efter 15 år om kalkylräntan är åtta procent enligt 

Skärgårdsstiftelsens riktlinjer. Flisalternativen med värmepanna i källaren blir de mest lönsamma. Att 

integrera pelletslagret i källaren är det näst mest lönsamma alternativet. Containeralternativen har lägst 

kapitalvärde. 

Kalkylränta 8% Kapitalvärde år 
15 

Pelletspanna inne lager inne 893 000 kr 
Pelletspanna inne lager ute 790 000 kr 
Pelletscontainer 390 000 kr 
Flispanna inne lager ute: Medel 1 247 000 kr 
Fliscontainer: Medel 688 000 kr 
Flispanna inne lager ute: Fall X 1 188 000 kr 
Fliscontainer: Fall X 629 000 kr 

Figur 39. Kapitalvärde 15 år efter investering 

Figur 40 och figur 41 visar hur kapitalvärdet utvecklas vid åtta procents kalkylränta. I och med att det 

årliga överskottet är konstant medfördet det att kapitalvärdet har samma lutning på kurvorna för det 

specifika bränslealternativet. Investeringskostnaden blir den avgörande faktorn gällande deras 

lönsamhet. Det medför att containeralternativet ger sämre utdelning.  

Figur 40.  

Utveckling av kapitalvärde för pelletsalternativen. 
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Produktionskostanden för Medel och Fall X har ingen större inverkan på flisalternativens 

återbetalningstid vilket figur 41 indikerar. Likt pelletsalternativet blir investeringskostnaden den 

avgörande faktorn vid investering. Flisalternativen har högre årligt överkott vilket ger högre lutning på 

utvecklingskurvorna än pellets. 

Figur 41.  

Utveckling av kapitalvärde för flisalternativen. 
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4.9 Känslighetsanalys 
Olika scenerion för att kontrollera lönsamhet för olika värmealternativ kan ses i figur 42. Fyra olika 

scenarior presenteras i fall A, B, C och D. Referensalternativet är det ursprungliga kapitalvärdet utan 

förändrade parametrar eller kalkylränta. 

Fall A:  

Ökat kilopris på pellets med 15 procent. Ökat diesel och bensinpris till 20 kronor per liter. 

Fall B:  

Ökat kilopris på pellets med 30 procent. Ökat diesel och bensinpris till 25 kronor per liter. 

Fall C:  

Ökat kilopris på pellets med 50 procent. Ökat diesel och bensinpris till 30 kronor per liter. 

Fall D: 

Ökad transportkostnad för pellets till 30000 kronor årligen vilket angavs i Bilaga B. Ökad timkostnad 

för flisproduktion till 300 kronor per timme. 

Kalkylränta 8 % Referens Fall A  Fall B Fall C Fall D 

Pelletspanna inne 
lager inne 

893 000 kr 802 000 kr 711 000 kr 590 000 kr 702 000 kr 

Pelletspanna inne 
lager ute 

790 000 kr 699 000 kr 608 000 kr 487 000 kr 599 000 kr 

Pelletscontainer 390 000 kr 299 000 kr 208 000 kr 87 000 kr 199 000 kr 

Flispanna inne 
lager ute: Medel 

1 247 000 kr 1 237 000 kr 1 228 000 kr 1 218 000 kr 1 175 000 kr 

Fliscontainer: Medel 688 000 kr 678 000 kr 669 000 kr 659 000 kr 616 000 kr 
Flispanna inne 
lager ute: Fall X 

1 188 000 kr 1 169 000 kr 1 149 000 kr 1 130 000 kr 1 100 000 kr 

Fliscontainer: Fall X 629 000 kr 610 000 kr 590 000 kr 571 000 kr 541 000 kr 
Figur 42. Scenerion för lönsamhet av olika värmealternativ. 

Bränslepriset för drivmedel till flisproduktion har ingen större påverkan för det slutgiltiga kapitalvärdet 

vilket figur 42 visar, detta indikerar att flisalternativet klarar ett stigande bensin- och dieselpris. 

Pelletsalternativens kapitalvärde minskar med cirka 100000 kronor vid varje prisökning av 

pelletspriset. Vid användning av Bilaga B transportkostnad för pellets på 30000 kronor per år innebär 

att kapitalvärdet minskar med 200000 för alla pelletsalternativ. En ökning för arbetskostnaden vid 

flisproduktion till 300 kronor per timme ger ett minskat kapitalvärde med cirka 80000. Oberoende 

vilket fall som används har alla lösningar ett gynnsamt kapitalvärde. Detta indikerar att investering 

inom pellets eller flis kommer att vara lönsamt.  
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5. Diskussion 
Nedan följer en analys av beräknad data gällande modeller för ny uppvärmningslösning. De olika 

alternativens styrkor och svagheter diskuteras. Kvaliten av data och beräkningar disskuteras och 

förslag till vidare arbete med projektet presenteras. 

 
5.1 Utvärdering av pelletsalternativ 

De bäst lämpade pelletslösningarna är att placera pelletspannan i det nuvarande pannrummet. 

Containeralternativet är på sikt lönsamt med inte till den grad som de andra alternativen. Container 

alternativet medför en fördel med en snabb installationstid förutsatt att en modern pelletspanna som 

modellen bygger på innebär liknande arbetsbörda som den nuvarande oljepannan. Alla alternativ 

kräver två pelletstransporter per år, den årliga kostnaden för driva pelletanläggningen blir cirka 84000 

kronor, det är nästan en tredjedel av den årliga bränslekostnaden i det nuvarande alternativet. Även vid 

ett högre pelletspris eller ökad transportkostad skulle pelletspannan vara en lönsam investering. 

Jämförelse av de två alternativen med utnyttjande av det nuvarande pannrummet ger en prisskillnad på 

cirka 100000 kronor. Alternativet med lagersilo utomhus är dyrare, men har något säkrare data från en 

offert. Den medför även en enklare konstruktion vilket kan öka driftsäkerheten. En lagersilo utanför 

värdshuset kan påverka det estetiska värdet på byggnaden och det är oklart om k-märkningen tillåter 

detta. 

5.2 Utvärdering av flisalternativ 
Alternativet med en flispanna i nuvarande pannrum och ett kapelltäckt utomhuslager skulle innebära 

en kostnadseffektiv lösning. Kapellfunktionen på utomhuslagret ger möjligheten att fylla lagret med 

hjälp av traktorskopa. Den årliga fliskostnaden blir låg i samtliga beräkningar, och klarar svängningar 

för diesel- och bensinpris. I denna modell gör flisproduktionen att värdshuset blir självförsörjande 

inom uppvärmning om inköp av diesel och bensin bortses. Det skulle innebära ett minskat beroende av 

transporter. Egenförsörjning är ett arbete mot en hållbar verksamhet. Dock används fossilbränsle som 

drivmedel för denna typ av verksamhet. I och med att flisproduktionen var lönsamt även vid högre 

bränslepriset ger det möjligheten att använda alkylatbensin och biodiesel för att minska utsläpp. 

Att producera tillräckligt med flis för att täcka värmebehovet anses vara rimligt. Det skulle krävas 16 

hektar skogsmark för att motsvara det årliga behovet, gällande samma förhållanden som en parkmiljö i 

Malmö. Grinda har förmodligen magrare skogsbestånd i jämförelse på grund av mer stenhäll. Men 

Grinda är cirka 172 hektar, vilket bör kompensera för ett magrare skogsbestånd. Data för energi per 

hektar och år gäller skötsel av parkmiljö vilket innebär slyröjning och inte avverkning vilket bör likna 
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skogsskötseln på Grinda. För att producera tillräckligt med flis skulle det krävas mellan 9 och 14 

arbetsdagar. Detta arbete kan vara tungt att utföra vilket ställer fysiska krav för den som utför arbetet. 

Detta är en viktig aspekt att värdera, bränslet kan produceras billigt men kräver att någon har intresse 

att utföra arbetet. Beroende av nuvarande arbetsbörda är det inte säkert att det finns tid att producera 

flis. Egenproduktion skulle marknadsmässigt förbättra en grön och hållbar image vilket kan vara bra i 

marknadsföringssyfte både för Skärgårdsstiftelsen och Grinda Wärdshus. 

5.3 Jämförelse av flis- och pelletslösning 
Pellets- och flisalternativet som har bäst kapitalvärde har båda en återbetalningstid på under två år. 

Flisalternativet är enligt modell mer lönsamt på grund av ett lågt bränslepris. Både flis- och 

pelletspannan är moderna och sköter till större del driften automatiskt, flispannan kommer behöva 

tömmas på aska mer kontinuerligt. Asktömningen är i båda värmepannorna smidigt och enkelt. Flisen 

har ett mindre bränslelager och lägre energivärde vilket gör att den behöver kontinuerlig påfyllning. 

Alternativet med flispanna i pannrummet kräver 18 påfyllningar om året om det flisas tio kubikmeter 

åt gången. Detta i jämförelse med pelletslagret som behöver fyllas två gånger om året och utgör inget 

märkbart arbete för anställda på Grinda Wärdshus. 

Både flis- och pelletsanvändning ger minskat koldioxidutsläpp i jämförelse med det nuvarande 

värmesystemet. Att byta oljepannan mot flis eller pellets skulle årligen minska utsläpp av koldioxid 

med cirka 57 ton. Pellets ger lägre utsläppsnivåer än både beräknat och refererat utsläppsvärde för flis. 

Dock är skillnaden i koldioxidutsläpp mellan pellets och modellen för flishuggning endast 300 

kilogram per år. Där bör tilläggas att utsläpp för vattentransport inte är medräknat för pellets vilket bör 

öka dess totala koldioxidbidrag ur ett livscykelperspektiv.  

Avgörande frågan mellan pellets eller flisanvändning är hur mycket en minskad arbetsbörda värderas i 

jämförelse med lägre kostnader och lönsamhet. Detta är en fråga som anknyter till hållbar utveckling 

och är upp till Grinda Wärdshus och Skärgårdsstiftelsen att besluta om. I och med att både pellets och 

flis är förnyelsebara bränslen innebär båda lösningar ett steg mot en mer miljövänligverksamhet och 

hållbar utveckling. 

5.4 Felkällor och data 
Kostnader för komponenter och installation kommer från offerter, prislistor och antaganden. 

Säkerheten i prisuppgifter i offerter går med säkerhet inte att fastställa, men om företagen driver en 

seriös verksamhet bör det vara rimliga värden. Prislistor gällande värmepannor kommer direkt från 
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återförsäljare, detta stärker deras säkerhet. Containeralternativet har inte kostnaden för kulvert 

medräknat, detta skadar dock inte slutsatsen att värmepanna i pannrummet är det mer lönsamma 

alternativet. Antaganden gällande diverse kostnader av lager när inte offert har används är gjorde 

genom att utgå ifrån mindre bränslelager. Detta gör prissättningen osäker, men borde ligga i rätt 

storleksordning. 

 

Flistillverkning är anpassad efter data från flisproduktion på industriell skala, en professionell 

skogsarbetare är förmodligen mer effektiv vilket kan medföra att arbetstiden kan vara längre än 

beräknat. En ökad arbetskostnad till 300 kronor per timme, skulle i beräknat fall innebära samma 

kostnad som en tredjedels extra arbetstid. Detta hade i känslighetsanalysen ingen större påverkan, 

vilket intygar att det fortfarande är lönsamt att producera flis. 

5.5 Vidare arbete 
Jämförelse mellan olika värmesystem för att fastställa om till exempel värmepump är en mer 

kostnadseffektiv lösning. Skärgårdsstiftelsen har delegerat tre andra grupper att undersöka 

uppvärmning av värdshus med en värmepump, undersöka klimatskalet för värdshuset samt 

uppvärmningsalternativ för hotellstugorna. Att undersöka rapporterna från dessa grupper kan vara till 

nytta för att finna de mest kostnadseffektiva alternativen för ett effektivare uppvärmningssystem på 

Grinda. 

En undersökning över den verkliga flispotentialen på Grinda bör utföras innan det med säkerhet kan 

fastslås att Grinda Wärdshus kan vara självförsörjande. En undersökning om energiskog som till 

exempel salix kan planteras på Grinda, energiskog skulle kunna bidra med högre energivärde per 

hektar. Intresset för att arbeta med flishuggning behöver kontrolleras eftersom arbetet kommer kräva 

kunskap och arbetsvilja. Även kombinationspannor kan vara aktuellt att undersöka om en kombination 

av flis, ved och pellets ska användas. 
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6. Slutsats 
Grinda Wärdshus har årligen ett effektivt uppvärmningsbehov på 159,2 megawattimmar. Detta innebär 

att det årligen krävs 20 kubikmeter olja per år för det nuvarande uppvärmningssystemet. En ny pellets- 

eller flisanläggning skulle kräva 53 respektive 180 kubikmeter bränsle årligen. De mest 

kostnadseffektiva lösningarna för ett nytt uppvärmningssystem är att fortsätta använda det nuvarande 

pannrummet. Pelleteldning innebär investeringskostnader mellan 260500 och 380200 kronor för de 

mer lönsamma alternativen. Det mest lönsamma flisalternativet innebära en investerings kostnad 

mellan 384000 och 394000 kronor. 

 

Grinda har potential att kunna producera tillräckligt med flisbart material för att täcka det årliga 

värmebehovet. Dock krävs ytterligare utredning om detta för att fastställa detta med säkerhet. 

Egenproducerat flis skulle innebära låga bränslekostnader. Den nuvarande oljeeldningen ger årligen 

cirka 58 ton koldioxid i utsläpp. Pellets- och flisanvändning ger årligen cirka 0,8 respektive ett ton 

koldioxidutsläpp. Ur miljömässig synpunkt är flis och pellets snarlika.  

 

Vid investering av nytt värmesystem är både pelletspanna och flispanna lönsamma investeringar. 

Flispannan kommer att innebära något dyrare investeringskostnad, men bli mer lönsamt på grund av 

ett lägre bränslepris vid egenproduktion Oavsett vilket av de presenterade pannsystemen som används 

skulle det innebära en vinst 15 år efter investeringen. Återbetalningstiden för de mest lönsamma 

pellets- och flisalternativen är båda under två år.  

 

Flisalternativet innebär ett system som är mindre beroende av transporter och ett självförsörjande 

värmesystem kan vara positivt som marknadsföring. En pelletspanna lämpligast ifall liten arbetsbörda 

är den viktigaste aspekten. Flispannan är lämpligast ifall låga kostnader är viktigast. Båda alternativen 

leder verksamheten till en mer hållbar utveckling. Dock kan värmepumpar också vara ett 

uppvärmningsalternativ värt att undersöka innan beslut fattas. 
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Bilaga A 
 
 
 
 
 
Clean Burn Trading AB  lanserar nu sin startklara biovarme- 
central med inbyggt bransleforrad. 

 

 
 

15-100 kW 
 
 
 
 

Anslut ett startklart pannrum till: 
 

- Befintligt varmesystem 
Behall den gam/a pannan. 

 
- Nyinstallation 

Forkorta  byggtiden,  forenkla kalkylen. 
 

-Tillfalliga anlaggningar 
Enke/ att flytta. Anslut med snabbkopplingar. 
(Byggarbetsplatser, torkanlaggningar). 

 

 
Framtagen for: 

r Anvandarvanlighet 
Funktionalitet 
Enke/het Ekonomi 
Driftssakerhet 
Flexibilitet i fokus. 
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Mest hiistkrafter per krona! 

 
Clean Burn Trading AB lanserar nu sin startklara biovarmecentral. 
AnJaggningen ar framtagen tar att f8 den ekonomiska kalkylen ftir energikonvertering och f8rdig 
varme att g8 ihop med en mycket kart avskrivningstid. 

 
Med marknadens IEingsta serviceintervall, hOgsta driftssakerhet, och bredaste 
biobransleflexibilitet ar aterbetalningstiden oslagbar. 

 
Anlaggningen levereras som ett startklart pannrum med inbyggt branslemagasin mdjligt att fylla 
med alia sorters normalt f6rekommande biobransle  (trapellets, barkpellets, torvpellets, flis, span, 
kuttersp8n, agropellets, spannmiil etc.) Entreprenaden "pa plats" has kunden ar darfor minimal 
med Jagre osakerhetsfaktor betraffande installationskostnader, byggtid, och funktionalitet. 
Sji:ilvklart blir ocksa otagenheten i samband med installationen minimerad. 

 
Branslemagasinet  i sitt standardutf6rande rymmer ca 13.7 m3 och motsvarar dt:irf6r nc3got mer 
an 1000 liter brannolja vid fliseldning. Vid pelletseldning  motsvarar branslemagasinets rymd ca 
4000 liter brannolja. Va!jer man pellets och spannmat sam bransle finns det m6jlighet att 
expandera brBnslemagasinet upp till40 m3.  Vid fliseldning racker branslemagasinet vid 100 kW 
effektuttag, i ca 4 dygn.  , ., I' , I 

rJ, I 4:;  f"Yl 1AJ /t' - 
For att uppna ratt effekt gar det att seriekoppla  flera anliiggningar vid behov.  / lf :1  J.-1--«;, 

=? 0;0 36 /c:._ 
Konceptet bygger pB ettenkelt basutf6rande med m8nga m6jligheter. 

 
ExtratillbehOr: 
• Ackumulatortank (500-1200 liter) 
• Glykolfyllt pannvattensystem 

 

X -::,.5  "' 
''·'/ -._ 'I of /3. ::;:- -T· 

• Varmvattenberedare 
• El-patroner 
• Pelletspafyllningsutrustning 
• FOrstoring av branslef6rr8.det 
(endast fOr pellets & spannm31) 

• NivBvakt i br8nslefdmidet 
• Fdrh6jning av skorsten 
• Utrustning fOr tvillingmontage (flera pannor) 

Biopannor 15-500 kW 

 
 
 
 
 
 

fire 
 

Miljovanlig Ekonomisk Biologisk Energi 
 

 
Clean Burn Tradmg AB)  Arbds lndustrivag 76 )422 43 Hisings Backa 1   Telefon: 031-7760480 1  Fax: 031-559860 
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UlfSmed AB 
Att:Torleif Granlund 
Duvbovagen 163 
163 40 spanga 

Offert nr 7003 
2010-01-27 

 
 

SAMMANFATINING 
Vi tackar fOr Er f6rfragan och har n6jet att offerera komplett biovlirmeanliiggningiform av en prefabricerad 
vi:irmecentral om 99 kW eldad med pellets. 
varmecentralen ar av sjtlcontainertyp och har en integrerad silo om c:a 9,5 m3  Anlaggningen armed sin 
styrning och komponenter dimensionerad med hi:insyn till minimalt underhalt och siiker drift. leveransgri:insen 
fOrvi:irme arvid varmevi:ixlare levererad i varmecentralen och offerten avser nyckelfi:irdig leverans med 
ataganden enligt krysslista. Askhanteringen sk6ts med en askdammsugare som ar inkluderad idenna offert. 

 
Dessa Saker ingflr inte men som i:lr Onskv<irda  i f6rfr.3gningsunderlaget. 

• Silon rymmer c:a 9,5 m3 vilket r3cker till c:a 30000 kWh eUer 10-12 dygn vld fullteffektuttag 
• Man kan ej Overvaka eller styra ani. Over internet,diiremot fir ett larm inkopplat ifall anliiggningen 

stannar. Oetta larm fir lnkluderat i offerten. 
o  I offerten i:ir ingen sotning av pannan med,daremot sotning av pelletsbri:innaren. Sotning av panna 

gOrs 1-2 ggr i mflnaden och tar 20-30 minuter atgfmgen. 
 
 

Tillagg 
Nedan anges mOj!iga tilli:igg till den offererade vi:irmecentra!en 

• SeNice avtal 
o  ReseNdelslflda (extra briinnare, skruv, komponenter till styr etc.) 
• Energimi:itare 
• Extra utbildning 
• Konvertering till flis 
• Uppgradering till totalt 160 kW 
• dppningsbart tak f6r pafyllning med storsack 

 
Priser 
Nedan anges c:a priser 

o Konverterlng till flis fran 200 000 400 000 Sek beroende pc1 !Osning 
• Uppgradering till totalt 160 kW 100 000 200 000 Sek beroende pfl !Osning (sllon beh5ver dfl sta 

utanfOr och den 3:dje pannan hamnar dc1 I container) 
• bppningsbart tak fr. 15 000 Sek 

Alia priser ar exkl moms 
 

VILLKOR 
 

Aganderatt:  Anliiggningen far ej anviindas i kommersiellt bruk innan full betalning 
skett. 

 
sakerhet:  Bankgaranti e!ler annan likvardlg s<ikerhet. 

 
Acceptanstest: FOr igci.ngkOrning, provdrift, eventuell stoftmiitning eller prestandaprov ska 

kunden garantera de Jaster  pc1 viirmeniitet som m5jligg5r 100% av den effekt 
som anliiggningen idenna order avser. 
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SWEBO BIOENERGY 
fUTUII  lHtii6Y   SYS T tMS   TOO."Y 

Effektomrades garanti  Swebo garanterar normal drift ner till 20% av maxeffekten (per 
panna/brannare). 

 
Bransle Pellets klass 1. 

Leveransvillkor  NL01 

Betalningsvillkor  30% vid order (10 dagar netto) 
70% vid paborjad materialleverans (30 dagar netto) 

 
Leveranstid Bekraftas med tidplan inom tva veckor efter att samtliga grunduppgifter 

for konstruktion inkommit till SWEBO Bioenergy AB. 
 

Andringar och tillagg  Forandringar eller tillagg i denna offert skall overenskommas skriftligen 
mellan parter for att uppna giltighet. 

 

 
 

ANSVARSFORDELNING VID LEVERANS AV VARMECENTRAL 
 

Aktivitet SWEBO Bioenergy AB UlfSmedAB 
Dlmenslonerlng fl:>r tillverkning av varmecentral. X  
Projektering for tiltverkning av varmecentral. X  
Extern projektering (VVS,el mark,bygg mm).  X 
Anpassning av montageplats.  X 
Fundament och markberedning.  X 
Mottagande av gods,lossning inkl eventuell kranhyra.  X 
Tillhandahallande av maskinelllyfthjlilp.  X 
Lyft, intema transporter.  X 
Montage/resning av skorsten. X  
Montage av forrad. X  
Montage och el till givare samt larmlampor ifl:>rrad. X  
Haltagning ivarmecentralfor skruvar,eloch kulvert. X  
Anslutnlngskanal till skorsten inklisolering,renslucka. X  
Framdragning av kulvert,kallvatten och elanslutning till 
vlirmecentral. 

 X 

Ansiuta kulvert,kallvatten samt el. X  
Pafyllning av kulvert pci prlmarsidan,varmecentral. X  
Pafyllning av kulvert pa sekundarsidan,kundens sida.  X 
Montage av forrcidsskruv inklgivare och el. X  
Besiktningsanmalan, bestalla och bekosta.  X 
Stoftmatning. bestalla och bekosta (om sa kravs).  X 
Bygglov.  X 
Markning av produkter och material. X  
Forvaring av levererade produkter.  X 
Samordningsansvar under montagetiden. X  
Battringsmalning. X  
Fardigmcilning. X  
Provningsmaterialoch ravara vid intrimnlng.  X 
Provningsmaterialoch ravara vid provdrift.  X 
Provningsmaterialoch ravara vid prestandaprov.  X 
Grovstadning. X  
Bevakning, vakthallning.  X 
Brandskyddsutrustning.  X 

 
Iovrigt enligt offert specifikation. 
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[ Offert 
 

BIOENERGY ( Offertnr/Kundnr ]{ Offertdatum 
T   U T  U  R  ' ' f. "  'YSTEMS T 0 0 A r 7003 109308 - 2010-01-27 

 
U:vcronsadrcss Fakturnadress 

Orinda Vlirdshus   Orinda  Viirdshus 
UlfSmed AB  UlfSmed AB 
Duvbovagen 163   Duvbovi!gen  163 
163 40  Splinga  163 40 Spfu-tga 

 
 

 
F:r refcn:ns 

 
Tor[eifGmnlund 

  
V!rr referens 

 
Johan Hemiksson 

Ert rcfnr   Be!alning.w!llkor 30 dagar  netto 

Levcrnnsv,!Jkor 
 
Levernnss lt 

Pritt vlirt lager 
 

Schenker 

 Giltigtom 
 

DrtljsmAisran!ll 

2010-02-26 
 

9,50% 
 

l Benllmmng Antal  Enh 
 

** PHC-L  95 kW Pellets** 

Panna  Arimax  360  Bioenergi. 

Uttagfor briinnare ifronten sam! hOger el/er vtins/er sida. 
Jnklusive varmvattenslinga. 

PB 50-1,7 m skruv 
Swebo Pellelsbriinnare PB 50 (50 kW) med /, 7 meter skruv 
ink! Swebo styrsystem PSJ och tempgivare for pannvatten. 

Tryckluftssotning av pe!letsbrlinnare ink!kompressor 
UBM Skruvriinna med mittutag 

U-rii.nna, spjall,  lock U-rillina 
mittutag, progressiv, h5ger v!inster giingad sk.ruv, snfickviixel 

12 rpm, drivtappar, iindlager, kapacitiv  givare  skruvar. 

MAn: Bredd: 320  mm HOjd:383 mm Liingd: 3000  mm 

Niv.funiitning (maximin) 

NivAvaktsatsen  inneM.IIer, kapacitivgivare 230 volt (NC/NO), 

uvning  niviivakt  samt lannlampa 

R5r och bOjar ilir inblisning och utluftning {lst p!lfyllnad) 

1st StartrOr 0,75  m med KKV-koppling och fHi.ns pit mitten 

1 Sats  inblUsrlinna fOr 6 meters silo 
1 st Skydd  f5r inbllisningsrOr 

I st Avluftningssats 

 
2  " 
 
 
 
2  st 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AdmitS 
Bullcrlcden 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
l'elefon 
0921-578 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
PlusGiro Internet 

www.swcbo.com 

Forts... 
 

l 

http://www.swcbo.com/
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[ Offert 
 

BIOENERGY ( Offcrtnrfl<undnr   
)[ Offertdatwn 

r  II  T  Y   R  ! ! R  C.  V ,Y,fEM' T 0 0 A  Y 7003 109308 - 2010-01-27 
 

Levemnsadrcss Faktu111adn:ss 
Orinda  Vltrdshus Orinda  Vtirdshus 
U!fSmed AB  UlfSmed  AB 
Duvboviigen 163  Duvbovtigen 163 
163 40  Spli.nga 163 40  Splinga 

 

 
     

     

     

Benanming Antal   Enh 

 
Maflcxskruv dragande alt. skjutande frAn silo enl. ncdan(4m)  2 
1 st Drivtapp kemp! med tryckphi.t SF 75 
I st Sntickvaxelmotor 12 rpm 0,25 kW 3-fas 
2 st YtterrOr dia 90 mm ink!. slangkliimma 2m 
l st BOj 45 gr dia 90 mm (AtgAr en 0,8 m spiral) 
5 met Spira! 
1 st Skarvhylsa SF 90 
l st A.ndutloppsdel OK 100 utlopp 
1 st Niv&vakt 24 vdc (NCINO) kapacitiv givare 
1,5 rnetSiang 100 mm 
2 st Slangkllimma I 00 mm 
NivAgivare ifallschakt hrlinnare 
vakt 24 vdc {NC/NO) kapacitiv 
FOrskruvning fOr givare 
Elstyrnings H!da fOr 2 st drifter plc 
Askdammsugare 
Vlinnecentral20 fot max 95 kW 

Swebo contoinerbaserade  viirmecentral. 
ink/ dOrrar, inspektions- 
& serviceluckor. 
Centra/en iir fiirdigkopplad med el och vvs 

 
 

Forts... 
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[ Offert 

SWEBO BIOENERGY lOffertnr/Kundnr ) Offertdatum 

fU U · I f " <>   ¥       sv•rrM• T 0 D  A' 7003 109308  2010-01-27 
 

Levemn dress Fakturaadress 

Grinda  Viirdshus  Grinda Vl!rdshus 
UlfSmed AB  UlfSmed AB 
Duvhov1igen 163 Duvbov!igen 163 
163 40 Spli:nga 163 40 Sp!nga 

 
 

 
Er refcrens 

 
Torleif Granlund 

  
VAr refcrcns 

  
Johan Henriksson 

Ert refnr   Beta!ningsvtllk.or  30 dagar netto 

Leverwlsvlllkor 
 
Leveraru.satt 

Fritt vltrt lager 
 

Schenker 

 G>lt•gtom 
 

Drojsmlilsninta 

 2010-02-26 
 

9,50% 
 
 

Bcniunning  Antal   EM 
 

installation samtmontage av vald energikdlla 
ink! viinnevtixlare, intern pump samt eifoderliga sakerhets- 
system. !nvtindigt mrill: 5,9 x 2,35 meter. 
Exkl htingrti1mm·. 

ROkgasfHikt kmp toppasnsluten 2 
GSM  kit fdr FBS 

(Till SA2 & Swebo FBS) ink! elbackup system. 
::,JM kart ingdr e). 

Steel  30, D 180 BBU 3,9  2 " 
Skorsten Schiedel STEEL modulskorsten av rostfritt stlil 
Bakmonterad utvfindiglutan takgenomforing, fiirg: Blank 

Intern projekt. och dok. VC I    st 
* !ntem projektering och dokumentationfor konstruklion och 
uppbyggnad av komplelt mobil viirmecentral. 
* CE mtirkning av den kompletta viirmecentralen samt alia 
de.ss komponenter. 

* Dokumentation - riskanalys, egenkontroll, utbildnings- 
intyg, sen•iceplan, drifidagbok, siikerhetsinslruktion, 
samt 2 st drift och instruklionsptirmar (swebo std) 

Frakt tilkommer 

Platsmontage VC max 7x3 meter 
 
 

Forls... 
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                            [ Offert  4(5) l 
BIOENERGY ( OffcrtnrfKund11r )f Offertdatum 

fUTtiA'  · ERGY $ ·TEMS  'fOOAY 7003 109308 . 2010-01-27 
 

Levemnsadress  Fakturaadress 

Orinda Vi:!.rdshus  Grinda  Vardshus 
UlfSmed  AB UtfSmed AB 
Duvbovagen 163  Duvbov!igen 163 
163 40  Spiinga  163 40 Spanga 

 
 

 
Er refer ns 

 
TorleifGranlund 

  
VAr refcrcns 

 
Johan Hcnriksson 

Ert refnr 
 

LeverDnsv!ll  or 

 
 

Fritt viirt lager 

 Betalntngsvillkor 
 

Gillig tom 

30 dagar  netto 
 

2010-02-26 

Levemnss tt Schenker  Drtlj mAislilnta 9,50% 

( llenamning  Antal  '"" 
- Kund hlimtar installa/Orer  vid niirmaste kaj dit 

det gftr att kt>ra bil. 
-Fundament till vtirmecentral 

utfi.Jrs och bekostas av kund. 

- Kulvert, vat/enoch elanslutningar ska varaframdraget 
till anvisad plats. 

- Inkoppling av kulvert  och vatten samt  pdfyllning m• system 

isin helhet (p& primiirsidan) ing&r. P&JY!Ining pO kundens 

sida (sekundtir sida)  utfors av lamd om inget annat  anges. 

Besiktningsanmiilan till berOrda parter utfors  och bekostas 
av kund 

Stoftmtitning ingtir ej och ide fall det iir ell krav 

ombes61js  och belwstas detta av kund om inget annat anges. 
lnga externa bygglplbt/smides arbeten ingrlr. 

Jglingk.Oming och utbi!dning 1 

FfJljande arbetsmoment ingiir och gOrs 

i anslutning till installation av anlliggningen. 

- Start av anliiggning. 

lntrimmning av effekter. 

Genomford egenkontrollplan av an!aggningen. 

Genomford utbildning 4 tim en dag max 4 pcrsoner  I gOng. 

l;t 
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Forts... 
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. [ Offert 
 

BIOENERGY Offertnr/Kundnr Offcrtdatum 
F   II  T  II  ft  [  ' t " y  >YSTi!MS   To 0 v  7003 109308 2010-01-27 

 
Levernnsadress Faktunmdress 

Grinda V!irdshus  Orinda Viirdshus 
UlfSmcd  AB UlfSmed AB 
Duvbovtigen 163  Duvbov1igen 163 
163 40  Spiinga  163 40 Sp!lnga 

 
 

 
Errcfcrcns 

 
Torleif Granlund   

Vr rcfcrcns 
 

Johan Henriksson 
Ert refnr 

 
Levcran v•llkor 

 
 

Fritt vArt Jager 
 Betalnings;·1llkor 

 
Gillig tom 

30 dagar netto 

2010-02-26 

Leveransslltt Schenker  Drojom lsrunta 9,50% 
 

l Benamning Antal   Enh 

 
- Utftirda utbildningsintyg. 
- Dokmnentation p& instiillningar. 
- Vid vald styrning FBS elfer FBR (Biotherm) skall 

internet med IP adressflnnas tillgiingligt och uppkoppla!. 
- Avser ankiggningar upp till 100 kW 

Logi ink! traktamente 
ProjektmG!en ink!resa 

 
 
 
 
 
 
 
4  dag 

" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summa netto Cresavr Moms TOTALT 

629 635,00 0,25157 408,75 787 044,00 
 
 

  l 
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Bilaga B 
 
 

Grinda Wardshus AB 
Waxholm 

 
 
 
 
 
 

FORSTUDIE 
 

 
OMBYGGNAD AV VARMEANLAGGNING 
IVARDSHUSET 

 

 
 
 

DATUM: 2008-12-03 
 

Antal sidor: 5 st. 
 
 

ULF SMED  AB- VVS Konsulter 
DUVBOV AGEN 163 
163 40 SPANGA 

 
TEL 08-761  78 00 
FAX: 08-761  19 74 
E-POST:  u.s@ulf-smed.se 

 
Handliiggare: Ralf Falkeland 
KonstruktOr:  Torleif Granlund 

 
 
 

Arb nr: 061319 

mailto:u.s@ulf-smed.se
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Grinda Wi.irdshus Ombyggnad av vlirmeanHiggning 
PP Pension 

 
Arb.nr: 061319 

FOrstudie 

Dat 2008-12-01  Rev. 
 
 
 
 

Or/entering 
 

 
Dcnna  kalkyl  inneballer en jlimfdrelse mellan  olika  alternativ fOr att belt eller delvis  erslitta 
befintlig oljeeldad varmepanna i Grinda W3.rdshus, Waxholm. Wardshuset figs av 
Skarg3rdsstiftelsen, Stockholm. 

 
Sjtilva  Vardshuset best§.r av restaurang och konferenslokaler. Inti!l Vardshuset finns fyra 
sidobyggnader med hotellrum, totalt 28 strum. 

 
Huvudbyggnaden varms upp av en oljepanna p<'i 116 kW i toppeffekt. FOr vannvattenberedning 
finns  en 1275  L stor  beredare som  varms  av oljepannan. 
Oljepannan finns iklillaren och distribuerar ut varmen  till tre vfiningar inkl. vindsv<'ining via 
konventionella panel/pUttradiatorer. 

 
Hotellbyggnaderna har separata el-radiatorer och vannvattenberedare. Dessa  byggnader fir inte 
med i kalkylen. 

 
 
Alternativ till o/jepanna 

 

 
De energislag som Jigger niirmast  till hands  fOr att ersiitta oljan  (belt eller del vis) fu' 
biobranslepanna (pellets) eller  viirmepump. I kalkylen ingil.r investeringskostnader och 
brdnslekosrnader. Kostnader fOr underh .ll ar inte medtaget men eldning med pellets  torde vara 
mer underbiillskriivande, speciellt da regelbunden tillsyn kravs  p<'i ett annat  satt lin med 
vfumepump. 

 
Pellets 

 

 
I kalkylen ingAr 2 stycken  Tulimax 50 k W pannor med tillhOrande  briinnare  fOr pellets  (IW ABO 
48 kW st). Pannorna har varsin  skruvmatare som fOrser briinnama  rued pellets  fran ctt 
mellanfOn"iid. FrAn en silo  utomhus transporteras pellets  via flexibla skruvar ner till 
mellanf61Tildet. Silon  dimensioneras fOr att rymma en lastbilstransport, ca 25m3. Pelletseldningen 
automatiseras sa H'mgt det gar men  viss tillsyn  och underhii.ll f<ir man rakna med sam  askhantering, 
mm.  Briinslematningssystemet innehiiller ganska  mycket  rtirliga delar. 

 
En Oversyn av befintlig skorsten bOr gOras fOr att kontrollera kapaciteten fOr pelletseldning. 
Pelletseldning krliver stOrre skorstensarea i:in oljeeldning (stOrre rOkgasmiingder).  Ev. m!1ste man 
komplettera med en rOkgasflakt. 
Oversyn och ev.  komplettering med rOkgasfUikt ingil.r ej i berii.kningama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
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Grinda Wii.rdshus Ombyggnad av varmeanliiggning 
PP Pension 

 
Arb.nr: 061319 
Oat 2008-12-01 

 
 

Kalkyl pellets (SEK exkl. moms) 

Investeringskostnader 

Pannor  ink!. brlinnare 

FOrstudie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200000 

 
 
Rev. 

 
Silo inkl. fundament och matarskruv, montering 

 
MellanfOmid inkl.  matarskruvar 

 
Nya ackumulatortankar med elpatroner 

 
Nytt expansionskB.rl 

 
Kringutrustning som  vlirmevaxlare, armatur etc 

 
Demontering, installation och idrifttagning 

150000 
 

15000 
 

80000 
 

10000 
 

50000 
 

65 000 
 
Summa: 570 000 

 
Ovriga  kostnader: M<ilning/inkHidnad av silo, rtikgasfllikt  rum. 

 
Driftskostnader 

 
Nuvarande oljefOrbrukning 

 
Branslekostnad vid 10500 kr/m3 

 
Energiinnehiill, olja 

Arsenergibehov 

Bulkpris fOr pellets 

Energiinneh<lll,  pellets 

BranslefOrbrukning, pellets 

Branslekostnad 

SjOtransporter (3ggr  per Rr) 

Merkostnad fOr chauff6r 

Arlig kostnadsbesparing fOr bransle 
 
 
 

Pay off. tid  . 6.1 ar 
 

 
ca 21 m3/ir 
 
220 soo krlar 
 
41,6 MJ/kg, klass EOI 
 
226800 kWhliir 
 
ca 1650 kr/ton, 2008/09 
 
4,8 kWh/kg 
 
47 250 kglar 
(ca 70 m3/fu:) 
77 963 kr/ar 
 
30000 
 
20000 
 
ca 93 000 kr/iir 
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Bilaga C 
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Bilaga D 

 

Ritning –Grinda wärdshus källarvåning (Bentele & Co, 201x) 
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Bilaga E 

 
(Olsson, m.fl., 2013) 
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Bilaga F 
Maskinkostnad Enhet Min Max Medel Fall X Källa 

Huggning             

Bränsleförbrukning Liter/h 0,6 1 0,8 1 Francescato 2008 

Bränslekostnad kr/h 9 15 12 15 Beräkning 

Produktionstempo m3/h 3 3,6 3,3 3 Francescato 2008 

Kostnad huggning kr/m3 3 4,2 3,6 5 Beräkning 

           

Framkörning             

Bränsleförbrukning Liter/h 4 9 6,5 9 Francescato 2008 

Bränslekostnad kr/h 60 135 97,5 135 Beräkning 

Framkörningstempo m3/h 7,5 42 24,8 7,5 Francescato 2008 

Kostnad framkörning kr/m3 8 3,2 5,6 18 Beräkning 

           

Flisning             

Bränsleförbrukning Liter/h 5 8 6,5 8 Francescato 2008 

Bränslekostnad kr/h 75 120 97,5 120 Beräkning 

Produktionstempo ton/h 2 3 2,5 2 Francescato 2008 

Densitet Flis ton/m3 0,295 0,295 0,295 0,295 Kastberg 1995 

Produktionstempo m3/h 6,8 10,2 8,5 6,8 Beräkning 

Kostnad Flisning kr/m3 11,1 11,8 11,4 17,7 Beräkning 

           

Totalkostnad per 

kubikmeter 

Kr/m3 22,1 19,2 20,6 40,7 Beräkning 

Maskinkostnad kr 3968,8 3450,4 3709,6 7321,4 Beräkning 
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Arbetskostand   Min Max Medel Fall X källa 

Huggning m3/h 3 3,6 3,3 3 Francescato 2008 

Framkörning m3/h 7,5 42 24,75 7,5 Francescato 2008 

Flisning ton/h 2 3 2,5 2 Francescato 2008 

Densitet Flis ton/m3 0,295 0,295 0,295 0,295 Kastberg 

Flisning m3/h 6,8 10,2 8,5 6,8 Beräkning 

              

TID Huggning h 60 50 55 60 Beräkning 

Tid framkörning h 24 4,3 14,1 24 Beräkning 

Tid flisning h 26,5 17,7 22,1 26,5 Beräkning 

              

TOTALTID FLIS h 110,5 71,9 91,2 110,5 Beräkning 

Arbetsdagar dagar 13,8 9 11,4 13,8 Beräkning 

Arbetskostnad kr/tim 200 200 200 200 Beräkning 

Arbetskostnad Flis kr 22096,1 14388,1 18242,1 22096,1 Beräkning 
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Bilaga G 
 
CO2-Flisproduktion Enhet Min Max Medel Fall X källa 

CO2 Bensin kg/liter 2,66 2,66 2,66 2,66 Konsumentverket 2013 

CO2 Diesel kg/liter 2,97 2,97 2,97 2,97 Konsumentverket 2013 

Huggning: Bensin lit/h 0,6 1 0,8 1 Francescato 2008 

CO2 huggning kg/h 1,6 2,7 2,1 2,7 Beräkning 

Framkörning: Diesel lit/h 4 9 6,5 9 Francescato 2008 

CO2 Framkörning kg/h 11,9 26,7 19,3 26,7 Beräkning 

Flisning: Diesel lit/h 5 8 6,5 8 Francescato 2008 

CO2 Flisning kg/h 14,9 23,8 19,3 23,8 Beräkning 

              

Tot CO2 från huggning kg 95,7 132,9 114,3 159,5 Beräkning 

Tot CO2 från 

framkörning 

kg 284,9 114,5 199,7 215,9 Beräkning 

Tot CO2 från flisning kg 394 420,3 407,2 709,2 Beräkning 

              

Total CO2-utsläpp kg 774,7 667,7 721,2 1084,6 Beräkning 
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Bilaga H 
Alternativ 1: Panna inne lager 

inne 

    

Installationskostnad Enhet 75 kW 100 kW 

Panna kr 66700 75200 

Silo kr 50000 50000 

Mellanlager kr 3800 3800 

Demontering mm kr 65000 65000 

Nytt expansionskärl kr 10000 10000 

Kringutrustning kr 50000 50000 

Service av skorsten kr 15000 15000 

    
Totalt kr 260500 269000 

 

Alternativ 2: Panna inne lager ute 

Installationskostnad 

    

 Enhet 75 kW 100 kW 

Pelletspanna kr 66700 75200 

Silo kr 150000 150000 

Mellanlager kr 15000 15000 

Demontering mm kr 65000 65000 

Nytt expansionskärl kr 10000 10000 

Kringutrustning kr 50000 50000 

Service av skorsten kr 15000 15000 

    
Totalt kr 371700 380200 

 
Alternativ 3: Installationskostnad  Pelletscontainer    

 Enhet 75kw 100kW 

Pelletspanna kr 66700 75200 

Grundkostnad kr 587044 587044 

Silo kr 150000 150000 
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Totalt kr 803744 812244 

Bilaga I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelletscontainer 
Installationskostnad 

     

 Enhet 80kw 100kW 
Flispanna kr 125655 135228 
Grundkostnad kr 587044 587044 
Flis konvertering kr 200000 200000 
Flishugg kr 75000 75000 
Totalt kr 987699 997272 
 

 

Panna inne, lager ute 
Installationskostnad 

    

 Enhet 80kW 100 kW 
Flispanna kr 125655 135228 
Silo kr 19250 19251 
Gjutning kr 9200 9200 
Mellanförråd kr 15000 15000 
Demontering mm kr 65000 65000 
Nytt expansionskärl kr 10000 10000 
Kringutrustning kr 50000 50000 
Renovering av skorsten kr 15000 15000 
Flishugg kr 75000 75000 
Totalt kr 384105 393678 
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