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Sammanfattning 

I takt med stigande oljepriser har ett av Sveriges största odlingsföretag Svegro bestämt sig för att 

byta ut sitt nuvarande värmesystem. Svegro består idag av växthus på ca 50 000m2 på Thorslunda 

gård, Färingsö. 

Uppvärmningen sker idag med hjälp av oljeeldning samt den värmeenergi som omvandlas från 

växthuslampor. Det nya värmesystemet kommer att använda sig av ett annat förbränningsalternativ 

än mineralolja. Detta kommer göra det möjligt för Svegro att sänka sina energikostnader och minska 

miljöpåverkan genom reducerat koldioxidutsläpp.  

Kraven som ställs är att det nya värmesystemet ska kunna integreras med det befintliga 

värmesystemet och samtidigt leva upp till dagens ekologiska krav. Målet med bytet av värmesystem 

är att sänka energiförsörjningskostnaderna men också att klara av framtida högre ställda krav och 

miljömålsättningar. 

För att avgränsa rapporten har tre olika förbränningsalternativ behandlats där alla passar bra med 

den nuvarande vattenburna värmelösningen. Alternativen består av bioolja, pellets och flis. För att 

bestämma det bästa alternativet har en jämförelsestudie mellan de olika bränslena gjorts där 

faktorer som investeringskostnader, miljöpåverkan och bränsleeffektivitet beaktats.  

Utifrån analyserna av resultaten i rapporten föreslås pellets som det bäst lämpade systemet för 

Svegros anläggning. Enligt livskostnadsanalysen i rapporten kommer det nya systemet att ha betalat 

av sig efter 1,5år och efter det kommer besparingar på ca 5,5 miljoner kr göras per år jämfört med 

om det befintliga systemet skulle bevaras. Det nya bränslet kommer utöver ekonomiska besparingar 

även minska CO2-utsläppen med ca 2300 ton per år. 

Konsekvenserna av att välja pellets som förbränningsalternativ är att man måste kombinera 

pelletsförbränningen med en biooljeuppvärmning, dettaför att växterna ska klara av att överleva 

extremt kalla vinterdagarna. 

 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

While the oil price continues to increase, one of Sweden’s largest indoor growing companies Svegro 

has decided to replace their existing heating system. Svegro is a large green house with an area of 

approximately 50 000m2 and is located at Thorslunda gård, Färingsö. 

The heating system today uses mineral oil and the heat from assimilation lamps. The new system will 

be using an alternative combustion fuel to the expensive mineral oil. This will make it possible for 

Svegro to lower their energy costs and reduce their environmental effect by lowering the emissions 

of carbon oxide. 

The requirements are that the new heating system should be able to be integrated with the already 

existing system and at the same time live up to today´s ecological requirements. The goal of replacing 

the heating system is to reduce the energy costs but also to manage future demands and 

environmental ambitions. 

In order to define some limitations for the reports we have chosen three different combustion 

options where all alternatives fit with the present heating distribution. The combustion options are 

biological oil, wood pellets and wood chips. To determine the best option a comparison between the 

different fuels has been done considering factors such as investment costs, environmental impact 

and fuel efficiency. 

 

Based on the analyzed results we suggest that wood pellets will be the most suitable fuel for Svegros 

facility and heating system.  

According to the lifecycle cost the new system will have paid off itself after 1,5 years. The savings 

made each year from changing fuel will be approximately 5,5 millionSEK per year compared if the oil 

still was used. The new fuel will in addition to the financial savings also reduce the carbon dioxide 

emissions by 2300 tons per year. 

 

The consequence of choosing wood pellets as combustion fuel is that you have to combine the pellet 

burning with biofuel combustion. The combination will make it possible for the plants to survive 

extremely cold weather conditions during the winter. 

 
 
  



 
 

  



 
 

Förord 

Denna rapport är skriven av blivande högskoleingenjörer på Kungliga Tekniska Högskolan vid ABE 

skolan i Haninge. Rapporten är ett kandidatexamensarbete på 15 hp som gjorts under 10 veckors 

heltidsstudier. Arbetet har genomförts av Martin Järn och Kristoffer Hägvall som studerat Byggteknik 

och design inriktningen. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till Gustav Jansson på AKJ-Energiteknik som tog sig tid att 

ställa upp som handledare. Handledningen har varit till stor hjälp för att uppnå de mål och resultat 

som beskrivs i rapporten. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare från skolan Kai Ödeen 

för de tips och råd vi fått under arbetets gång. Dina kommentarer och vägledning har varit till stor 

nytta. Sist men inte minst vill vi tacka Svegro som tillhandahållit data och platsbesök för att göra 

denna rapport möjlig. 
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Terminologi 
 

Här beskrivs termer som kommer att användas i rapporten. 

Ackumulatortank Det är en värmeisolerad tank som är kopplad till en fastighets värmesystem. 

Den lagrar värmeenergi för att skapa en värmebuffert för en byggnad. 

Assimilationsbelysning Är en typ av belysning som används vid växtodlingar för att kompensera 

brist på solljusinstrålning. 

Effekt   Beskriver hur mycket energi som utnyttjas per tidsenhet vid användning. 

Effekt mäts i watt som förkortas W. 

Energi  Energi är den mängd arbete som uträttats. Vid en byggnads uppvärmning 

används begreppet kilowattimme som förkortas kWh. 

Energiutredning Energiutredning är en kartläggning av en fastighets energianvändning. 

FAME  FAME är en förkortning av Fatty Acid Methyl Esters. FAME är ett 

samlingsnamn för de biobränslen som görs på vegetabiliska och animaliska 

fetter. 

Gradtimmar  Gradtimmar är ett mått på byggnadens värmebehov. Gradtimmar 

definieras som summan av differensen mellan utomhustemperaturen och 

byggnadens definierade gränstemperatur under hela året. När 

gränstemperaturen är lägre än utomhustemperaturen har byggnaden inget 

värmebehov och gradtimmarna försummas. Gradtimmar förkortas °Ch. 

Gränstemperatur Den temperatur som ett värmesystem behöver värma upp en byggnad till. 

ISO ISO är en förkortning för International Organization for Standardization. ISO 

är ett hjälpmedel som ger handledning om tillvägagångsätt och metoder för 

att uppnå ett resultat med en internationell standard. 

Konvektion Konvektion är värmeöverföring mellan olika medium. Exempel på 

konvektion är när ett värmeelement avger värme till den kallare 

inomhusluften. 

LCA  LCA står för livscykelanalys och beskriver livscykeln för en produkt med 

hänsyn till miljöpåverkan. Miljöpåverkan innefattar produktens utvinning, 

tillverkning, avfallshantering och transporter. 

LCC  LCC står för livscykelkostnadsanalys och är en ekonomisk analys där en 

sammanställning på samtligakostnader och inkomster görs under en 

produkt eller tjänsts livslängd. 

LED LED även kallad ljusdiod är en förkortning för Light Emitting Diodes. LED är 

en form av ljuskälla som kan användas till belysning. 
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Legionella Legionella är en bakteriefamilj som orsakar legionärssjukan vilket är en 

form av lunginflammation. 

Normalårskorrigering Används för att korrigera utläst data på effekt- eller energianvändning 

under ett år som har varit extra varmt eller kallt. Korrigeringen är en kvot 

mellan ett normalår och det jämförda året.  

Radiator  En radiator är en typ av värmeelement som används för att värma upp 

byggnader. 

RME  RME är en förkortning av Raps Methyl Ester som är en typ av FAME som är 

gjord på raps.  

Varmvattencirkulation Används i byggnader för att minska tiden från att en vattenkran öppnas tills 

det kommer varmt vatten. Förkortas VVC. 

Venlo-tak Ett venlo-tak kan liknas vid flera sadeltak bredvid varandra. Venlo-tak 

används ofta för växthus då det ger ett bra ljusinsläpp. 

Verkningsgrad Ett förhållande mellan utnyttjad energi och den tillförda. 
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1. Introduktion 
 

För att spara energi och pengar har många företag och industrier börjat titta på andra 

uppvärmningsalternativ än olja. Detta har gjort det möjligt för nya miljövänligare bränslealternativ 

att konkurrera på bränslemarknaden samt gett företagen en stärkt miljöprofil.  

I detta examensarbete har tre möjliga bränslealternativ till den oljeeldning som idag sker på Svegro 

växthusanläggning undersökts. Frågeställningen som kommer att besvaras är vilket av dessa 

bränslealternativ som är bäst lämpade för Svegros anläggningar och hur lång tid det kommer att ta 

innan investeringskostnaderna övergår till vinster. 

1.1 Bakgrund 
Den årliga prisökningen samt en ökad global osäkerhet har fått företag och industrier att byta ut sina 

oljebaserade värmesystem mot nya och mer miljövänliga biobränslesystem(Energimyndigheten, 

2013, p. 30). År 2015 sker en förändring för alla oljeförbrukande företag i Sverige, då kommer 

koldioxidskatten att dubbleras vilket gör det ännu mer oekonomiskt att oljeelda (Pelletsförbundet, 

2013). Detta har fått Svegro, ett av Sveriges största växthusodlingsföretag att tänka om när det gäller 

sin egen oljeuppvärmning.  

Att byta från oljeeldning är inte helt enkelt då olja är väldigt energieffektivt för det kalla nordiska 

vinterklimatet. Många av de nya energilösningarna är så kallade lågtemperaturseffektiva och klarar 

inte av den extrema kyla som i bland förekommer vilket utgör en risk för Svegros växtprodukter som 

då riskerar att förstöras(Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:74-4:80). 

I dag sker uppvärmingen genom en kombination av ett luft- och vattenburet system som distribuerar 

ut värmen och gör det möjligt för Svegro att odla växter i Sveriges kalla klimat. Tanken är att göra om 

det nuvarande kombinerade systemet till endast ett vattenburet system. Det nya värmesystemet ska 

kunna integreras med det befintliga vattenburna värmesystemet samtidigt som det ska 

dimensioneras för eventuella nybyggnationer i framtiden. 

 

Bytet av värmesystem ska leva upp till dagens ekologiska krav men ska även i framtiden klara av nya 

högre krav och miljömålsättningar. Dagens krav och miljömål för ekologiskt närodlat bestäms av 

KRAV:s regelverk(Lancellotti, 2014), Svenskt sigill (Svenskt sigill, 2014) och SMAK (SMAK, 2014). 

Frågan Svegro nu ställer sig är vad ekologiskt närproducerat kommer att betyda om ca 10-20 år 

framåt i tiden. Kommer konsumenten att ha samma syn på ekologisk odlande som i dagsläget eller 

kommer nya större krav att ställas? 

En ökad miljömedvetenhet bland kunder kan i framtiden leda till högre ställda krav på produktionen 

av växter och påverka vilken leverantör man väljer, då kan bland annat ett val av framtida 

uppvärmningssystem ha stor påverkan. Tanken är att man redan nu ska planera inför framtiden och 

beakta vad som kan komma att påverka marknaden inom växthusodling. 
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1.2 Mål och syfte 
Syftet är att sätta sig in i hur värmesystemet fungerar idag för att sedan kunna undersöka hur de 

olika berörda bränslealternativen fungerar och hur de på bästa sätt kan integreras i det befintliga 

systemet. Detta kommer göras med hänsyn till de tre olika faktorerna ekonomi, miljö och underhåll. 

 Kostnad – Ta fram en livscykelkostnadsanalys och undersöka när de olika alternativens 

investering börjar ge besparingar. 

 Miljö – Ta fram en livscykelanalys för de olika alternativen med hänsyn tagen till 

koldioxidutsläpp. 

 Underhåll – Hur mycket underhåll kräver de olika alternativen för att de ska fungera. 

Målet är att utifrån dessa parametrar kunnage ett förslag på vilket bränsle som bör användas vid ett 

byte från dagens oljeeldning. 

1.3 Avgränsningar 
Denna rapport kommer att begränsas till Svegros växthusanläggningar som är lokaliserat på Färingsö 

i Stockholms län. Huvudfokus kommer ligga på att välja rätt alternativt bränsle till dagens oljeeldning. 

För att avgränsa rapporten har endast tre valda biobränslen behandlats, dessa är: 

 RME 

 Pellets 

 Flis 

En energiutredning av Svegros anläggning kommer att göras där 2013 års data och förutsättningar 

behandlas. Utredningen kommer att leda till en dimensionering av en värmepanna och 

ackumulatortank, dessa ska täcka upp Svegros nuvarande effekt- och energibehov och samtidigt 

klara av den framtida produktionsökningen. Efter dimensionering görs en livscykelkostnadsanalys på 

det nya värmesystemet där endast värmepanna och ackumulatortank berörs. 

För att undersöka biobränslenas miljöpåverkan görs en livscykelanalys, denna kommer att begränsas 

till en litteraturstudie av tidigare utförda arbeten. Livscykelanalyserna kommer att användas för att 

bestämma den mängd koldioxid som släpps ut vid användning. Rapporter med liknande analyser och 

med jämförbara metoder kommer att behandla de olika biobränslena från råvaruutvinning till 

förbränning. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Uppvärmning 
Vid växthusodling i Sverige går det åt stora mängder energi för uppvärmning och varmvatten för att 

växterna ska ha möjlighet att klara sig i vårt kalla klimat. Energi kostar pengar och därför är det viktigt 

att välja rätt värmekälla till sin byggnad. Det finns olika tre faktorer som styr valet av värmekälla: 

ekonomi, underhåll och miljöpåverkan (Warfvinge & Dahlblom, 2010, p. 4:1 ). Ekonomin är oftast den 

del som väger tyngst och bör därför geshuvudfokus vid beslutsfattandet. Anledningen till att vi 

värmer upp våra byggnader idag är för att skapa oss ett bra termiskt klimat för brukaren eller för de 

produkter som ska vistas i miljön. En dålig uppvärmning kan leda till obehag hos brukaren, förstörelse 

av produkter eller fukt och mögelskador i byggnaden. 

Den mängd värmeenergi som vi behöver tillföra vår byggnad för att skapa rätt inomhusklimat beror 

på flera olika faktorer:  

 Innetemperaturer - Vilken temperatur krävs inomhus för att inomhusklimatet ska anses 

behagligt att vistas i?  

 Utomhustemperatur – Vad är det för temperatur utomhus? 

 Byggnadsstorleken – Hur stor är byggnaden samt hur stor del ska värmas upp? 

 Byggnadens klimatskal – Hur är det klimatskal som ska bevarar den tillförda värmeenergin 

uppbyggt?  

 Ventilation – Hur mycket frisk uteluft måste vi tillsätta vår byggnad för att människor och 

produkter ska kunna må bra? 

Varför måste vi då hela tiden tillföra värmeenergi till vår byggnad? Det beror på att den värme vi 

stoppar in i vår byggnad också avges. Avgivningen sker då den varma inomhusluften vill 

temperaturutjämna med den kallare utomhusluften. Värmen kan avges från byggnaden på tre olika 

sätt: transmission (ledning), strålning och konvektion(se Figur 1). För att kompensera för de 

värmeförluster byggnaden ger ifrån sig så tillsätter man hela tiden värme med hjälp av olika typer av 

värmesystem i byggnaden (Warfvinge & Dahlblom, 2010, p. 4:9). 

 

 
Figur 1Värmens olika sätt att lämna en byggnad. Bild hämtad från Energimyndigheten(Energimyndigheten, 2012). 
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Metoder att värma sin byggnad 

Det finns idag tre olika metoder för ett värmesystem att distribuera ut värme i en byggnad. 

Värmesystem styr och reglerar den tillsatta värmen till delar av byggnaden för att skapa de rätta 

förutsättningarna för ett bra inomhusklimat. De tre metoder man använder sig av är direktverkande 

el, luftburen värme och vattenburen värme. 

Direktverkande el 

Direktverkande el är ett äldre värmesystem som introducerades på 70-talet då elen var billigare än 

oljan (Vattenfall AB, 2014). Värmesystemet fungerar så att el används för att värma upp elektriska 

radiatorer. Radiatorerna avger värmen till rummen via så kallad konvektion, detta innebär ett 

värmeutbyte mellan den kalla luften och de varma radiatorerna. En del radiatorer är fyllda med olja, 

som gör att radiatorn har möjlighet att bevara värmen en längre tid efter avstängning vilket ger 

systemet en värmetröghet. Att systemet får en värmetröghet betyder att värmen kan bevaras en 

längre tid i systemet efter avstängning. 

Fördelar med direktverkande el 

 Värmesystemet ger låga investeringskostnader och installationskostnader. Direktverkande el 

kräver endast radiatorer som lätt kan installeras genom att sätta elsladden i eluttaget 

(Vattenfall AB, 2014). 

 Direktverkande el ger höga verkningsgrader. Den höga verkningsgraden beror på att 

värmesystemet helt saknar rörinstallationer som läcker värme, det gör att av den el man 

tillsätter blir 95 % värme (E.ON Sverige AB, 2013). 

 Systemet kan enkelt temperaturregleras efter uteklimatets variationer. 

 Om elleverantörer använder sig av vatten-, sol- eller vindkraft så blir systemet utsläppsfritt. 

Nackdelar med direktverkande el 

 Höga elpriser som leder till dyra driftskostnader. 

 Ett byte av direktverkande till ett luft- eller vattenburet system är kostsamt då rördragningar 

och installationer måste göras. 

 Vissa byggnader använder sig av gamla termostater på radiatorerna vilket leder till 

ojämnvärmeavgivning från radiatorn (E.ON Sverige AB, 2013). 

Luftburet värmesystem 

Ett luftburet värmesystem fungerar så att kall uteluft tas in i byggnaden och värms sedan upp av 

envärmekälla exempelvis en luftvärmepump.  När luften värmts fördelas den sedan vidare ut i 

byggnaden med hjälp av en fläkt via så kallade tilluftskanaler. Rummets äldre luft byts ut mot den 

nya och man får en varmfrisk luft utan stora koncentrationer av partiklar i rummet(se Figur 2). Den 

gamla luften kan sedan återanvändas för att värma den kalla tillkommande uteluften med hjälp av en 

luftvärmeväxlare, detta kallas för ett FTX-system och är väldigt vanligt i dag. Ett FTX-system är 

energibesparande då man tar till vara på värmen från den gamla inneluften. Skulle man däremot inte 

återanvända den gamla inneluften kallas fläktsystemet för ett frånluftssystem (F-system) eller ett 

fläkt förstärk frånluftssystem (FFS-system) om man använder sig av en fläkt (Warfvinge & Dahlblom, 

2010, pp. 2:12-2:13). 
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Figur 2 Exempel på ett luftburet värmesystem. 

 

Fördelar med ett luftburet värmesystem 

 Med ett luftburet system kan lokaler och rum värmas och kylas på en kort tid. 

 Att installera ett luftburet system är billigare än att installera ett vattenburet system. 

Nackdelar med ett luftburet värmesystem 

 Systemets nackdel är att det kan vara svårt att reglera temperaturen i enskilda rum om så 

önskas. Orsaken till det är att man blåser in varmluft till rummen som då kan ta sig vidare via 

dörröppningar och springor. Det leder till en jämnare temperatur i hela huset istället för att 

endast det värmda rummet värms upp.  

 Ett luftburet system ger ofta ifrån sig fläktljud vilket kan upplevas som störande för brukaren 

(MBIO energiteknik, 2000a). 

 

Vattenburet värmesystem 

Det vattenburna systemet liknar ett luftburet system men använder sig av vatten istället för luft för 

att överföra värmen till byggnaden. Det börjar med att kallt vatten värms upp av en värmekälla 

vanligen en värmepanna. Det varma vattnet distribueras sedan ut via rör till radiatorer eller 

värmeavgivande rör som oftast är placerade under fönster. Placeringen av värmeavgivare beror på 

att fönster ofta har dålig isolerförmåga vilket gör att luften intill fönstret kyls ner och faller mot 

golvet. Fenomenet kallas kallras och uppstår på grund av att kallare luft väger mer än varm. En 

placering av radiatorer eller värmerör under fönster motverkar kallras och man får en behaglig 

temperatur i hela rummet. Radiatorerna och rören avger värmen till rummet via konvektion. Efter 

det att värmeutbytet skett och rummet värmts upp leds det nedkylda vattnet tillbaka till värmekällan 

för att återigen värmas upp och hela processen börjar om.  När varmvattnet leds fram till rör och 

radiatorer talar man ofta om en framledningstemperatur och när det nerkylda vattnet leds tillbaka 

för en returledningstemperatur(se Figur 3). För att kunna använda sig av ett vattenburet system 

krävs en värmekälla som klarar detta, vanligtvis används fjärrvärme, luft-vattenvärmepumpar eller 

värmepannor (Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:31-4:32). 
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Figur 3Vattnets väg i ett vattenburet värmesystem. 

 

Fördelar med ett vattenburet värmesystem 

 Vattenburet system gör det möjligt att kunna reglera värmen i varje rum, det sker enkelt 

med hjälp av en termostat på radiatorn.  

 Ett vattenburet system kan värma upp det varmvatten som tappas i kran så kallat 

tappvarmvatten, det är något ett luftburet system inte klarar av att göra. 

Nackdelar med ett vattenburet värmesystem 

 I ett vattenburen värmesystem finns en viss tröghet, det innebär att det tar lång tid att värma 

byggnaden då stora mängder vatten ska värmas upp och distribueras ut samtidigt. Det gör 

det svårt för systemet att bara stänga av värmetillförseln om man vill tillgodose sig 

gratisvärmen från solen.  

 Det vattenburna systemet är ett dyrt system att konvertera till (MBIO energiteknik, 2000b). 

 

Värmekälla 

Uppvärmningen av en byggnad kan idag ske på flera olika sätt, exempel på det är värmepumpar, 

solvärme, fjärrvärme, panneldning med flera. En värmekälla som idag är väldigt vanlig bland hushåll 

och anläggningar är panneldning. Vid panneldning använder man sig av olika typer av bränslen som 

man förbränner. Denna rapport har valt att fokusera på panneldning som är ett bra värmealternativ 

och kan täcka de energivolymer och effekter som krävs till en ekonomisk försvarbar kostnad. 

Värmepanna 

En värmepanna kan eldas med olja, kol, biobränslen så som bioolja, pellets, flis eller anslutas till el.  

Beroende på vad som ska användas så finns det olika typer av pannor med varierande utformning 

och uppbyggnad. Olika bränslen kräver att pannorna är utrustade med olika typer av komponenter 

för att de ska fungera. Även om pannorna är anpassade för speciella bränslen så är tekniken som 

genererar värmeungefär densamma. 

Alla typer av förbränningspannor använder sig av ett upplag där det bränsle som ska förbrännas 

lagras. Från upplaget förs sedan bränslet in till en förbrännare som sitter i pannan. Förbrännaren 

antänder bränslet och energin i bränslet frigörs. I anslutning till förbränningsdelen finns en 
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konvektionsdel där cirkulerande vatten värms upp av förbränningslågan samt de varma rökgaser som 

genereras vid förbränningen. Efter det att vattnet värmts upp kan ta olika vägar beroende på hur 

systemet ser ut, antingen leds det direkt ut till radiatorerna eller så leds det in och förvaras i en 

ackumulatortank(se Figur 4). Vid användning av olja och gas kan pannan på ett lättare sätt regleras 

för att brinna med en konstant effekt vilket gör det möjligt att använda sig av ett system där vattnet 

från pannan leds direkt till radiatorerna. I de fall då fasta bränslen så som pellets eller ved används så 

är det till stor fördel om en ackumulatortank används så att varmvattnet kan förvaras innan vidare 

distribution. Orsaken är att pannan inte kan hålla en jämn effekt då det fasta bränslet förbränns, 

detta leder till ökad risk för varierande inomhustemperatur. 

Vattnet som leds genomkonvektordelen får inte hålla för låg temperatur då det finns en risk att 

rökgaserna kondenserar i pannan vilket kan medföra korrosion.  Därför blandas returvattnet från 

radiatorerna med en del framledningsvatten för att höja temperaturen på vattnet in i pannan 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:73-4:74).  

 

 

2.2 Olja 
Enligt energimyndigheten så har oljeanvändningen sedan oljekrisen på 1970-talet halverats i Sverige, 

idag fortsätter minskningen då det inte längre är lönsamt att använda sig av olja för uppvärmning av 

byggnader (Energimyndigheten, 2013, p. 83). Förändringen beror till stor del på ökade oljepriser 

samt oroligheter i världen. Detta har medfört en uppkomst av nya förnyelsebara 

uppvärmningsalternativ(Energimyndigheten, 2013, p. 42). Stora delar av industrin har idag redan bytt 

ut sin oljeanvändning, idag använder ca 75 % av industrierna el eller förnyelsebara biobränslen 

(Energimyndigheten, 2013, p. 25). 

År 2015 sker en förändring för alla företag som idag använder sig av olja då den koldioxidskatt som 

infördes på 1990-talet kommer att höjas. Förändringen kommer att göra det kostsamt att fortsätta 

elda olja jämfört med att byta till ett förnyelsebart uppvärmningsalternativ. Företagen betalar idag 

110 öre/KgCO2 vilket motsvarar 30 % av den allmänna koldioxidskatten. År 2015 är det sagt att 

företagen ska stå för hela 60 % av de allmänna koldioxidskatterna vilket innebär en fördubbling för 

Figur 4Ett exempel på oljans väg från leverans till varmvatten. Bild hämtad från Energimyndigheten(Energimyndigheten, 2014a) 
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alla oljebrukare (Energimyndigheten, 2013, p. 66). Ökningen är ett bra incitament att nu byta ut sin 

nuvarande oljeeldning innan år 2015 mot ett miljövänligare alternativ. 

Framställning av eldningsolja(Svenska Petroleum Institutet, 2014) 

1. Eldningsolja framställs ur råolja som är ett fossilt bränsle med högt energiinnehåll. Råolja har 

bildats av döda växter och djur som utsatts för högt tryck och höga temperaturer under 

miljontals år. 

2. Råoljan pumpas upp ur marken och transporteras via rörledningar eller med tankfartyg till 

raffinaderier för behandling. 

3. Råoljan måste raffineras för att kunna omvandlas till olika oljeprodukter så som exempelvis 

eldningsolja och bensin, dessa har olika bestämda kokpunkter och tungheter. Kokpunkterna 

utnyttjas vid raffineringen på så sätt att råoljan hettas upp och de olika produkterna kan 

separeras, denna metod kallas fraktionerad destillation. När temperaturen når kokpunkten 

för en viss produkt så omvandlas denna till gasform och de tyngre produkterna blir kvar i 

botten. Gasen leds vidare till en behållare för att kondensera och återgå till flytande form. 

4. Råoljans kemiska sammansättning bestämmer hur mycket av en viss produkt som kan 

framställas vid raffinering av denna. För att öka mängden kan en vidare bearbetning göras av 

de delar av råoljan som är tyngre och blir kvar på botten vid raffineringen när de andra 

delarna leds bort i gasform. Processen kallas krackning och innebär att dess långa 

molekylkedjor bryts ner till kortare kedjor och på så sätt kan en större del av önskad produkt 

utvinnas. 

5. När framställningen är klar så transporteras de färdiga produkterna till förvaring för att sedan 

kunna sändas vidare till konsumenterna. 

 

Typer av eldningsolja 

I Sverige så finns det en indelning av eldningsolja i sex olika klasser, Eldningsolja 1-6 (EO1-6). Den typ 

som är vanligast för hushåll och mindre anläggningar är Eldningsolja 1 även kallad villaolja. 

Eldningsolja 2-6 eller tjockolja innehåller en större mängd energi än vad eldningsolja 1 gör, men 

halten svavel är mycket högre. Eldningsolja 2-6 kan endast användas i särskilt anpassade 

bränsleanläggningar. Eldningsolja 1 består normalt sett av tre olika typer E10, E32 och en Miljö. De 

olika oljetyperna har olika egenskaper och används olika beroende på vilka krav som ställs av 

beställaren (Preem, 2014a). 

 E10 - Denna olja är den vanligast använda där oljan måste varmhållas eller stå inomhus i 

rumstemperatur för att kunna användas. 

 E32 - Denna produkt är mer anpassad för utomhusbruk då man inte har plats för oljetanken 

inomhus eller på grund av andra orsaker. 

 Eldningsolja Miljö – Den miljövänliga oljan klarar av att både stå inom och utomhus, fördelen 

med denna olja är att den ger låga utsläpp av svavel och kväveoxid vilket är bra ur 

miljösynpunkt. 

Priset på de olika varianterna på eldningsolja 1 ökar i listans ordning där alltså E10 är den billigaste 

och Eldningsolja Miljö den dyraste(OKQ8, 2014a). 
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Pris 

Priset på olja är idag ca 1,06 kr/kWh(OKQ8, 2014a)vilket gör det till ett av de dyraste 

uppvärmningsalternativen(Energimyndigheten, 2013, p. 29). Priset förväntas även att öka i framtiden 

då olja inte är ett förnyelsebart materialoch det gör olja till ett dyrt bränsle att använda till 

uppvärmning. Priset kan variera mycket mellan sommar och vinter eftersom efterfrågan blir större på 

vintern. När det blir kallare ute på vintern så ökar behovet av uppvärmning och därmed också 

användningen av olja. Andra parametrar som styr oljans prisutveckling,utöver årstid och de tidigare 

nämndabränsleskatterna, äroroligheter världen över. Dådet enbart är ett fåtal länder som har 

tillgång till olja så kan dessa länderpåverka oljepriserna för resten av världen. Det gör att ett 

oljeberoende kan bli kostsamt. 

Energiinnehåll 

Olja innehåller ca 10 000 kWh/m3 vilket gör det till ett energieffektivt bränsle som kan ge ifrån sig 

stora mängder värme från en liten volym. Olja har en lång hållbarhet och att använda sig av olja är 

ett effektivt sätt att snabbt kunna ställa om innetemperaturen vid ökad kyla. Att elda med olja gör 

det möjligt att klara av låga utomhustemperaturer som kräver höga effekter och samtidigt täcka 

byggnadens energibehov (Kvarnström, 2009).  

Underhåll 

Att elda med olja kräver väldigt lite underhåll. Det som krävs är att man med jämna mellanrum sotar 

pannan för att brännaren i pannan ska kunna behålla sin höga effekt och ge en hög 

pannverkningsgrad. En hög pannverkningsgrad betyder att pannan utnyttjar energin i bränslet på ett 

bra sett, ju högre pannverkningsgrad desto mer kostnadseffektiv blir pannan. Utöver sotningen görs 

en besiktning av den befintliga oljetanken samt en service av pannans delar. I en ny panna så kan 

pannverkningsgraden vara upp till 85-90 % (Energimyndigheten, 2014a). 

Miljökonsekvenser 

Vid förbränning av fossila bränslen bildas ämnen som är skadliga för både hälsa och miljön 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Oljeeldning bildar förutom sot även koldioxid, svavelföroreningar och 

kväveföroreningar. Dessa ämnen bildas i pannan och släpps sedan rakt ut i luften via byggnadens 

skorsten och påverkar miljön(Energimyndigheten, 2014a).  

Koldioxiden står för den största delen av världens växthusgaser (Energirådgivningen, 2014b).  

Växthusgaserna skapar en balans mellan jordens inkommande och utgående värmestrålning, det gör 

att temperaturen hålls jämn och är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Vid eldningen 

av fossila bränslen ökar mängden koldioxid i luften och detta leder till en obalans hos växthusgaserna 

som i sin tur leder till en ökad växthuseffekt (SMHI, 2012). Skulle biobränslen däremot användas så 

skulle den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning hinna återinföras i naturen. Det beror på 

att biobränslens kretslopp är snabbare än oljans vilket gör att naturen hinner med att ta upp den 

mängd koldioxid som bildas och återinföra detta till nya biobränsleprodukter. 

Vid utsläpp av svavelföroreningar så tas dessa upp av fuktig luft som stiger upp mot atmosfären och 

bildar regnmoln. När molnen kyls ner börjar det regna och svavelföroreningarna faller tillbaka ner på 

jorden och gör att sjö och mark försuras, vilket leder till att djur och växter tar skada 

(Energirådgivningen, 2014b). Den försurade nederbörden medför även att byggnader och historiska 

skulpturer vittrar sönder och bilar korroderar (Bertills, 2013).  



12 
 

Kväveföroreningsutsläpp leder till försurningar och övergödning av sjöar och vattendrag. Det leder till 

att syret i vattnet minskar vilket i sin tur gör att förutsättningar för liv minskar (Energirådgivningen, 

2014b) (SMHI, 2009). 

Askan som blir kvar efter förbränningen innehåller miljöfarliga föreningar och skall behandlas som 

farligt avfall (RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen, 2005). 

 

2.3 Bioolja 
Bioolja, eller biodiesel som den också kallas har valts som ett bränslealternativ på grund av sin goda 

förmåga att kunna generera höga effektuttag vid förbränning. Bioolja är det förnyelsebara 

bränslealternativ som idag är mest likt eldningsoljan, det gör den bra att använda vid kalla 

vinterdagar då stora effekter krävs för uppvärmning (Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:74-4:80). 

Det finns idag flera olika typer av biooljor både animaliska och vegetabiliska. Denna rapport kommer 

att fokusera på en bioolja gjord på endast raps och anledningen till detta är att flera av Sveriges 

ledande leverantörer idag använder sig av raps i sina produkter (Preem, 2014a),  (Statoil, 2014). Raps 

är också något som både går att odla och framställa i Sverige vilket gör det möjligt att påverka 

transportkostnader samt miljöpåverkan från transporter. 

Typer av bioolja 

Bioolja är en oljeprodukt som kan framställas genom animaliska eller vegetabiliska fetter så kallade 

Fettsyrametylester eller FAME som vi i fortsättningen kommer benämna den (Preem, 2014a). Att 

använda sig av animaliska fetter är i dag inte så vanligt i Sverige och det beror på att det krävs 

speciella anläggningar och certifieringar för att få använda sig av djurfetter i värmeanläggningar 

(Jorbruksverket, 2011), (Österberg, 2005). Vad som är vanligare idag är att man använder sig av 

vegetabiliska oljor av olika slag till exempel palm, raps, solros och rybsolja (Bioenergiportalen, 

2011a). Det finns ett exempel hos Estrella chipsfabrik där man använder sig av deras gamla 

vegetabilisk frityrolja för att tillverka bioolja (Hållén, 2008). 

Vilken vegetabilisk olja biooljan består av beror främst på vilka råvarutillgångar landet har och vilket 

av alternativen som är billigast för tillfället (Statoil, 2014a). Exempelvis använder man sig av mycket 

fiskolja i Norge vid framställning av FAME (Sandgren, 2010). 

Rapsmetylester (RME)  

Rapsmetylester är en form av FAME som framställs från raps(Preem, 2014a). I fortsättningen 

kommer Rapsmetylester benämnas RME. I Sverige och Europa är raps idag den mest använda 

produkten för framställning av FAME(Eriksson & Rehnlund, 2008, p. 7). Idag odlas raps endast i de 

södra och mellersta delarna av Sverige vilket gör det svårt att täcka upp den efterfrågan som finns på 

raps. För att täcka efterfrågan importeras därför väldigt mycket av den idag använda rapsen. Raps 

kan endast odlas var femte år och kräver mycket odlingsmark vilket gör det till ett dyrt 

biobränsle(Eriksson & Rehnlund, 2008, p. 18). Av ca 1 hektar odlingsmark kan man skörda ca 2,5 ton 

rapsfrön vilket räcker för att kunna framställa 1 m3 RME(Eriksson & Rehnlund, 2008, p. 9). För att 

framställa RME krävs en framställningsprocess som kan delas in i 4 olika steg.  

Framställning av RME 

Framställningen av RME sker i 4 steg (Bioenergiportalen, 2007). 
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1. Framställningen av RME börjar med att raps skördas och torkas till rätt fukthalt, därefter tas 

de oljerika rapsfröna om hand. Rapsfröna renas från orenheter så som ogräs och sand vilka 

kan påverka den efterkommande varmpressningen. 

2. Rapsfröna hettas upp till 80°C och hexan tillsätts, därefter varmpressas rapsfröna för att 

utvinna den energirika rapsoljan. Uppvärmningen av fröna samt tillsättningen av hexan gör 

det möjligt att kunna utvinna så mycket olja ur rapsfröns som möjligt, upp till 98% av oljan 

kan utvinnas med hjälp av denna metod. Biprodukterna från varmpressningen blir rapsmjöl 

eller små pelletsformade rapskapslar kallade rapsexpeller, som kan användas som bränsle 

eller djurfoder(Nilsson & Bernesson, 2008). 

3. Efter det att rapsoljan utvunnits sker ytterligare en reningsprocess där oljan renas från 

partiklar och sediment. Processen kan ske med hjälp av olika metoder så som sedimentering, 

centrifugering eller filtrering. 

4. När oljan renats från orenheter är vi framme vid det sista steget i tillverkningen där rapsoljan 

ska göras om till RME. Processen sker kemiskt där man tillsätter metanol och en katalysator 

som ska påskynda den kemiska processen. Metanolen gör att rapsoljan kemiskt omvandlas 

till ren RME. Vid omvandlingen bildas glycerol som biprodukt, glycerolen är tyngre än RME 

och faller därför till botten och kan tappas ut. Glycerolen kan användas som råvara vid 

tillverkning av kosmetika, tvål eller läkemedel. Efter det att glycerolen tappats ut kvarstår 

den färdiga produkten RME. 

Tillverkningen av RME är en billig framtagningsprocess där alla restprodukter tas hand om och 

används inom olika områden, det gör att hela framtagningsprocessen av RME är helt avfallsfri. Det 

kan vara en bra anledning till att använda bioolja ur en miljösynpunkt. 

Pris 

Bioolja är idag ett av de dyrare biobränslealternativen till olja. Idag kostar biooljan ca 1,11 kr/kWh 

(OKQ8, 2014a)detta kan jämföras med dagens oljepris som ligger runt ca 1,06 kr/kWh.Det höga 

biooljepriset i Sverige beror på flera olika faktorer men främst på råvaran raps som den idag tillverkas 

av. Här är några av de viktigaste faktorerna som idag styr priset på raps och RME. 

 Raps och sojaprodukter används inom flera olika områden exempelvis livsmedel och 

djurfodermarknaden, det gör att efterfrågan på raps ökar och i sin tur leder till ett ökat pris. 

 Vid ett dåligt skördeår kan priserna pressas upp då efterfrågan på raps är stor från flera olika 

håll.  

 Raps har en kort lagringstid efter skörd. Om man låter rapsen ligga så börjar den förmultna 

och de energirika fröna tappar en del av sin energi.  

 RME har en kortare lagringstid än andra biobränslen. RME bör högst lagras upp till ett år för 

att kunna behålla sin kvalité. Den korta lagringstiden leder till ökade priser vintertid då 

efterfrågan ökar för att energibehovet är större (Bioenergiportalen, 2011b). 

 Det finns endast två anläggningar i Sverige som framställer RME, Karlshamn och Perstorp 

(Bioenergiportalen, 2011b). Det gör att konkurrensen blir låg och tillverkarna kan därför hålla 

höga RME-priser. 

 För att kunna möta den efterfrågan som finns på RME i Sverige så krävs import av produkten. 

Importen leder till ökad miljöpåverkan i form av transport samtidigt som vi blir beroende av 

andra länders tillverkning(Biärsjö, 2008). 
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Det är dessa faktorer som påverkar FAME produkterna idag vilket gör bioolja gjord på endast raps till 

ett osäkert alternativ. 

Kvalité 

Kvalitén på bioolja varierar stort mellan tillverkare och mellan olika leveranser, därför är det idag 

svårt att veta vad man får för pengarna utan att själv begära prover. Bioolja har en kort lagringstid i 

jämförelse med andra biobränsleprodukter. Biooljan är ett organiskt material som kan lagras upp till 

12 månader, därefter försämras kvalitén väsentligt då den bryts ned av mikroorganismer (Sandgren, 

2010). 

Då en framtida användning av enbart RME inte har möjlighet att själv täcka upp den totala 

bränsleanvändningen i Sverige så måste andra FAME-produkter användas som komplement. Det gör 

att man i framtiden bör vara mer försiktig vid sin beställning av sin bioolja och ställa sig frågor kring 

sin levererade produkt. Frågorna man bör ställa sig om sitt biobränsle är: 

 Vad innehåller mitt biobränsle? 

 Var kommer biobränslet ifrån? 

 Hur har biobränslet producerats och hur bra är kvalitén? 

Dessa frågor är något som kan ställa till problem i framtiden vid användningen av olika 

biooljeprodukter. 

Energiinnehåll 

Bioolja är ett bränsle som har ett energiinnehåll på ca 9 300kWh/m3vilket gör den till ett bra 

ersättningsalternativ till olja(Preem, 2011). Det höga energiinnehållet gör det möjligt för 

värmepannan att snabbt kunna anpassa temperaturen inomhus vid ökad kyla. Biooljan fungerar som 

bäst vid lågautetemperaturer då värmepannan får jobba hårt med hög effekt, vilket leder till en hög 

verkningsgrad. I och med en hög verkningsgrad så blir biooljan ett mycket energieffektivt alternativ 

då den tar till vara på energiinnehållet bra. Det finns dock en baksida med den höga verkningsgraden 

på vintern och det är under dem varmare sommarmånaderna. Under sommaren krävs ofta låga 

effektuttag vilket leder till att pannan går på lågvarv vilket ger en lägre verkningsgrad jämfört med 

vinterhalvåret. De låga effekterna leder till att pannan måste slås på och av för att täcka det 

energibehov som krävs, det bidrar till ökat slitage på förbrännare och pumpsystem som då måste ses 

till oftare. 

Ett sätt som många väljer är att använda biooljan till är så kallad ”toppning”. Toppning går ut på att 

man låter en typ av värmesystem exempelvis en värmepump värma byggnaden större delen av året. 

När vintern kommer och de riktigt kalla dagarna inträffar så klarar inte värmepumpen av att hålla det 

inneklimat som krävs. Då sker en kompletterande uppvärmning med tillexempel bioolja, detta kallas 

toppning. 

Åtgärder vid byte av förbränningsbränsle 

Det fullt möjligt att konvertera en gammal oljepanna för att anpassa denna till bioolja. Både brännare 

och lagringstank kan behållas och användas vid ett byte. Det som krävs vid ett utbyte är en 

anpassning av de pumpar, brännare slangar, ledningar, munstycken, ventiler och filter som kommer i 

kontakt med biooljan. Pumpen måste ofta bytas då viskositeten hos biooljan är högre. En högre 

viskositet innebär en mer trögflytande vätska som pumpen då måste orka pumpa. Orsaken till varför 

kopplingar, ledningar mm. kan behöva bytas ut är att biooljan är ett organiskt material som fräter på 

ledningar mm, därför måste dessa komponenter vara rostfria och syratåliga (Preem, 2011). 
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För att kunna använda sig av den befintliga oljetanken krävs först en rengöring och sedan en 

besiktning av tanken. För att besiktningen ska bli godkänd krävs ett godkännande både från 

biobränsle och från pannleverantören (Bioenergiportalen, 2011b) (Preem, 2014b). Om 

lagringstanken inte är uppvärmd eller står inomhus måste tanken kompletteras med värmeslingor. 

Kompletteringen beror på att biooljan måste vara varm vid användning, annars får pumpen i 

systemet svårt att pumpa och pannan kan slockna (Kvarnström, 2009). 

Miljökonsekvenser 

En del av produkterna som idag används för tillverkning av bioolja leder till ökad miljöpåverkan. 

Palmolja som odlas i Brasilien är ett exempel då man använder skövlad regnskogsmark för att odla 

palmerna som man utvinner biooljan ifrån (Sandgren, 2010). 

Den svenska rapsen har en miljöbelastningsfri framtagning, den stora miljöboven vid framställningen 

av RME är istället rapsodlingen. Vid odling av raps använder man sig av konstgödsel som är 

energikrävande att ta fram samt bidrar till den algblomning som leder till döda sjöbottnar. 

2.4 Pellets 
Pellets är små cylinderformade stavar som pressats ihop av spån för att ge ett högre energiinnehåll 

än flis(se Figur 5). Pellets har valts på grund av sina möjligheter att kunna kombinera 

pelletsförbränningen med andra värmesystem i både så kallade hög- och lågtemperatursystem. 

Kombinationen behöver inte ske direkt vid installation av en pelletsbrännare utan kan tillkomma 

senare(Persson, 2008). Pelletsförbränning ger ett högtemperatursystem som fungerar som bäst 

under vinterhalvåret då utetemperaturerna är låga och pannan får jobba hårt. Detta ger höga 

verkningsgrader vid förbränning. På sommaren krävs inte lika mycket energi vilket leder till att 

pelletspannan måste slås av och på, det gör att pelletspannan får låg verkningsgradvilket sliter på 

pannan. Ett lågtemperaturssystem som tillexempel solvärme skulle göra det möjligt att stänga av 

pannan helt under sommaren och endast använda sig av solvärme. Det skulle göra det möjligt att 

sänka driftskostnaderna och spara på slitage av pelletspannan (Persson, 2008) (Energirådgivningen, 

2014c). 

 

Figur 5 Pellets utseende. Bild hämtad från Pelletsförbundet(Pelletsförbundet, 2012) 

Framställning av pellets 

Framställningen av pellets sker i 3 steg (Dahlberg & Larsson, 2011), (Bioenergiportalen, 2013a),  

(Pelletsakuten, 2014) 
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1. Pellets framställs genom en användning av restprodukter från skogs och trävaruindustrin. 

Restprodukterna kommer i form av sågspån, hyvelspån eller kutterspån (Pelletsförbundet, 

2014a). När pelletsen tillverkas börjar processen med en rengöring av spånet från grus och 

orenheter som förstör maskiner samt kvalitén på pelletsen vid förbränning, därefter sker en 

torkning av spånet eftersom det ofta innehåller stora mängder fukt.  

2. Efter det att spånet torkats till acceptabel fukthalt mals spånet till ett finkornigt pulver. 

Pulvret bearbetas med ånga som gör materialet mjukare och lättare att pressa ihop till en 

hårdare och energirikare pellets. 

3. Det bearbetade pulvret pressas nu samman och formas till små cylinderformade stavar 

under högt tryck. Orsaken till att pelletsen kan behålla sin kompakta form är för att träets 

egna lim lignin binder samman träpulvret. Då pelletsen pressats samman är den klar för 

paketering och är redo att levereras. 

Pris  

Pellets kostar i dag ca 0,312 kr/kWh (Ekander, 2013) vilket gör det till ett billigt bränsle jämfört med 

olja men ett något dyrare alternativ till flis. Pellets är ett prisstabilt alternativ där priserna håller sig 

på en jämn nivå under hela året. Det gör att man undviker de större chockhöjningarna under 

vinterhalvåret som kan förekomma med olja och el. Anledningen till de stora höjningarna för el och 

olja beror på låga vattenmagasin samt en ökad efterfrågan på el och olja under vinterhalvåret 

(Pelletsförbundet, 2013, p. 2). Pelletsdäremot köps ofta in för att lagras i stora mängder under en 

längre tid vilket leder till en jämnare inköpsfördelning och prisökning under året. Lagringen kallas 

ofta bulkning när man talar om pellets. Efterfrågan på pellets förväntas att öka i takt med ökningen 

av biobränslen vilket kan leda till ökade pelletspriser kommande år (Andersson, 2014) (Hardwick, 

2014). 

Kvalité 

Kvalitén på pellets varierar endast lite mellan olika tillverkare vilket gör det till ett energistabilt 

bränsle (Energirådgivningen, 2014c). 

Energiinnehåll 

Pellets är ett träbränsle som innehåller 3 100 kWh/m3. Då pellets är mindre energieffektiv än olja vid 

förbränning så kan pelletseldning få det svårt att generera den effekt som krävs vid en extrem kyla. 

För att motverka detta finns det tre olika valmöjligheter (Jansson, 2014). 

1. Ett sätt kan vara att öka storleken på sin ackumulatortank eller tillsätta en extra sådan. Syftet 

med en ackumulatortank är att kunna ladda den med värmeenergi likt en termos under 

dagtid. Denna energi ska sedan kunna användas under natten då pelletspannan inte orkar 

generera den effekt som krävs för att hålla rätt klimat inomhus. Kravet är att värmepannan 

ska vara så pass stor att den klara av att leverera den effekt som krävs till byggnaden 

samtidigt som den ska kunna ladda upp ackumulatortanken. Nackdelen med denna princip är 

de ökade investeringskostnaderna som tillkommer med en större eller en extra 

ackumulatortank. En större ackumulatortank leder även till större läckage av värme vilket 

leder till högre driftskostnader. 

2. Ett annat sätt kan vara att öka pannstorleken. Ökningen av pannstorleken medför ökade 

investeringskostnader och en sänkning av verkningsgraden under den varmare delen av året. 

Då verkningsgraden sänks kommer också driftkostnaderna att öka under sommarperioden. 



17 
 

Denna metod innebär alltså både ökade investeringskostnader samt ökade driftskostnader 

vilket kan bli väldigt dyrt på lång sikt. 

3. Det sista alternativet är att man använder sig en metod som kallas toppning. Toppning 

innebär att man använder sig av en separat panna med effektivare bränsle exempelvis 

bioolja eller eldningsolja. Metoden fungerar så att pannan med det effektivare bränslet ska 

gå igång då pelletspannan inte orkar med att leverera den effekt som krävs vid de lägre 

temperaturerna. Detta är en metod som en del fjärrvärmeverk idag använder sig av (ÅF, 

2014). 

Dessa tre valmöjligheter kan kombineras för att hitta den bästa värmelösningen för byggnaden. En 

del byggnader använder sig av låga effekter under en längre tid exempelvis passivhus, andra behöver 

höga effekter under kortare perioder exempelvis vedeldade byggnader. Ett växthus kräver en 

kombination av höga effekter under en längre period för att växter inte ska dö, det gör växthus till 

väldigt energikrävande byggnader. En effektsnål lösning använder låga effekter under en längre 

period, då passar alternativ 1 bra. Vill man däremot ha höga effekter under kortare perioder så kan 

alternativ 2 eller 3 passa bättre. 

Åtgärder vid byte av förbränningsbränsle 

För att kunna använda sig av pellets som förbränningsmaterial krävs en del kostnadskrävande 

åtgärder gällande värmesystem, brännare och upplag.  

Värmesystem 

En pelletspanna kräver ett vattenburet system, det kan vara en stor nackdel om man i dagsläget 

använder sig av ett luftburet system. Det luftburna systemet måste då anpassas till ett vattenburet 

system vilket medför ökade investeringskostnader (Pelletsförbundet, 2012). 

Brännare 

För att kunna använda sig av pellets i sin gamla oljepanna krävs endast ett byte av brännare vilket 

sänker investeringskostnaderna. Nackdelen med att bara byta brännare blir dock att verkningsgraden 

kan bli lägre (Energirådgivningen, 2014c). Valet mellan att byta endast brännaren eller byta ut hela 

värmepannan beror på nuvarande värmepannans ålder och skick.  

Upplag 

Pellets är ett material som kräver ett medelstort upplag för att kunna lagras, en typ av lagring skulle 

kunna vara en silo. Silon är till för att skydda pelletsen mot uppfuktning och mögelförstörelse. Om 

pelletsen skulle bli blöt så tappar den effekt och kan inte generera lika mycket energi vid förbränning, 

det beror på att den mängd vatten som sugits upp av pelletsen måste förångas innan förbränning kan 

ske. Detta leder till ökade uppvärmningskostnader. 

Underhåll 

Eftersom pellets är ett träbaserat material som lämnar större mängder sot och aska vid förbränning 

så krävs ett ökat underhåll jämfört med en oljepanna. De ökade underhållet leder till högre 

driftskostnader då sotning och uraskning måste ske oftare. Om detta inte görs så sjunker 

verkningsgraden på förbränningen vilket leder till ökade förbränningskostnader. Idag finns det 

självuraskande pannor som underlättar underhållsarbetet.Askan som bildas från förbränningen kan 

återanvändas som planteringsjord (Pelletsförbundet, 2012). 
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Miljökonsekvenser 

Eftersom pellets framställs och produceras i Sverige så leder det till korta transportsträckor både för 

leverans av pellets samt hämtning av råvarumaterial. Det gör att miljöpåverkan från transporter 

minskar dramatiskt jämfört med olja. I dag finns det flertalet producenter av pellets i Sverige vilket 

gör valmöjligheterna att välja bland olika leverantörer stora (Pelletsförbundet, 2014b). 

Då Sverige är en stor exportör av träprodukter från skogsindustrin medför det att 

tillgångenpårestprodukter från skogs och trävaruindustrin ständigt kommer att vara tillgängligt för 

pelletsproduktion. Idag finns det inte heller någon risk att skogsresurserna i Sverige sinar då vi 

avverkar mindre än vad som växer upp (Svenskt trä, 2014). Det som kan vara negativt ur 

miljösynpunkt är de lokala ekosystem som förstörs vid avverkning av skog. 

 

2.5 Flis 
Flis är ett förnyelsebart bränsle som består av rester och spill från trävaru- och skogsproduktionen så 

som exempelvis grenar, stubbar och virkesdelar som är oanvändbara i industrin. Ett annat sätt att 

framställa flis är odling av så kallad energiskog. Avverkning av skog sker i hela landet och det ger en 

möjlighet till närproducerad energi som är lätt att tillverka och minskar transportsträckorna 

(Bioenergiportalen, 2013b).  

Typer av flis 

Det finns många olika typer av flis som används idag, i denna rapport kommer endast ett urval av 

dessa att beröras. Flis tillkommer från olika skeden vid framställningen av trävaruprodukter. 

Beroende på var i processen och vilken del av trädet som använts så får flisen olika namn. Flis kan 

också tas fram genom odling av så kallad energiskog. 

De typerna av flis som går att utvinna som restprodukter från skogsindustrin är stamvedsflis, skogsflis 

och stubbflis.  Flisen kommer från de restprodukter som lämnats kvar efter tillvaratagandet av den 

värdefulla stammen även kallat rundvirke. De kvarvarande produkterna från stammen består av 

stubbar, grenar och toppar. Av stubbar görs stubbflis och av grenar och toppar även kallat GROT görs 

skogsflis. Innan det värdefulla rundvirket transporteras vidare till sågverken för bearbetning till 

trävaruprodukter görs en kvalitetskontroll. Om rundvirket inte håller den kvalité som krävs kasseras 

stammen och användas istället till bränsleved.  När bränsleveden flisas upp kallas den för 

stamvedsflis (Bioenergiportalen, 2013b). 

Det rundvirke som tagit sig igenom den första kvalitetskontrollen bearbetas vidare i sågverken. 

Stammarna avbarkas för att inte slita på sågklingorna i nästa skede, detta görs då barken är ofta 

innehåller stenar. Barken som avlägsnas från stammen mals ner och blandas med annan typ av flis. 

Barkblandningen har oftast en sämre kvalité än övrigt flis då den har en högre fukthalt och kan 

innehålla mindre stenar (Neova, 2014). 

Förutom den flis som kan utvinns från skogsindustrin och sågverken så kan flis även odlas fram i form 

av energiskog.  Vid odling av energiskog används ofta Salix och anses idag som ett etablerat 

biobränsle i Sverige. Salix är ett snabbväxande träslag som oftast odlas i södra och mellersta Sverige. 

Odlingarna skördas med tre till fem års intervall och produkten flisas ner för att kunna eldas och ge 

värme (Bioenergiportalen, 2014a). 
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Framställning av flis 

Olika typer av flis skiljer sig åt i kvalité och tillverkning. Generellt vid tillverkning så flisas de olika 

restmaterialen från skogsindustrin upp med hjälp av en flismaskin i bitar upp till 50 mm  (Neova, 

2014) (ÄFAB, 2014a). 

Framställningen av skogsflis ser ut som följer (Holmens skog, 2014): 

1. Grenar och toppar samlas upp och läggs på hög. Därefter sker en torkning för att sänka 

materialets fukthalt för en lättare hantering. Torkningen sker under en säsong och högarna 

täcks över med presenningar för att skydda mot nederbörd.  

2. Efter torkning flisas grenar och topparna ner med hjälp av en flismaskin. I denna process är 

det viktigt att sten och jord inte finns med i flisen vilket senare kommer att påverka 

bränslevärdet. 

3. Efter flisning transporteras flisen till vidare förvaring innan det levereras till konsumenterna. 

Framställningen av flis från salix sker i fem steg (Börjesson, 2006) (Magnusson, 2009): 

1. Innan salixplantorna kan planteras krävs det att de får förgro. Planteringen sedan sker på 

åkermark med goda odlingsmöjligheter med bra odlingsjord och där träden får stora 

mängder vatten. 

2. Efter odlingens första år så beskärs träden och planteringen börjar gödslas för att öka 

växtligheten. Gödslingen görs i huvudsak med kväve i form av handelsgödsel. Det går även 

att gödsla med avloppsvatten eller slam från avloppsrening som innehåller stora mängder 

kväve. För att planteringen ska vara lönsam krävs en ogräsbekämpning, detta för att all 

näring som tillsätts ska gå till salixen (Bioenergiportalen, 2014b). 

3. Första skörden kan göras efter tidigast fyra år från att träden har planterats och en etablerad 

odling kan sedan skördas med ett intervall på tre till fem år. Skörden sker vintertid eftersom 

tillväxten avslutats och bladen fallit av (Bioenergiportalen, 2011c). 

4. Efter skörd läggs träden på torkning för att sänka fukthalten. 

5. När det har torkats transporteras det till flisning och lagring för senare levereras till 

konsumenter.  

En salixplantering har en livslängd på ca 20 till 30 år. Efter salixens livslängdscykel måste jorden 

återhämta sig. Salixrötterna tas upp och efter att jorden återhämtat sig kan odling av en annan gröda 

ske. 

För att flis oavsett sort ska brinna mer effektivt och bli mer lätthanterlig bör fukthalten vara så låg 

som möjligt innan förvaring och förbränning. Den risk som finns med fuktigt flis är att den kan börja 

mögla i bränsleförrådet (Bioenergiportalen, 2013b). 

Pris 

Priset på flis är 0,198 kr/kWh (Ekander, 2013). Flis har lägst pris per volymenhet jämfört med 

rapportens tidigare behandlade bränslen, dock så innehåller flis mindre energi per kubikmeter än vad 

de andra bränslena gör.  

Energiinnehåll 

Energiinnehållet varierar mellan de olika flistyperna då trädets densitet varierar. En ökad densitet 

leder till ett högre energiinnehåll. Energin som går att utvinna ur flis ligger mellan 500-900 kWh/m3, 
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det gör flis till det minst energirika biobränslet av de som behandlas i rapporten  (Neova, 2014). På 

grund av detta så kan de höga effekter som krävs vid kalla vinterdagar vara svåra att uppnå. Av den 

anledningen så gäller samma sak som vid eldning av pellets, det vill säga att en ackumulatortank 

krävs för att kunna ge en stabil uppvärmning under hela dygnet. En toppning med annat bränsle 

kommer också att behövas på grund av det låga energiinnehållet i flis. Det låga energiinnehållet leder 

till att det krävs stora lagringsutrymmen för att kunna elda med flis (Bioenergiportalen, 2013b).  

Åtgärder vid byte av förbränningsbränsle 

För att värma en byggnad med flis krävs snarlika åtgärder som för pelletsförbränning. Det som skiljer 

pelletsen och flisen åt är upplaget (Perzon, 2007).  

Upplag 
Liksom för pellets så krävs ett upplag exempelvis en silo för att förvara bränslet och undvika att det 
blir fuktskadat. Till skillnad från pellets så krävs det ett större upplag på grund av det lägre 
energiinnehållet. För att flisen ska kunna transporteras från upplaget in till pannan så krävs att en 
bränslematare anpassad för flis installeras. 

Underhåll 

I underhållet av pannan ingår att den ska sotas och askas ur med jämna mellanrum för att inte sänka 

verkningsgraden. Skillnaden från pellets är att det måste göras mer frekvent för flis, det leder till 

högre underhållskostnader. Anledningen till det är den större mängd bränsle som krävs vid 

fliseldning för att generera samma mängd värme (ÄFAB, 2014a). 

Miljökonsekvenser 

Askan som bildas vid förbränningen går att använda som gödningsmedel för åkrar och trädgårdar. 

Om träden som flisen kommer ifrån är avverkade i områden som har utsatts för radioaktivt nedfall 

ska aska behandlas som farligt avfall (ÄFAB, 2014b). Radioaktivt trädbränsle kan förekomma i södra 

och mellersta delarna av Norrland (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012). 

Vid användning av salix som bränsle är det viktigt att tänka på att stora mängder tungmetaller kan ha 

sugits upp vid odling och kan därför finnas i askan. 
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2.6Sammanställd jämförelse mellan de berörda bränslena 

Bränsle Pris kr/kWh Nackdelar Fördelar Underhåll Miljökonsekvenser Åtgärder vid byte 

Olja 1,06 -Dyrt 
-Ej förnyelsebart 
-Koldioxidskattökning år 
2015 
-Prisökningar vintertid 

+Högt energiinnehåll 
+Lite underhåll 
+Klarar av höga effekter 
+Lång lagringstid 

-Sotning 
+Lite underhåll i övrigt 

-Hälsofarligt 
-Surt nedfall 
-Ökad växthuseffekt 
-Försurning & övergödning av 
sjöar & vattendrag 
-Miljöfarliga föroreningar 
-Långa transporter av produkt 

+ Inga åtgärder 
krävs 

Bioolja 
(RME) 

1,11 -Dyrt 
-Kvalitén varierar 
-Få tillverkare 
-Kort hållbarhet vid lagring 
-Mycket importeras 
-Prisökningar vintertid 
-Beroende på bra rapsskörd 
 

+Energirikt 
+Billiga investeringskostnader 
+Bra substitut till olja 
+Avfallsfri tillverkning 
+Förnyelsebar 
+Klarar av höga effekter 
+Avfallsfri tillverkning 
 

-Sotning 
+Lite underhåll i övrigt 

-Odling påverkar övergödning 
av sjöar & vattendrag. 

-Byte av filter  
-Ny pump 
-Anpassning av 
anslutningar & 
slangar 
-Rengöring av 
lagringstank 

Pellets  0,312 -Klarar ej av extrema 
effekter 
-Kräver vattenburet system 
-Risk finns att panna måste 
bytas 
-Kräver nytt upplag 
 

+Prisstabilt 
+Jämn kvalité 
+Bra lagringsförmåga 
+Jämna prisvariationer under 
året 
+Kan kombineras med andra 
värmelösningar 
+Korta transportsträckor 

-Uraskning & sotning 
-Ökat underhåll 
-Ökad tillsyn av matning 
 

-Fler leveranser för att täcka 
energibehovet 

-Byte av brännare 
dock inte att 
rekommendera 
-Upplag & matning 
måste installeras 
 

Flis 0,198 -Klarar ej av extrema 
effekter 
-Kräver vattenburet system 
-Risk finns att panna måste 
bytas 
-Kräver störst upplag av 
berörda bränslen 
 

+Prisstabilt 
+Jämn kvalité 
+Bra lagringsförmåga 
+Jämna prisvariationer under 
året 
+Kan kombineras med andra 
värmelösningar 
+Korta transportsträckor 

-Uraskning & sotning 
-Mest underhåll av 
berörda bränslen 
-Mest tillsyn av matning 
för berörda bränslen 
 

-Flest leveranser för att täcka 
energibehovet 

-Byte av brännare 
dock inte att 
rekommendera 
-Upplag & matning 
måste installeras 
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2.7 Ackumulatortank 
En ackumulatortank är en värmeisolerad tank som kan lagra värme och skapa en värmebuffert för en 

byggnad. Då effektbehovet under dagen ofta är lägre än vad pannan genererar så kan den 

överflödiga energin lagras som värme i en ackumulatortank. Den lagrade värmen kan sedan 

användas under den kallare natten då effektbehovet är högre och pannan får det svårt att generera 

den effekt som krävs. En ackumulatortank använder sig av vatten som värmelagringsmedium och 

måste vara väl isolerad kring tank och utstickande rör, detta för att inte skapa köldbryggor som avger 

den lagrade värmen till rummet.  

I en ackumulatortank är det väldigt viktigt att det skapas en så kallad skiktning. Skiktning innebär att 

det energirika varmvattnet lagras i toppen av tanken medan det kallare energifattiga vattnet lagras i 

tankens botten. Skiktning är viktigt för att kunna utnyttja tankens värmeinnehåll på bästa sätt. Om 

skiktningen inte sker omblandas varm och kallvatten, det gör att varmvattentemperaturen som ska 

distribueras ut i värmesystemet blir lägre. Här nedan visas en figur (se Figur 6)med beskrivande text 

om hur systemet kring en ackumulatortank fungerar: 

 

Figur 6 En övergripande bild på hur en ackumulatortank fungerar. De olika stegen på bilden beskrivs i texten nedan. 

 

1. En ackumulatortank fungerar så att varmvatten från värmepannan leds in i 

ackumulatortankens topp och tanken börjar laddas upp. Det varma vattnet fyller tanken med 

värmeenergi som laddas uppifrån och ner. När hela tanken uppnått samma temperatur som 

det inkommande pannvattnet så är tanken fulladdad. På samma sett är tanken urladdad när 

det kalla skiktet når tankens topp och då börjar värmepannan återigen ladda upp 

ackumulatortanken. 

 

2. Den lagrade värmeenergin vid toppen av ackumulatortanken tas om hand på två olika sätt. 

En del av värmen används till tappvarmvatten och en annan del till värmedistribution. 

 

a. Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet får sin värme genom en värmeväxlare som är placerad i 

ackumulatortankens topp. Värmeväxlaren består av kamflänsrör vars uppgift är att fånga 
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upp den värme som lagrats i toppen. Värmen fångas upp genom att kamflänsrören värms 

upp genom ledning och leder värmen vidare till tappvarmvattnet. Vattnet som tappas upp 

i kranen hämtar endast sin värme från ackumulatortanken och inte dess vatten, detta 

utgör skillnaden mellan en ackumulatortank och en varmvattenberedare. 

 

Då tappvarmvattnet ska kunna användas måste det ha en temperatur mellan 50-60°C. Vid 

för hög temperatur finns det risk för skållning och vid för låg vattentemperatur ökar risken 

för legionella. Legionella är en bakterie som orsakar legionärssjukan vilket påminner om en 

lunginflammation. För att minimera risken av legionella använder man sig ofta av en högre 

framledningstemperatur än 60°C, denna sänks sedantill rätt temperatur vid tappningmed 

hjälp av kallvatten. En annan säkerhetsåtgärd mot legionella är att använda sig av 

varmvattencirkulation. Det fungerar så att en cirkulationspump pumpar runt vattnet i 

värmedistributionssystemet och förhindrar vattnet att stå stilla. Cirkulationen medför 

också att varmvatten kan tappas direkt utan väntetid. 

 

Efter det att tappvarmvatten tappats upp måste nytt kallvatten tillföras, det nya vattnet 

förs in vid tankens botten via en förvärmande värmeväxlare. Kallvattnet som kommer från 

närmaste förbindelsepunkt har ofta en temperatur på ca 5-10 grader. Den 

bottenplacerade värmeväxlaren utnyttjar tankens varmare vatten för att förvärma det 

kallare inkommande vattnet och tanken kan på så sätt behålla sin skiktning. Den 

bottenplacerade värmeväxlaren använder sig av samma princip som nämnts tidigare. 

 

b. Värmedistributionssystem 

Radiatorer och de värmavgivande rör hämtar sin värme genom att använda det 

varmvatten som finns i ackumulatortankens topp. Varmvattnet leds via distributionsrör ut 

till radiatorerna och värmerören där byggnaden värms upp via konvektion och strålning. 

När värmen avgivits leds det kallare returvattnet tillbaka in i ackumulatortankens mitt. 

Orsaken till att returvattnet förs in i ackumulatortankens mitt och inte botten är för att 

kunna behålla den viktiga skiktningen i tanken. Detta gäller för högtemperatursystem där 

returvattnet har en högre temperatur ca 60°C. För växthus är den höga returtemperaturen 

är en säkerhetsåtgärd för att undvika legionellabakterier i ackumulatortanken (Boverket, 

2013). 

 

3. Det nedkylda vattnet som ligger på ackumulatortankens botten returneras till värmepannan 

som återigen värms upp och vi är tillbaka på steg 1. 

 

När en ackumulatortank dimensioneras så är det viktigt att tanken har tillräckligt stor 

lagringskapacitet för att täcka det värmebehov som krävs för byggnaden. Om tanken istället är för 

stor kan det leda till att pannan inte har den kapacitet som krävs för att fylla tanken med 

värmeenergi, samtidigt som värmeförlusterna blir större med ökad tankstorlek. 

Kombinerat solsystem med ackumulatortank 

Vid användning av en ackumulatortank öppnas möjligheten att kunna kombinera framtida 

värmekällor exempelvis solvärme. Möjligheten att kunna kombinera flera system leder till att 

systemverkningsgraden kan ökas och man får en bättre optimering av värmesystemet. Det kan göras 
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genom att man låter solvärmen leverera värmen sommartid och pannan under vintertid då högre 

effekter krävs, det skonar pannan och förbränningen av bränslet blir mer effektivt. På vintern kan 

solvärmen användas för att förvärma vattnet i ackumulatortanken genom att använda den gratis 

effekt som kommer från solen. Det leder till att pannan kan spara bränsle genom att bränna med en 

lägre effekt. 

 

2.8Upplag 
När man använder sig av en värmepanna med förbränningsbränsle så krävs det ofta ett upplag eller 

lagringsutrymme för att förvara sitt bränsle. Upplaget kan se ut på flera olika sett och ha olika 

funktion. 

En tank kan användas för flytande bränslen som bioolja och olja. Syftet med en tank är att den ska 

skydda bränslet från att ljus och orenheter tar sig in och förstör bränslet. Tankar har oftast högre krav 

mot läckage och beständighet än silor, detta för att en tank ofta innehåller lättantändliga eller 

miljöfarliga ämnen. En tank kräver därför kontinuerliga besiktningar (Svenska Petroleum Institutet, 

2010). 

En silo kan användas för fasta bränslen som flis och pellets. Silons funktion är att skydda mot att regn 

och snö tar sig in och förstör produkten. Silor kan utformas och anpassas efter storlek och 

energianvändning av bränslena. Påfyllningen av silos görs med bulkbilar som kommer med 

leveransen av bränsle ett antal gånger per år (MAFA, 2008). 

 

2.9Svegro 
Företaget grundades 1960 som Östsvenska trädgårdsprodukter och byte år 1982 namn till Svegro. År 

1983 blev Svegro det första företaget i Sverige att ha svensk-odlad sallad hela året. 

Produktionen av sallad och örter sker i växthus som är belagda på Thorslunda gård på Färingsö. På 

deras ca 50 000 m2 odlingsytor produceras flera olika typer av sallad och 20-talet olika örter. 

Produkterna förpackas och leveraras ut till flertalet butiker runt om i Sverige. Svegro är måna om att 

odla ekologiskt och vill stärka sin miljöprofil genom att gå bort från oljan (Svegro AB, 2014). 

Produktionen 

Svegros produktion av sallad och örter sker i små krukor. Produktionen fungerar som en form av 

löpande band.Odlingen börjar med att planteringsjord och frön placeras i krukor med hjälp av 

såmaskiner. Krukorna förvaras sedan i en sval kammare som kallas groningskammare där växterna 

börjar förgro. Efter en tid i groningskammaren är växterna redo för nästa steg i processen. 

Krukornaplacerasut iodlingsrännor som är placerade med ett tätt intervall på långa banor. Rännorna 

kommer under växtprocessen att förflytta siglängs banorna maskinellt mot skördeområdet samtidigt 

som avståndet mellan rännorna ökar för att ge mer utrymme till de allt större växterna. Vägen till 

skörd taren till två månader och under den tiden så förses växterna med näringsrikt vatten och solljus 

alternativt simulerat solljus från belysning(se Figur 7).Efter ungefär två månader är det dags för skörd 

och växterna tas upp och placeras i påsar. Växter som inte uppfyller uppsatta krav sållas bort. 

Påsarna med godkända växter läggs på ett transportband som leder till packstationer, där 
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placerasoch paketeras växterna i lådor. I väntan på transport till återförsäljare förvaras lådornai kylar 

för att inte förstöras av värme.  Denna process fortsätter året runt. 

 

Figur 7Bilden visar en av odlingsbanorna. Belysningen förser växterna med simulerat solljus. De svarta slangarna som går 
längs med banan förser växterna med vatten och näring. 

 

Stomkonstruktion 

Svegros växthus är uppbyggt med en så kallad lätt stomme där bärverket består av pelare och 

takstolar gjorda av stål. Väggarna består av 16 mm polykarbonat som är en typ av plast. Den lätta 

stommen gör att byggnaden blir mindre värmetrög och därför påverkas snabbare av 

temperaturändringar. För att dämpa värmestrålningen är väggarna beklädda med aluminiumvävar 

som har i syfte att reflektera tillbaka värmestrålningen in i byggnaden (Möller Nielsen, 2007, p. 27). 

I de delar av växthuset som inte har något behov av ljusinsläpp så som exempelvis kylar, lager, pack- 

och såhall används isolerad väggpanel beklädd med lackad plåt för att minska energiförluster i dessa 

delar. 

Grund 

Grunden som växthuset står på består av en gjuten platta av betong isolerad med underliggande 

cellplast. Isoleringen ska förhindra värmen att ta sig ut via grunden och därmed sänka 

energikostnaderna. Isoleringen är även till för att motverka fuktskador som kan få plattan att spricka. 

Tak 

Växthusen har byggts ut i omgångar allt eftersom produktionen har ökat. Det har gjort att de 

nybyggda delarna skiljer sig något i uppbyggnad jämfört med de äldre konstruktionerna. Ett exempel 

på detta är taket som består av både sadeltak och venlo-taks konstruktion(se Figur 8) med varierande 

takmaterial. De äldsta delarna har ett tak bestående av 16 mm polykarbonat medan de nyare 

använder sig av glas. Fördelen med att använda sig av glas är att den har en längre beständighet samt 

ett bättre ljusinsläpp för växterna (Möller Nielsen, 2007, p. 13). Nackdelarna blir större värmeutsläpp 

och besvärligare takutbyte. 
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Figur 8Bilden visar ett venlo-tak. 

 

Ventilation 

Ventilation av växthuset sker i taket via takluckor som öppnas och stängs för att snabbt kunna reglera 

inomhustemperatur och fukthalt. Det är viktigt att inomhustemperaturen och fukthalten håller en 

jämn nivå för att växternas tillväxt inte ska hämmas. En ojämn fukthalt gör att växterna påverkas 

negativt på olika sätt. Är fukthalten för låg kan plantorna inte ta upp näring och blir den istället för 

hög finns det risk för svampangrepp (Möller Nielsen, 2007, p. 6). För att mäta temperatur och 

fukthalt finns det temperatur- och fuktgivare utplacerade i växthusen längs med odlingsytorna. 

Takvävar 

I taket finns det så kallade energivävar som hindrar värmen från att försvinna ut genom taket när 

utomhustemperaturen blir låg (se Figur 9). Väven dras automatiskt av och på för att bidra till 

regleringen av inomhustemperaturen. Syftet med vävarna är att göra byggnaden mer värmetrög och 

kunna behålla värmen genom att fördröja den värmestrålning som strålas ut ur byggnaden (Möller 

Nielsen, 2007, p. 21). 

 

 

Figur 9 Vävarnas placering i taket. På bilden är vävarna delvis öppna. 
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Uppvärmningen idag 

Dagens värmesystem består två stycken oljepannor där den ena är i konstant drift under året och 

den andra startas vid högre effektbehov eller som reserv vid eventuella fel på huvudpannan(se Figur 

10).Pannorna eldas med eldningsolja 1 och till pannorna finns det en oljetank på 40 m3 som fylls på 

frekvent. 

 

Figur 10Anläggningens två oljepannor där den högra är huvudpannan och den vänstra är reservpannan. 

 

I de flesta avdelningarna sker idag uppvärmning med hjälp av ett vattenburet system bestående av 

rör med vatten som värms upp av pannorna. Rören sträcker sig genom hela avdelningen och avger 

värme för att sedan ledas tillbaka till pannorna för ytterligare uppvärmning(se Figur 11). Rören är 

placerade både längs golven under plantorna, i taket och längs väggarna, detta för att kunna styra 

vart värmen ska avges och skapar en mer stabil temperatur runt växterna(se Figur 12). 

 

 

Figur 11På bilden visas de värmerör som är placerade på vägg, tak samt längs med golvet. Fram och returledningar är 
placerade om vartannat. 
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Figur 12 Sektionsbild på värmerörens placering. 

Resterandeavdelningar värms upp av ett luftburet system där separata oljebrännare värmer upp luft 

som sedan pumpas ut i långa plastfolieslangar(se Figur 13).Plastfolieslangarna sträcker sig genom 

hela avdelningen och luften fördelasjämnt över växterna(se Figur 14).De luftburna oljebrännarna 

använder sig av eldningsolja 1 för att värma luften. 

 

Figur 13 Bilden visar två stycken oljebrännare som värmer luften till det luftburna systemet. 

 

Figur 14 Bilden visar plastfolieslangar med varmluft. 
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Maskiner i produktionen  

I Svegros produktion används ett stort antal maskiner, vilka bidrar till den totala elanvändningen. 

Exempel på maskiner är såmaskiner som sätter frön i krukorna och transportband som transporterar 

skördade plantor till packstationer. Tillverkningen av förpackningslådorna sker både maskinellt och 

manuellt. Vid en av packstationerna vecklas lådorna ut, formas och placeras på ett annat rullband 

helt maskinellt. Vid de två andra packstationerna som finns sker formningen av lådorna manuellt av 

personal. 

Vattnet som växterna förses med behandlas i stora vattentankar och växtnäring tillsätts. Det 

näringsrika vattnet pumpas sedan ut till banorna och leder ner vattnet i rännorna så det kan sugas 

upp avväxterna. Vattnet som växterna inte tar upp återgår till vattentankarna för vidare användning. 

Kylar 

Svegro använder sig av ett kylrum på ca 650m2 som har i uppgift att hålla färdigförpackade varor 

nerkylda fram till transport. De stora kylarna ska hålla en temperatur mellan 5-10°C, det medför att 

kylarna förbrukar stora mängder energi. Vid denna typ av kylprocess finns det möjlighet att 

återanvända den värme som bildas vid nedkylning genom att leda ut den till anläggningen. Idag görs 

det inte på Svegro men kan vara ett alternativ i framtiden för att spara energi. 

Belysning 

I växthus används speciell belysning så kallad assimilationsbelysning, syftet med dessa är att simulera 

solens strålning för att skapa en så naturlig och optimal miljö för växterna som möjligt. Om ljuset inte 

är tillräckligt växer plantorna långsamt, det leder i sin tur till en ökad produktionskostnad. 

Belysningen hos Svegro används dagtid då solen inte räcker till eller på vintern då solinstrålningen 

hindras av de värmeskyddande vävarna. Lamporna som används för belysning är 

högtrycksnatriumlampor även kallade HPS(High Preasure Sodium)-lampor. Lamporna står för 90 % av 

den totala elanvändningen(se Figur 15),effekten på dessa varierar. Hos Svegro använder man sig av 

lampor på 400W, 600W och 750W.  

 

Figur 15 Andelen el som går till belysning 

Nackdelen med högtrycksnatriumlampor är att mycket av den energi som tillsätts till lampan avgår 

som värme. Av den energi som tillsätts till lampan går endast 37 % till belysningsljus resten går till 

värme, det kan jämföras med en LED-lampa där 68 % går till belysningsljus(Fagerhults Belysning 

Sverige AB, 2014). 
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LED står för Light Emitting Diode, och är en lysdiod som ger ifrån sig ljus med ett brett färgspektra. 

Lysdioderna kan anpassas så att ljusets våglängd och färg optimeras och skapar rätt ljusförhållandena 

för en viss planttyp.Tanken med den nya LED-tekniken är att man med belysningen ska kunna 

förbättra en plantas färg, form och smak enligt Heliospectra(Fall, et al., 2013).Den goda 

anpassningsförmågan i kombination med den höga verkningsgraden gör LED-belysning till en 

framtida investering för att spara energi vid växthusodling. Vid dimensionering av ett värmesystem är 

det därför viktigt att beräkna med ett framtida utbyte då belysningen står för en stor del av 

uppvärmningen. Ett byte till LED leder till ökad förbränning av biobränsle för att täcka upp det ökade 

värmebehovet. 
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3. Metod och analys 

3.1 Energiutredning 
Dimensioneringen av värmeanläggningen börjar med en energiutredning av Svegros verksamhet. 

Energiutredningen ligger till underlag för de ingångsvärden som kommer att användas vid 

dimensioneringen. Utredningen börjar med en undersökning av hur mycket energi som används, hur 

den utnyttjas och vad den används till. Då förhållandena hos Svegro är annorlunda jämfört med en 

traditionell fastighetsdimensionering. 

Energiutredningen visar attSvegros växthus har höga effektbehov under vintermånaderna i 

förhållandet till den totala energianvändningen. Under sommarmånaderna sjunker energi- och 

effektbehovet kraftigt och mer solinstrålningen används för att bedriva odlingen. Förutom den årliga 

effektpendlingen så kan effektbehovet variera kraftigt under dygnet beroende på användning av den 

befintliga assimilationsbelysningen, vind och variationer av utomhustemperatur. För att klara av de 

kraftiga effektpendlingarna används idag oljeeldning som snabbt kan effektregleras till skillnad mot 

fasta bränslen. Värden från energiutredningen redovisas under resultat. 

Förutsättningar 

Utifrån energiutredningen och valt framtida bränsle förutsätter vi att det äldre värmesystemet 

kommer att klara av de krav som kommer att ställas på värmeanläggningen och dess styrsystem. 

Värmeanläggningen antas vara flexibel för att klara av framtidens högre ställda krav då ökade 

odlingsytor och ett eventuellt byte av belysning till LED kan förekomma. Styrsystemet ska klara av att 

samköra förbränningen med belysningseffekten och samtidigt klara av det effektkrav som krävs 

under dygnet för att täcka energi- och effektbehovet. 

Framtagning av en energikurva 

För att kunna dimensionera värmesystemet måste man utgå från en befintlig energikurva som gäller 

för Svegros anläggningar. Kurvan tas fram genom att Svegros data sammanställs i en graf(seFigur 16). 

 
Figur 16 Svegros energianvändning per vecka under 2013. 
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Då det kommer göras en del förändringar på anläggningen i framtiden så behöver befintliga data 

korrigeras.  

Byte frånluftburet till vattenburet system 

Det första som görs vid dimensionering är en korrigering av det effekt- och energibehov för de 

produktionsytor som idag värms upp av ett luftburet system med egna brännare. Det luftburna 

systemet ska i framtiden bli vattenburet och kunna kopplas samman till det övriga vattenburna 

systemet. För att få fram den förändringsfaktorn divideras den totala produktionsarean med den idag 

vattenburna delens area. Denna faktor används sedan för att korrigera den data som tagits fram för 

dagens effekt- och energibehov. Faktorn i detta fall är 1,30 och beräknas enligt ekvation (1). 

 

                    

                          
                   

 

Temperaturanpassning för år 2013 

För att värmesystemet inte ska vara anpassat för ett specifikt års temperaturförhållanden krävs en 

normalårskorrigering med hänsyn till normalårstemperaturen.Normalårstemperaturen är ett värde 

som beskriver mediantemperaturen över flera år och hur den varierar på olika platser baserat på 

geografisk placering.Normalårstemperaturen används vid dimensionering av värmesystem eftersom 

mediantemperturen kan variera mycket mellan olika år. Om värmesystemet dimensioneras utifrån 

det tidigare årets mediantemperatur finns det enstor risk att systemet blir felaktigt dimensionerat. 

För att systemet inte ska bli under- eller överdimensionerat korrigeras därför data som är tagen från 

år med avvikandetemperaturer. Korrigeringen görs genom att en faktor tas fram där ett normalårs 

gradtimmar divideras med gradtimmarna för det studerade året. Korrigeringsfaktorn kan vara en 

vara en förstorings- eller förminskningsfaktor beroende på om det har varit ett varmt eller kallt år 

som har studerats (Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:15-4:21). 

Normalårstemperaturen i Stockholm är 6,6 °C, för att beräkna hur många gradtimmar det motsvarar 

för den dimensionerande gränstemperaturen användes ett tabellvärde hämtat från läroboken 

”Projektering av VVS-installationer”(Warfvinge & Dahlblom, 2010, pp. 4:20-4:21). 

Gränstemperaturen är den temperatur som värmesystemet måste värma upp byggnaden till. För att 

inte underdimensionera har gränstemperaturen satts till inomhustemperaturen, det beror på att vi 

inte vet hur mycket gratiseffekt som går till nyttigjord värme för uppvärmning. Som gratiseffekt 

räknas effekter från maskiner, lampor, personer mm. Gränstemperaturen i det här fallet har satts till 

18 °C vilket är den temperatur som växternas behöver för att kunna växa normalt.I tabellen från 

”Projektering av VVS-installationer” finns inget värde på gradtimmar för 6,6 °C, därför krävs en 

interpolering mellan 6 °C och 7 °C göras för att få fram det. Det ger i vårt fall ett värde på 102220 °Ch. 

För att beräkna antalet gradtimmar för ett specifikt år krävs det att utetemperaturen för varje enskild 

timme under hela året tas fram(seBilaga A).Temperaturerna är hämtadefrån SLB(Stockholms och 

Uppsala läns luftvårdsförbund, 2014) där mätstationen vid Torkel Knutssongatan har valts på grund 

av dess nära avstånd till Svegro. Temperaturen sorteras från lägsta till högsta temperatur och 

gränstemperaturen sätts ut (se Figur 17). 

(1) 
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Figur 17 Diagrammet används för att beräkna årets gradtimmar. 

Gradtimmarna beräknas sedan genom att differensen mellan utetemperaturen och 

gränstemperaturen summeras. Denna summering görs enbart då utetemperaturen är lägre än 

gränstemperaturen, det vill säga arean mellan funktionerna. Arean beskriver de timmar och den 

temperatur som värmesystemet måste värma byggnaden. Det ger i vårt fall ett värde på 93227 °Ch. 

För att ta fram korrigeringsfaktorn divideras som tidigare nämnts normalårets gradtimmar med 

antalet gradtimmar för det specifika året (Kalmar Energi, 2012). Faktorn beräknas enligt ekvation (2). 

 

                     

                        
                      

 

Faktorn i vårt fall är 1,096. Det ger en förstoring av den använda effekten och energin på grund av att 

år 2013 var varmare än normalåret. 

Ökad produktionsarea 

Det finns idag en utbyggnad avsedd för produktion som ännu inte har inretts. Utbyggnaden kommer 

ställa samma krav på uppvärmning som för övriga produktionsytor. Det innebär att värmesystemet 

ska klara av en ökning av odlingsarean ochen ny förstoringsfaktor ska därför tas fram. För att beräkna 

förstoringsfaktorn tas ett förhållande fram mellan den totala framtida produktionsarean och dagens 

odlingsarea. Förhållandet mellan de framtida produktionsytorna och de som är i drift idag kommer 

ge en förstoringsfaktor för det ökade effekt- och energibehovet. Faktorn i detta fall är 1,076 och 

beräknas enligt ekvation (3). 

 

                              

                     
                   

(2) 

(3) 
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Effektkurva 

Efter alla korrigeringar kan nu en effektkurva för hela värmeenergianvändningen tas fram, denna 

sorteras från största till minsta värde (seFigur 18). 

 

Figur 18Effektkurva för den totala värmeenergin som är korrigerad. 

Utifrån värmeenergins effektkurva tas en ny effektkurva ut där endast oljeanvändningen beaktas. Ur 

effektkurvan för olja går det att läsa ut hur stora effekterna är och hur ofta de förekommer. En 

integrering av kurvan kan göras för att se hur stort det totala energibehovet är som måste täckas upp 

av det nya bränslet. I figur nedan (seFigur 19) visas effektkurvan för oljeuppvärmningen. Den blåa 

ytan är korrigerad för byte till vattenburet och normalår, den gröna visar hur utbyggnaden påverkar 

effektbehovet. 

 

Figur 19Effektkurva för den korrigerade oljeuppvärmning. 
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3.2 Dimensionering 
Vid dimensionering av förbränningspanna och ackumulatortank används den framtagna 

effektkurvan. För att bestämma en rimlig dimension på förbränningspannan undersöks effekt- och 

energitäckningsgrad. Täckningsgraden beskriver hur stor del av det totala effekt- och energibehovet 

olika pannor med viss kapacitet täcker upp. När pannor med olika dimensioner undersöks så används 

ett riktvärde för energitäckningsgraden på minst 85 % av effektkurvan, detta riktvärde minimerar 

risken för underdimensionering av energibehovet. Om pannan dimensioneras för hela effekten skulle 

vi få en överdimensionerad panna med dålig verkningsgrad som enbart utnyttjar sin maximala 

kapacitet under en kortare tid.  

Då det inte är ekonomiskt att dimensionera pannan utefter de effekttoppar som förekommer under 

året måste en ackumulatortank användas. Ackumulatortanken dimensioneras för att tillgodose en 

energibuffert som kan täcka effekt- och energivarationerna under året. Vid dimensioneringen ska 

ackumulatortankens effekt beräknas, detta för att pannan och tankens totala effekt tillsammans ska 

klara av att täcka upp förekommande effekttoppar. Ackumulatortanken gör det möjligt för 

värmesystemet att jämna ut effekttopparna och ge en jämnare pannförbränning (se Figur 20). 

 

Figur 20 Skillnaden med att använda en ackumulatortank. 

 

Effekten för ackumulatortanken beräknas enligt ekvation (4)(Warfvinge & Dahlblom, 2010, p. 5:10).  

 

              

 

P Värmeeffektbehovet (W) 

ρ vattnets densitet (1000 kg/m3) 

cp vattnets specifika värmekapacitet (4190 J/kg°C) 

q sannolikt varmvattenflöde (m3/s) 

ΔT Differensen mellan fram- och returvattnets temperatur (°C) 

ƞ Verkningsgrad (%) 

För att inte ändra på dagens uppvärmningskrav så används samma fram- och returtemperaturer. 

Ackumulatortankens verkningsgrad antas till 90 %. Vid beräkning av det sannolika varmvattenflödet i 

(4) 
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ekvation (4) så antas faktorer som ackumulatorvolym och tiden det tar att tömma hela tanken på 

lagrad värmeenergi. Ackumulatortankens volym kan i efterhand ändras för att erhålla olika effekter 

under en viss tid. Den möjliga effekt som kan tas ut under en viss tid beräknas genom den totala 

mängden lagrad energi dividerat med uttagstiden. Se ekvation (5). 

 

            

         
        

 

Det är av stor vikt att lämplig dimension av förbränningspanna och ackumulatortank erhålls då 

investeringskostnaden varierar i förhållande till dess storlek. En överdimensionerad 

förbränningspanna ger en onödigt stor investeringskostnad. 

Reservpanna 

Då Svegros produktion är beroende av växternas överlevnad så måste det finnas en säkerhet i 

värmesystemet om den framdimensionerade värmepannan skulle gå sönder. Idag finns det en 

reservpanna på Svegro som äravsedd för oljeledning, denna skulle kunna utnyttjas på olika sätt 

beroende på val av bränsle. 

1) Om bioolja väljs kan både huvudpannan och reservpannan konverteras till förbränning av 

bioolja. Det ger en liknande lösning som finns idag med en huvudsaklig biooljeeldning i 

huvudpannan och en reservpanna för nödsituationer. 

2) Om pellets eller flis väljs måste huvudpannan bytas ut för att ge en högre verkningsgrad och 

en lönsammare förbränning. Den mindre reservpannan kan dock behållas och användas till 

toppning för de extrema effekterna som fasta bränslen har svårt att klara av. Den mindre 

reservpannan kan fortsättningsvis eldas med olja eller bytas ut mot den miljövänligare 

biooljan. Reservpannan fungerar i detta fall både som toppning och reservpanna samtidigt 

som systemet blir mindre värmetrögt.  

Båda alternativen har tagits tillhänsyn till vid dimensionering och det är orsaken till att 

ackumulatortanken och huvudpannan inte täcker upp hela effektbehovet. 

  

(5) 
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3.3 Kostnad LCC 
Viden investering görs det en livscykelkostnadsanalys förkortat LCC, detta görs för att kunna jämföra 

olika investeringar med varandra.Vid beräkning av en LCC så summeras samtliga ekonomiska 

komponenter i form av grundinvestering och kostnadersom uppkommer under investeringens 

ekonomiska livslängd.Kostnader som inte tillhör grundinvesteringen kallas driftkostnader och kan 

vara exempelvis underhålls- och energikostnader. För att kunna göra en jämförelse mellan 

alternativa investeringar måste en omräkning till nuvärde göras för samtliga driftkostnader. Nuvärdet 

skapas av driftkostnadernas förändring pga. räntor och prishöjningar. Nuvärdet beskriver hur mycket 

samtliga framtida kostnader är värda vid investeringstillfället(Energimyndigheten, 2010). 

Se ekvation (6): 

 

                                                   

G Grundinvestering 

a Inbetalningsöverskott 

r Ränta 

n Antal år från investeringens tidpunkt 

För att beräkna nuvärdet för varje enskilt år och komponent multipliceras det berörda årets 

kostnader med ett tabellvärde som beräknas i ekvationen nedan. I ekvationen används den aktuella 

räntan r och antalet år för investeringens ekonomiska livslängd n.Nuvärdena vid varje år summeras 

sedan för att få det totala nuvärdet och kan då jämföras med andra alternativa investeringar(Skärvad 

& Olsson, 1993, p. 307). Se ekvation (7). 

                        
 

      
 

Den årliga prisökningen för varje enskild komponent kan skilja sig åt sinsemellan. För att beakta 

prisökningen ska det årliga priset för en viss komponent multipliceras med dess uppskattade 

procentuella prisökning beroende av tiden, se ekvation (8). Prisökningen för bränslena redovisas i 

Bilaga C. 

 

                        
 

      
                             

Payback 

Payback-metoden används för att undersöka hur lång tid det kommer att ta innan en investering 

börjar ge ekonomiska vinster. För att beräkna antalet år till återbetalning så undersöks förhållandet 

mellan grundinvesteringen och inbetalningsöverskottet, se ekvation (9). Med inbetalningsöverskott 

menas de totala besparingar som kommer göras varje år vid ett byte av bränsle. I besparingarna 

beaktas kostnader för alla olika former av underhåll och energikostnader. I denna metod försummas 

räntekostnader. 

                      
 

 
 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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3.4 Miljöpåverkan LCA 
Livscykelanalys förkortas LCA och är en metod för att bestämma en produkts totala miljöpåverkan 

från början till slutanvändning. Livscykelanalysen för ett förbränningsbränsle börjar vid 

råvaruutvinningen och slutar vid förbränningen. Olika livscykelanalyser kan skilja sig åt, därför är det 

viktigt att begränsningen och de faktorer man tar hänsyn till är liknande.  

För att undersöka olika bränslens miljöpåverkan så har en litteraturstudie gjorts där livscykelvärden 

från Svenska Miljöinstitutet(Uppenberg, et al., 2001) och en studie utgiven av Svensk raps(Flysjö, et 

al., 2008)har använts. Studien från Svensk raps har använts för att komplettera avsaknaden av data 

hos RME.  

Idag finns det hjälpmedel som underlättar livscykeljämförelser mellan produkter så kallade ISO-

standarder. ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen, och är ett underlag för hur 

man ska gå tillväga för att jämföra på samma villkor. Samtliga källor i denna rapport har utgått från 

ISO-standarden ”ISO-14040”, det gör att källorna går att jämföras. I rapporten från Svenska 

Miljöinstitutet(Uppenberg, et al., 2001) har data hämtats för eldningsolja, pellets och skogsflis. Data 

för RME har hämtats i en artikel från Svensk raps(Biärsjö, 2008) som i sin tur har utgått från en 

rapport gjord av Institutet för livsmedel och bioteknik. Gemensamt för dessa rapporter är att CO2-

utsläppet vid utvinning, förädling, uppskattade transporter och förbränning har beaktats. 

Avsteg från källorna 

I artikeln från Svensk Raps har författaren gjort visa reduceringar av mängderna CO2-utsläpp vid 

odling av raps. Den första reduceringen behandlar växtföljd. Det innebär att när åkermark har 

gödslats för odling av raps så kommer åkern efter skörd fortfarande innehålla stora mängder 

gödningsmedel. Den kvarstående näringen i gödseln har tillgodoräknats för en odling av annan gröda 

kommande år. Det gör att åkermarken inte behöver gödslas lika mycket den kommande säsongen 

vilket leder till att CO2-utsläppen som uppkommer vid gödsling reduceras. 

Den andra CO2-reduktionen författaren har gjort är att beräkna inbesparade utsläpp från transporter 

genom att ersätta importerat djurfoder i form av soja med svenskodlat rapsmjöl. Rapsmjölet är en 

restprodukt som bildas vid framställning av RME. 

Dessa två reduceringar kommer inte användas i den här rapporten eftersom ingen hänsyn tagits till 

dessa faktorer i rapporten från Svenska Miljöinstitutet. Användning av de reducerade värdena skulle 

leda till en missvisande jämförelse mellan de olika bränslena. 

Transport 

För att anpassa analysen till Svegros anläggning har CO2-utsläpp som uppkommer vid transport från 

potentiella leverantörer lagts till på egen hand. Transportsträckorna är beräknade från leverantörer 

till Svegros anläggning enkel väg. För att Svegro ska kunna använda sig av en och samma leverantör 

under hela året har endast leverantörer som kan leverara de mängder bränsle som krävs använts. För 

en rättvis jämförelse har den närmast möjliga leverantör valts. Avstånd till leverantörer finns iBilaga 

B. 

För att underlätta beräkningarna antas att varje enskilt bränsle ska kunna täcka upp hela 

energibehovet från dagens oljeförbränning. Transporterna antas ske med en lastbil eller tankbil som 

förbrukar 2,5 liter diesel per 10 km (Biärsjö, 2008). Antalet transporter som krävs för att täcka upp 

det totala energibehovet varierar beroende på vilket bränsle som studeras, detta för att 

energiinnehållet mellan bränslena varierar. Det varierande energiinnehållet leder till olika 
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volymmängder vilket är anledningen till att antalet transporter varierar. För att uppskatta antalet 

transporter som kommer krävas uppskattas lastbilens och tankbilens lastförmåga efter rimliga 

volymer och vikter. Tankbilen som används till transporten av olja och RME uppskattas kunna fyllas 

med 40 m3, vilket även är anpassad efter Svegros befintliga lagringsvolymer. Lastbilen som 

transporterar pellets och flis antas ha en volym på 90 m3 vilket motsvarar ca 60 respektive 30 ton 

bränsle. 

För att kunna göra en slutlig jämförelse mellan bränslena så omvandlas samtliga värden till hur 

många gram CO2 som kommer släppas ut per kWh vid förbränning. För att se om utsläppsvärdena är 

rimliga har jämförelser gjorts med andra rapporter som har behandlat dessa bränslen på liknande 

sätt (Boverket, 2003), (Energimyndigheten, 2007). Resultaten av hela livscykelanalysen redovisas 

under resultat. 
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4. Resultat 

4.1 Energiutredning 
Energiutredningen visar att år 2013 användes 624 m3 olja som stod för 25 % av den totala 

energianvändningenpå 24,9 GWh. År 2013 var ett varmare år jämfört med ett normalår och den 

högsta effekten hos oljepannan som uppmättes var 4300 kW.  

Assimilationsbelysning står för den största delen av elanvändningen och används dagtid då solens 

instrålning inte räcker till. Belysningen står för 90 % av den totala elanvändningen, resterande energi 

kommer från övriga processer (seFigur 21). 

 

Figur 21 Elfördelningen i växthuset 

 

4.2 Dimensionering 
Utifrån den framtagna effektkurvan har det diskuterats fram att en värmepanna på 2,5 MW och en 

ackumulatortank på 150 m3 är det bästa alternativet för Svegro. Denna kombination ger en 

energitäckningsgrad på 90 % och en effekttäckningsgrad på 38 %. För att täcka upp resterande effekt 

och energi används den befintliga reservpannan som kommer att eldas med bioolja. I Figur 22Fel! 

Hittar inte referenskälla.visas hur de olika komponenterna täcker upp effekt- och energibehovet hos 

Svegro. 
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Figur 22Vald panna och ackumulatortanks energi- och effekttäckning. 

 

4.3 Kostnad LCC 
Livskostnadscykelns resultat redovisas i Figur 23nedan. Figuren visar att av de behandlade 

bränslealternativen såär pellets och flis de billigaste, detta trots de investeringskostnader som krävs 

för dessa system. 

I LCC-analysen har en ränta på 5 % och en ekonomisk livslängd på 15 år använts. För pellets och flis 

har energifördelningen vid drift fördelats enligtFigur 22, dvs. att en del av energin kommer från 

bioolja. För mer siffror som har använts i LCC-analysen se Bilaga C. 

 

 

Figur 23Resultat på LCC-analysen. 

Payback 

Resultatet från payback-metoden visas iFigur 24. Återbetalningstiden av investeringskostnaden vid 

ett byte till pellets eller flis förväntas ske efter 1,52 respektive 2,14 år. Anledningen till att flis har 

längre återbetalningstid än vad pellets har trots dess lägre nuvärde beror på att 

investeringskostnaderna är högre för flis. Biooljan har inte tagits i hänsyn till för att dess 

investeringskostnad är så pass låg. 
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Figur 24Diagrammet visar den förväntade payback-tiden för investeringarna som krävs för pellets och flis. 

 

4.4 Miljöpåverkan LCA 
Utifrån de studerade rapporterna visade det sig att RME var det minst miljövänliga biobränslet med 

hänsyn till CO2-utsläpp. De sammanlagda utsläppen från råvaruutvinning till förbränning för RME 

blev 188,4 gCO2/kWh. Biobränslet som var minst miljöpåverkande var pellets med endast 4,8 

gCO2/kWh. Resultatet visas sammanställt iFigur 25. Ingångsvärlden för livscykelanalysen går att se i 

Bilaga B. 

 

Figur 25Sammanställt resultat av livscykelanalysen. 

4.5 Underhåll 
Utifrån litteraturstudierna visas att RME kräver minst underhåll och flis det som kräver mest 

underhåll bland de undersökta biobränslena. Det stora underhållet för flis beror främst på de 

askmängder som bildas vid förbränning. Biprodukterna från flis och pellets kan återanvändas som 



44 
 

planteringsjord så länge inte träråvaran utsatts för radioaktivt nedfall. 

Oavsett val av biobränsle krävs en årlig service för att säkerhetsställa pannan och dess verkningsgrad. 

Den totala driftskostnaden enligt Bilaga Cär störst för RME där den befintliga oljepannan används för 

biooljeeldning. Driftskostnaderna för RME i den befintliga pannan är 126 000 kr. Bränslealternativet 

med billigast driftskostnad var pellets med en kostnad på 103 000 kr. 
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5. Diskussion 
 

Framtida LED-belysning 

Vi tror att ett eventuellt framtida byte till LED inte skulle påverka dimensionsstorleken på pannan. 

Bytet skulle ge positiva följder för värmesystemet då det måste generera mer energi vilket leder till 

en mer proportionerlig effektkurva. Belysningsskiftet skulle också kunna innebära stora 

uppvärmningsbesparingar då elpriserna idag är större än priset för flis och pellets. Åtgärden som kan 

krävas vid ett byte är att ackumulatorvolymen ökas eller en komplettering med en extra 

ackumulatortank görs. 

Investeringskostnad 

Priserna på värmesystemets komponenter kan skilja sig mycket åt från verkligheten. Olika 

leverantörer levererar olika skräddarsydda lösningar med varierande priser. Priserna i LCC-kalkylen är 

en framdiskuterad uppskattning av vad priset borde hamna runt. En annan oförutsägbar faktor i LCC-

kalkylen är de bränslepriser som använts. Eftersom Svegro använder sig av stora mängder bränsle 

finns det stor anledning att tro att förmånliga rabatter förekommer. Priserna varierar också mycket 

från år till år och det är svårt att säga hur höga de kommer bli i framtiden, detta kan påverka 

investeringens återbetalningstid. 

Miljöpåverkan 

När man gör en livscykelanalysanalys utifrån en litteraturstudie så kan tillvägagångssättet samt in- 

och utdata skilja sig stort, det är därför viktigt att analysen gjorts med liknande förutsättningar 

tillexempel med hjälp av ISO-standarder. Trots att en jämförelse med ISO-standarder gjorts finns det 

alltid en viss avvikelse då tolkningar av ISO-underlaget kan ha gjorts olika, det kan medföra att 

mätningar behandlats olika och på så sätt påverkat resultaten. För att få fram ett så bra resultat som 

möjligt ska man därför själv göra en jämförelse där utförande och mätningar antecknas utifrån 

tolkningen av ISO-standarden. Resultatet kan då enkelt jämföras och avvikelser från standarden 

noteras. 

Värdena som har hämtats ur rapporten från Svenska Miljöinstitutet är något gamla då den är 

publicerad år 2001. Äldre data kan påverka resultatet då nya mer koldioxidsnåla metoder kan ha 

tagits fram för dagens framställning, det kan i så fall lett till en minskning av utsläpp. 

Varför pellets blev så mycket miljövänligare än flis tror vi beror på att det högre energiinnehållet hos 

pellets. Energiinnehållet förmodas ha påverkat transportutsläppen både internt vid fabriken och vid 

leverans. En annan faktor som påverkat stort är synen på det spån som kommer från sågverken som 

används för att tillverka pellets. Spånet har i många fall setts som en restprodukt och virket får 

istället bära en stor del av CO2-utsläppen. För att göra denna jämförelse mer rättvis borde man 

därför undersöka hanteringen av restprodukter mer noggrant.
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6. Slutsats 
 

Utifrån de resultat som tagits fram är vår rekommendation till Svegro att investera i en ny 2,5 MW 

pelletspanna med en ackumulatortank på 150m3. Pellets har valts som bästa förbränningsalternativ 

på grund av dess jämna kvalité och prisstabila låga kostnad. För att klara av effektbehovet och skapa 

en lönsammare förbränning kommer den befintliga reservpannan att användas till förbränning av 

bioolja.De slutsatser som kan dras från den behandlade frågeställningen är att ett byte till pellets 

kommer ge viktiga besparingar för miljön och ekonomin. De stora mängderna koldioxidutsläpp som 

minskas vid ett byte kommer bli mycket fördelaktiga för Svegro, detta kommer att värna om miljön 

men även stärka Svegros miljöprofil. Då den allmänna miljömedvetenheten ökar dagligen så krävs en 

förändring för att kunna locka konsumenter i framtiden. Det har visat sig utifrån dessa studier att de 

ekonomiska besparingarna kommer att bli mycket fördelaktiga och är en bra anledning till ett 

bränsleskifte. Att byta ut sin nuvarande oljeuppvärmning är ett första steg i rätt riktning för företag 

med miljön i tanken.



48 
 

  



49 
 

Referenser 
 

Litteraturförteckning 

Andersson, D., 2014. Kortsiktsprognos - Våren 2014, Eskilstuna: Statens energimyndighet. 

Arbetsmiljöverket, 2014. Arbetsmiljöverket. [Online]  

Available at: 

http://www.av.se/(X(1)S(u30ve5bn2ok22rmgch2gizjz))/teman/sotning/kemiskaamnen/index.aspx?A

spxAutoDetectCookieSupport=1 

[Använd 25 April 2014]. 

Bertills, U., 2013. Naturvårdsverket. [Online]  

Available at: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Forsurning/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2007. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1480&m=1581 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2011a. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1450 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2011b. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=5945&m=1710&page=lagring_av_rme 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2011c. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1974&m=1566&page=salixskord 

[Använd 9 Maj 2014]. 

Bioenergiportalen, 2013a. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=6876&m=1741&page=pellettering 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2013b. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=2045 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2014a. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1493&m=1563&page=salix 

[Använd 25 April 2014]. 

Bioenergiportalen, 2014b. Bioenergiportalen. [Online]  

Available at: http://www.bioenergiportalen.se/?p=1971&m=1565&page=odla_salix 

[Använd 9 Maj 2014]. 

Biärsjö, J., 2008. Svensk RME sänker CO2-utsläppen med 65 %. Svensk frötidning, 1 Januari, pp. 8-10. 



50 
 

Boverket, 2003. Energianvändning m.m. i byggnader, Karlskrona: Boverket. 

Boverket, 2013. Boverket. [Online]  

Available at: http://www.boverket.se/bygga--forvalta/bygga-andra-och-

underhalla/inomhusmiljo/tappvatten/legionella/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Börjesson, P., 2006. Livscykelanalys av Salixproduktion, Lund: Lunds tekniska högskola. 

Dahlberg, A. & Larsson, P., 2011. Press för småskalig produktion av pellets/briketter i 

utvecklingsländer, Södertälje: KTH. 

E.ON Sverige AB, 2013. E.ON. [Online]  

Available at: 

http://www.eon.se/privatkund/Energieffektivisering/energiradgivning/uppvarmning/rad-vid-val-av-

varmesystem/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Ekander, I., 2013. Trädbränsle- och torvpriser, Eskilstuna: Statens energimyndighet. 

Energimyndigheten, 2007. Energy Performance Contracting, Eskilstuna: Energimyndigheten. 

Energimyndigheten, 2010. Energimyndigheten. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-

och-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/ 

[Använd 22 Maj 2014]. 

Energimyndigheten, 2012. Energimyndigheten. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/ 

[Använd 20 April 2014]. 

Energimyndigheten, 2013. Energiläget 2013, Eskilstuna: Statens energimyndighet. 

Energimyndigheten, 2014a. Energimyndigheten. [Online]  

Available at: https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Olja/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Energirådgivningen, 2014b. Energirådgivningen. [Online]  

Available at: http://www.energiradgivningen.se/miljo-klimat/energi-miljo 

[Använd 25 April 2014]. 

Energirådgivningen, 2014c. Energirådgivningen. [Online]  

Available at: http://www.energiradgivningen.se/pelletspanna 

[Använd 25 April 2014]. 

Eriksson, L. & Rehnlund, B., 2008. RME – En översiktlig genomgång, Stockholm: Miljöförvaltningen. 

Fagerhults Belysning Sverige AB, 2014. Fagerhults Belysning Sverige AB. [Online]  

Available at: http://elenco.se/outdoor/outside/tips.asp 

[Använd 20 Maj 2014]. 



51 
 

Fall, C. o.a., 2013. Utveckling av LED-baserad odlingsbelysning, Göteborg: Chalmers tekniska 

högskola. 

Flysjö, A., Cederberg, C. & Strid, I., 2008. LCA-databas för konventionella fodermedel, Göteborg: 

Institutet för livsmedel och bioteknik. 

Hardwick, J., 2014. Energinyheter.se. [Online]  

Available at: http://www.energinyheter.se/2014/04/svensk-pelletsmarknad-v-xer 

[Använd 25 April 2014]. 

Holmens skog, 2014. Skogsbränsle - handledning, Örnsköldsvik: Holmen. 

Hållén, J., 2008. Ny Teknik. [Online]  

Available at: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article251137.ece 

[Använd 25 April 2014]. 

Jorbruksverket, 2011. Jordbruksverket. [Online]  

Available at: 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.6f9b86741329df6fab480003780/1318343015512/F%C

3%B6rbr++anl++hela+djurkroppar+111010.pdf 

[Använd 25 April 2014]. 

Kalmar Energi, 2012. Kalmar Energi. [Online]  

Available at: 

http://www.kalmarenergi.se/Global/Dokument/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme%20F%C3%B6retag/Prislist

or/2012/Broschyr%20Normal%C3%A5rskorrigering.pdf 

[Använd 15 Maj 2014]. 

Kvarnström, T., 2009. Svensk Fjärrvärme, Stockholm: Svensk fjärrvärme. 

Lancellotti, J. B., 2014. KRAV - Reger 2014, Uppsala: KRAV ekonomisk förening. 

MAFA, 2008. Systemlösning för pelletshantering -större anläggningar, Ängelholm: MAFA. 

Magnusson, L., 2009. Teknik för skörd av Salix: status och utvecklingsbehov, Sollentuna: EnerGia 

Konsulterande Ingenjörer AB. 

MBIO energiteknik, 2000a. Luftburet värmesystem, Växsjö: MBIO energiteknik. 

MBIO energiteknik, 2000b. Vattenburet värmesystem, Växsjö: MBIO energiteknik. 

Möller Nielsen, J., 2007. Växthusteknik, Jönköping: Jordbruksverket. 

Neova, 2014. Neova. [Online]  

Available at: http://www.neova.se/sv/skogsbiprodukter-0#STAMVEDSFLIS 

[Använd 25 April 2014]. 

Nilsson, D. & Bernesson, S., 2008. Pelletering och brikettering av jordbruksvaror - En systemstudie, 

Uppsala: SLU. 



52 
 

OKQ8, 2014a. OKQ8. [Online]  

Available at: http://www.okq8.se/Foretag/Bransle/Basprislista 

[Använd 25 April 2014]. 

OKQ8, 2014b. OKQ8. [Online]  

Available at: http://www.okq8.se/Foretag/Drivmedel 

[Använd 23 Maj 2014]. 

Pelletsakuten, 2014. Pelletsakuten. [Online]  

Available at: http://pelletsakuten.se/index.php/oppelletstillverkning 

[Använd 25 April 2014]. 

Pelletsförbundet, 2012. Pellets – Prisvärt och klimatsmart!. Stockholm, Pelletsförbundet. 

Pelletsförbundet, 2013. Pellets - Sänker dina skattekostnader!, Stockholm: Pelletsförbundet. 

Pelletsförbundet, 2014a. Pelletsförbundet. [Online]  

Available at: http://www.pelletsforbundet.se/om-pellets 

[Använd 25 April 2014]. 

Pelletsförbundet, 2014b. Pelletsförbundet. [Online]  

Available at: http://www.pelletsforbundet.se/om-pellets/produktion 

[Använd 25 April 2014]. 

Persson, T., 2008. Kombinerade bio- och solvärmesystem, Borlänge: Högskolan Dalarna. 

Perzon, M., 2007. Energirådgivarna. [Online]  

Available at: http://www.energiradgivarna.com/show_news.php?ID=206 

[Använd 25 April 2014]. 

Preem, 2011. Preem. [Online]  

Available at: http://preem.se/upload/Preem_prodblad_Bio100_1102.pdf 

[Använd 25 April 2014]. 

Preem, 2014a. Preem. [Online]  

Available at: http://preem.se/templates/ProductInformation____1008.aspx 

[Använd 25 April 2014]. 

Preem, 2014b. Preem. [Online]  

Available at: http://www.preem.se/templates/page____9454.aspx 

[Använd 25 April 2014]. 

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen, 2005. Vägledning för klassificering av förbränningsrester 

enligt Avfallsförordningen, Malmö: RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen. 

Sandgren, A., 2010. Vad är bioolja?, Stockholm: Grontmij. 

Skärvad, P.-H. & Olsson, J., 1993. Företagsekonomi 100. 15:3 red. Malmö: Liber AB. 



53 
 

SMAK, 2014. SMAK. [Online]  

Available at: http://www.smak.se/ 

[Använd 25 April 2014]. 

SMHI, 2009. SMHI. [Online]  

Available at: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/overgodning-av-havet-1.6006 

[Använd 25 April 2014]. 

SMHI, 2012. SMHI. [Online]  

Available at: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/vaxthuseffekten-1.3844 

[Använd 25 April 2014]. 

Statistiska centralbyrån, 2013. Trädbränsle- och torvpriser, Örebro: Energimyndigheten. 

Statoil, 2014a. Statoil. [Online]  

Available at: 

https://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467687/privat/Drivmedel/Produkter/Biodiesel-B100.html 

[Använd 25 April 2014]. 

Statoil, 2014. Statoil. [Online]  

Available at: http://www.statoil.se/sv_SE/pg1334072467687/privat/Drivmedel/Produkter/Biodiesel-

B100.html 

[Använd 25 April 2014]. 

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, 2014. SLB. [Online]  

Available at: http://www.slb.nu/lvf/ 

[Använd 19 April 2014]. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012. Strålsäkerhetsmyndigheten. [Online]  

Available at: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Industri/Torv-och-

tradbransle/ 

[Använd 10 Maj 2014]. 

Svegro AB, 2014. Svegro AB. [Online]  

Available at: http://svegro.se/om-oss/kvalitet-miljo-etik.aspx 

[Använd 25 April 2014]. 

Svenska Petroleum Institutet, 2010. Svenska Petroleum Institutet. [Online]  

Available at: http://spbi.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Information-oljetankar.pdf 

[Använd 25 April 2014]. 

Svenska Petroleum Institutet, 2014. Svenska Petroleum Institutet. [Online]  

Available at: http://spbi.se/var-bransch/produktion/raffinering-av-raolja/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Svenskt sigill, 2014. Svenskt Sigill. [Online]  

Available at: http://www.svensktsigill.se/ 

[Använd 25 April 2014]. 



54 
 

Svenskt trä, 2014. Träguiden. [Online]  

Available at: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=960 

[Använd 25 April 2014]. 

Uppenberg, S. o.a., 2001. Miljöfaktabok för bränslen, Stockholm: Svenska Petroleum Institutet. 

Warfvinge, C. & Dahlblom, M., 2010. Projektering av VVS-installationer. 1:6 red. Lund: 

Studentlitteratur. 

Vattenfall AB, 2014. Vattenfall. [Online]  

Available at: http://www.vattenfall.se/sv/direktverkande-el-och-golvvarme.htm 

[Använd 25 April 2014]. 

ÅF, 2014. ÅF Consult. [Online]  

Available at: http://www.afconsult.com/sv/marketing-web-sites/magazines/funktion/funktion-juni-

2008/i-fokus/ 

[Använd 25 April 2014]. 

ÄFAB, 2014a. ÄFAB. [Online]  

Available at: http://www.afabinfo.com/om_fliseldning.php 

[Använd 25 April 2014]. 

ÄFAB, 2014b. ÄFAB. [Online]  

Available at: http://www.afabinfo.com/askhantering.php 

[Använd 9 Maj 2014]. 

Österberg, K., 2005. Ny Teknik. [Online]  

Available at: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article244084.ece 

[Använd 25 April 2014]. 

 

Muntliga källor 

Jansson, G., 2014. Certifierad Energiexpert [Intervju] (1 April 2014). 

Bildreferenser 

Fel! Hittar inte referenskälla. 

nergimyndigheten, 2012. Energimyndigheten. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/ 

[Använd 20 April 2014]. 

Figur 4 

Energimyndigheten, 2014a. Energimyndigheten. [Online]  

Available at: https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Olja/ 

[Använd 25 April 2014]. 

Figur 5 

Pelletsförbundet, 2012. Pellets – Prisvärt och klimatsmart!. Stockholm, Pelletsförbundet. 



I 
 

Bilaga A 
Utomhustemperaturer är hämtade från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Mätningarna 

är gjorda av en mätstation vid Torkel Knutssongatan(Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, 

2014). 

 

  



II 
 

Bilaga B 

 

  

mgCO2/MJ gramCO2/kWh

Eldningsolja 90000 324

RME 52052 187,4

Skogflis 2800 10,1

Pellets 1200 4,3

Transportsträcka enkel 

väg (10 km)

Leverantörens 

lokalisering

Eldningsolja 3,5 Stockholm

RME 52,9 Karlshamn

Skogsflis 18,1 Katrineholm

Pellets 18,1 Katrineholm

Lastbil, diesel, (liter/10 

km) Antal liter

Utsläpp från drivmedel, 

produktion och 

förbränning 

(gramCO2/liter) gram CO2 per leverans

Eldningsolja 2,5 8,8 2890 25288

RME 2,5 132,3 2890 382203

Skogsflis 2,5 45,3 2890 130773

Pellets 2,5 45,3 2890 130773

m3 bränsle per leverans

Bränslets densitet 

(kg/m3) kg bränsle per leverans kWh/kg bränsle

Eldningsolja 40 840 33600 11,9

RME 40 880 35200 10,6

Skogsflis 90 320 28800 2,6

Pellets 90 700 63000 4,5

kWh per leverans Antal leveranser per år gram CO2 per år gramCO2/kWh

Eldningsolja 399840 18 464349 0,06

RME 373120 20 7520895 1,02

Skogsflis 74880 98 12822572 1,75

Pellets 283500 26 3386787 0,46

gramCO2/kWh

Eldningsolja 324,1

RME 188,4

Skogsflis 11,8

Pellets 4,8

Totalt utsläpp

Utsläpp vid transport till Svegro

Utsläpp från produktion, förbränning och leverans till återförsäljare



III 
 

Bilaga C 
Prisökningar för de olika bränslena är hämtade från: 

Olja  (Energimyndigheten, 2013, p. 29) 

Bioolja (OKQ8, 2014b) 

Pellets (Statistiska centralbyrån, 2013) 

Flis  (Statistiska centralbyrån, 2013) 

  

INDATA LCC-KALKYL
Olja 7% 1,064 Ränta 5%

Bioolja 2% 1,106

Ekonomisk 

livslängd 15

Pellets 3,1% 0,312

Flis 2,5% 0,198

Drift och underhåll 2%

Alternativ:

Indata Nuvärde Indata Nuvärde Indata Nuvärde Indata Nuvärde

Värmepanna 0 kr 0 kr 7 000 000 kr        9 300 000 kr    

Ombyggnader 0 kr 0 kr 300 000 kr           3 000 000 kr    

Eventuellt rörarbete 0 kr 100 000 kr 0 kr 0 kr

Ackumulatortank 0 kr 0 kr 1 000 000 kr        1 000 000 kr    

TOTALT 0 kr 0,00 kr 100 000 kr       100 000 kr       8 300 000 kr        8 300 000 kr  13 300 000 kr 13 300 000 kr  

Pannservice 50 000 kr           50 000 kr          25 000 kr             25 000 kr         

Daglig tillsyn + sotning 65 000 kr           70 000 kr          70 000 kr             100 000 kr       

Bränslehantering 5 500 kr             6 000 kr            8 000 kr                30 000 kr         

TOTALT 120 500 kr         1 444 661 kr    126 000 kr       1 510 600 kr    103 000 kr           1 234 855 kr  155 000 kr       

Olja 7342172

Bioolja 7342172 110537 110537

Flis 7231635

Pellets 7231635

TOTALT 7342172 7342172 7342172 7342172

Olja 100% 0% 0% 0%

Bioolja 0% 100% 2% 2%

Flis 0% 0% 0% 98%

Pellets 0% 0% 98% 0%

TOTAL ENERGI 7342172 7342172 7342172 7342172

7 812 071 kr 136 727 351 kr 8 120 442 kr 97 355 063 kr 2 378 524 kr 30 800 824 kr 1 554 118 kr 19 273 916 kr

TOTALKOSTNAD 

FÖRSTA ÅRET 7 932 571 kr 8 346 442 kr    10 781 524 kr     15 009 118 kr 

Totalt nuvärde 138 172 012 kr 98 965 662 kr 40 335 679 kr 32 573 916 kr

ÖvrigtPrisökning per år Bränslepris kr/kWh

Vald: Panna 2,5 MW  

ackumulatortank 150m3
Byte till pellets + bioolja

ENERGI (kWh)

ENERGIFÖRDELNING

ENERGIKOSTNAD

4

GRUNDINVESTERING

Byte till bioolja

2

Befintlig olja

1 3

Byte till flis + bioolja

DRIFT
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