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INLEDNING
Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals
år men den tekniska utvecklingen har gått fort de
sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system
och lösningar som passar för olika typer av hus och
förutsättningar. Allt från robust teknik för den med
egen ved till villapannor och kaminer som övervakas
och styrs via din mobil.
Bioenergi är idag Sveriges största energikälla och den
absolut största anledningen till att Sverige lyckats
minska sina utsläpp av koldioxid utan att energipriserna rasat iväg. Bioenergi används i stort sett i alla
fjärrvärmenät och i många fastigheter. Utvecklingen
av träpellets, som är en komprimerad form av bioenergi, har också medfört helt andra lösningar och
möjligheter.
Samtidigt har en helt ny industri växt fram i Sverige som skapar sysselsättning inom skogsindustrin,
transporter, energibolag, installatörer och utrustningstillverkare. Sverige ses i dag som en av de
världsledande på området.
I och med allt större krav på effektivitet, miljö, användarvänlighet och komfort så har utvecklingen
gått mot mer avancerade produkter. Idag finns system som kräver mindre underhåll, har hög effektivitet och kan kombineras med solvärme, värmepump
mm.

Stora fördelar med bioenergi som ofta inte lyfts fram
är dess relativt höga energiinnehåll och förmåga att
lagra solenergi. Bioenergi, i jämförelse med många
andra förnybara energikällor, kan användas när den
behövs och då med stor och snabb effekt. En smällkall vinternatt kräver hög effekt liksom att kunna se
till att varmvatten produceras då en hel familj ska
duscha på morgonen.
Bioenergi passar alltså utmärkt både som huvudsystem och som komplement. Billigt, hög effekt och
miljöanpassat!
I denna broschyr vill vi lyfta fram olika typer av
lösningar som kan vara ett alternativ för dig. Inriktningen är främst mot mindre anläggningar som villor, mindre fastigheter och verksamheter.
Vi kommer att ge information om lösningar för eldning av ved, pellets och i viss mån även fliseldning.
Du kommer få en överblick över ekonomi och viktiga saker att tänka på innan byte samt inspiration via
några bra exempel.
Vill du veta mer! På Energimyndighetens hemsida
www.energimyndigheten.se finns mycket att läsa.
Din kommunala Energi- och klimatrådgivare kan
svara på frågor och hjälpa dig på vägen. Kontakta kommunen eller sök på www.energimyndigheten.se

Denna skrift har tagits fram i samverkan mellan Energikontor Sydost,
Maraton Konsult och Smart Design & Illustration, med stöd från Energimyndigheten.
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ATT TÄNKA PÅ
Innan du bestämmer vilken typ av bioenergilösning och system du ska satsa
på så finns det en del saker du bör fundera över.
HUSETS FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH ENERGIANVÄNDNING

VAR SKA BIOENERGIANLÄGGNINGEN
PLACERAS?

Ett energisystem ska alltid utformas efter husets behov
och på vilket sätt det värms upp och ventileras.

Bioenergi kräver en del utrymme, både för själva
anläggningen men också för bränslelager. Tänk över
placeringen så att det blir så enkelt som möjligt att
sköta anläggningen och förse den med bränsle.

Ett exempel på detta är äldre hus där ventilationen
drivs av en varm skorsten och en panna i källaren säkerställer att fukten hålls tillbaka genom
värmeavgivning och luftomsättning. Att sätta in fjärrvärme eller värmepump i ett sådant hus medför att
man tar bort denna funktion och ytterligare åtgärder
behövs. En bioenergipanna innebär att ventilationen
fortsätter fungera som tidigare. Ett annat exempel är
hur värmen tillförs rummen. Har man ett äldre radiatorsystem (element) är dessa dimensionerade för
högre temperaturer, vilket inte värmepumpar levererar. Har man bytt fönster så klarar man sig oftast
med en lägre temperatur.
Det är viktigt att se till helheten för att få bästa lösningen. Din kommunala energi- och klimatrådgivare
hjälper dig med detta.

Om man vill sätta in en kamin och en ny skorsten så
bör man tänka på placeringen så att så stora delar av
huset får del av värmen och att skorstenen blir enkel
att sätta in. Tänk på regler kring lägsta höjd ovan nock
och takyta.
En pelletskamin har lägre krav på skorsten och det
finns även andra lösningar som gör att man inte behöver en traditionell skorsten. Detta underlättar placeringen avsevärt.

BIOENERGI SOM KOMBINATION
OCH KOMPLEMENT
Bioenergi kan med fördel kombineras med andra
energikällor. Är detta aktuellt så tänk över hur man
gör detta smidigast. En panna kan enkelt anslutas till
en ackumulatortank där man även kan ha el, värmepump och/eller solfångare anslutna. Vill man satsa
på en kamin finns det idag vattenmantlade som kan
anslutas till det vattenburna värmesystemet. Då kan
man nyttja kaminens värme till hela huset och till
varmvatten. En väldigt bra lösning tillsammans med
värmepump som inte klarar av hela behovet när det är
kallt ute (och det är skönt att elda i kaminen).
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LÖSNINGAR OCH ALTERNATIV
PELLETS

Idag finns tre huvudsakliga system för
uppvärmning av fastigheter:
• Pelletskamin
• Pelletsbrännare och panna
• Pelletspanna
Pelletskaminer har automatisk tändning och
bränsletillförsel och ger tillskottsvärme via luft
eller kopplas till husets vattenburna system. En
pelletskamin styrs mot termostat och reglerar eldningen själv. I kaminen finns ett förråd av pellets
som man fyller på med jämna mellanrum. Detta
gör att man kan få en stor del av energibehovet
för uppvärmning täckt över året. Upp till 50% är
inte ovanligt om kaminen är bra placerad och man
har en öppen planlösning. En annan stor fördel är
de enklare skorstenar som kan användas till pelletskaminer. Man kan till och med ha vägghängda
”skorstenar” vilket gör att kaminen kan placeras på
många olika ställen i huset.
En vattenmantlad pelletskamin kopplas till det vattenburna systemet i huset och då får man bättre
spridning av värmen via radiatorerna i varje rum
eller golvvärmen. Man kan också nyttja värmen
för varmvattnet. Detta är en stor fördel då varmvattnets andel av den totala energianvändningen är
ganska stor.

4

Pelletskaminer passar utmärkt för den som vill
komplettera sin elpanna, elradiatorer eller värmepump. Det finns många olika modeller och val som
gör att den pryder rummet. Tänk dock på att det
låter en del från fläkten och när pelletsen matas
fram till förrådet.
Pelletsbrännare kopplas mot en panna liknande en
oljebrännare. Man kan både koppla in denna mot
en redan befintlig ved- eller oljepanna eller mot en
ny speciellt avsedd panna. Det senare är att föredra.
Tänk på att alla pannor inte passar ihop med alla
typer av pelletsbrännare. Ta råd av din installatör
eller kommunala energi- och klimatrådgivare.
En pelletspanna är en panna med integrerad
brännare. Inte sällan finns även ett mindre förråd
för pellets i systemet också. Dessa pannor är väldigt
effektiva och designade för enkel hantering, sotning
mm. Nyare moderna har uppkoppling mot internet och kan övervakas och styras via smartphones.
En del har även redan designats för inkoppling av
solvärme
För båda dessa lösningar gäller att de är ska fungera
som det huvudsakliga värmesystemet. Därför är det
viktigt att man ser till att ha en bra lösning för förråd och hanteringen av pelletsen. Kopplas systemet
mot en ackumulatortank kan man enkelt komplettera med solvärme eller något annan energikälla i
framtiden.
Systemen finns i många olika storlekar från villor
upp till industriella anläggningar och större fastigheter.
Energimyndigheten har testat olika pelletskaminer
och pannor. Läs mer på:
www.energimyndigheten.se

Fotograf: Mats Johansson

Pellets är ett förädlat biobränsle som har fördelen
av ett högt energiinnehåll, det är torrt och likformigt. Detta gör att pannor, hantering och lager
kan göras betydligt smidigare och effektivare. Pellets tillverkas av biprodukter från skogsindustrin
som sågspån och transporteras ut till kunder med
bulkbil, storsäck eller pallar med mindre säckar.
1 ton pellets innehåller ca 4800 kWh och har en
volym på ca 1,5 m3.

EXEMPEL

VED & FLIS
Att elda med ved har man gjort under lång tid. Är
man villig att satsa lite egen tid och har rätt förutsättningar så finns det inte många andra energisystem
som är lika billiga. Solenergi är naturligtvis billigare
men klarar inte av en fastighets hela värmebehov.
Ved är lagrad solenergi men om veden innehåller
för mycket fukt går stora delar av denna energi åt
för att torka bort fukten under förbränningen. Ju
torrare ved desto bättre alltså.
Vedkamin är en enkel värmekälla som idag används
som komplement och myseldning i framförallt villor och fritidshus. Då man hela tiden måste lägga
på mer ved innebär det i praktiken att det reella
tillskottet av energi för uppvärmningen över året
är liten. Att elda mycket och ”pyrelda” kan också
ställa till med problem för närboende. Som mysfaktor är den dock oöverträffad!
Vedpanna kopplad till en ackumulatortank ger en
effektiv och billigt lösning men kräver utrymme
för hantering och lagring av veden. Vedpannor ska
kopplas mot ackumulatortank! Det underlättar
ditt arbete med eldning och utsläppen till miljön
minskar markant. För den med tillgång till egen
eller annan billig ved kan detta vara ett bra alternativ. Kopplar man in solvärme får man ytterligare flexibilitet och slipper elda under sommartid,
för varmvatten till dusch och kranar. Vedpannor
finns i storlekar från villanivå upp till några hundra kilowatt. För större anläggningar lämpar sig flis
och pellets bättre på grund av bränslehantering och
automatisk tillförsel.
Flispannor finns i större storlekar än för villor
och kopplas ofta till kulvertnät för att förse flera
byggnader. Flispannor är automatiska liknande
pelletspannor men med något lägre effektivitet
och reglerbarhet. Flis som bränsle är dock billigare. Robust teknik och bra flishanteringssystem är
viktigt för att få ett bra system med lite underhåll
och översyn.
Energimyndigheten har testat olika pannor, kaminer och ackumulatortankar. Läs mer på:

PELLETS & SOL
– EN PERFEKT KOMBINATION
Thomas Svensson, Gudhem utanför Falköping,
bestämde sig för att komplettera sin pelletspanna med solfångare som placerades på friggeboden. Kombinationen mellan pellets och sol är för
mig optimal. Under sommarhalvåret sköter solen
om varmvattenförsörjningen och resterande tid
stöttar de min pelletspanna, säger Thomas.

EFFEKTIVT OCH FLEXIBELT KOMPLEMENT
I ett hus med elpanna eller värmepump innebär
de kalla vinterdagarna dyra elräkningar. En öppen planlösning kan också medföra att det är
svårt att placera en vedkamin då skorstenen bör
planeras nära nocken på huset. Lösningen är en
pelletskamin. Med en vägghängd skorsten kan
man placera den mot vilken yttervägg som helst
och man får en snygg och automatisk kamin som
kapar elräkningen markant.

VED – MODERNT OCH TRADITIONELLT
Att elda med ved är både modernt och traditionellt.
Att ta ut ved från skogen är en viktig del i skogsbruket. Med moderna vedpannor kopplad till en
rejäl ackumulatortank har man ett system som är
effektivt och ekonomiskt. Kopplar man in solfångare till tanken så slipper man elda sommartid
och veden kan torka vidare för användning under
vintern.
Den moderne vedeldaren har rätt verktyg och
utrymme för att också hantera veden rationellt
vilket minimerar arbetet. Detta tillsammans med
den moderna anläggningen ger stor flexibilitet och
väldigt låga driftskostnader

www.energimyndigheten.se
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EKONOMI
För att göra en ekonomisk bedömning så bör man
räkna in alla kostnader för olika typer av system.
Den totala kostnaden för energin kan grovt indelas
i tre delar:

Bränslekostnaden är i vanliga fall den allra största
posten och eftersom bioenergi kan vara betydligt billigare än el, olja och gas kan även stora investeringar
vara lönsamma.

1. Kapitalkostnad: Avskrivning och ränta
för investeringen.

Tabellen nedan visar olika bränslen, energiinnehåll
och pris per enhet och energipris.

2. Driftskostnad: Kostnad för arbete,
service och reparation.

*Inklusive skatter och moms. Priset varierar beroende av marknad, årstid
och volymer man köper. Verkningsgrad på 85% för pannor (ej elpanna
och värmepump) inkluderas i energipriset. **Priset på ved är köpt torrt
och färdig kluven i 30 eller 50 cm längd. ***Självkostnadspris, vid egen
skog och arbete blir kostnaden betydligt lägre.

3. Bränslekostnad: Viktigt beakta olika
bränslens energiinnehåll och systemets
verkningsgrad.

Handelsenhet

Energiinnehåll
per handelsenhet

Pris/enhet (kr)

Energipris (öre/kWh)*

m3t (travad ved)

~1300

~450** / 100 ***

47** / 9***

ton

4850

ca 2500

61

m3s (stjälpt mått)

~1200

-

41-47

Olja

m3

9950

13500

159

Gas

kWh

1

0,8

94

El

kWh

1

1,40

140

Värmepump (värmefaktor 3)

kWh

1

0,47

47

Bränsle /energikälla
Ved

(25% fukthalt)

Pellets
Flis

(ca 35% fukthalt)

SÅ RÄKNAR DU
Maximal investering: En väldigt förenklad formel
för att beräkna hur mycket man kan investera för
att få samma totalkostnad som idag (5% ränta på
lån, 15 års livslängd):
Skillnad energipris (kr) x Energianvändning (kWh)
x 10,38 = Max investering
Exempel: Från elpanna till pellets, 25 000 kWh/år:
(1,40-0,61)* 25000 * 10,38 = 205 000 kr

Återbetalningstid: Ett annat sätt att räkna på är
hur lång tid det tar innan man tjänat tillbaka investeringen, ju kortare tid desto bättre. Formeln
nedan tar inte hänsyn till räntan.
Investering (kr)

= Tid (år)

Skillnad energipris (kr) x Energianvändning (kWh)
Exempel: Från elpanna till pellets, Investering 100 000 kr, 25 000 kWh/
år: 100 000/(1,40-0,61)* 25000 = 5 år

Nuvärde: Ett sätt att se hur mycket pengar man sparar över hela investeringens livslängd. Denna ger ofta
ett bättre mått på lönsamheten än återbetalningstid. Dock sträcker sig kalkylen över lång tid och prisutvecklingen är svår att förutse. För att beräkna denna korrekt behöver man inkludera ränta och eventuellt
energiprisökningar och inflation. Din kommunala Energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig!
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CHECKLISTA
Ska bioenergi vara den huvudsakliga
energikällan eller ett komplement?

Finns det utrymme för ny panna
i befintligt pannrum?

Bioenergi passar utmärkt både som året-runt anläggning eller som komplement. Som huvudsystem
ställs helt andra krav då man ska säkerställa tillräcklig effekt, varmvatten och bränslemängden över året
blir betydligt större att hantera och lagra.

Själva pannan är sällan större än en el/oljepanna
men kringutrustningen och bränslelager kräver en
del plats.

Hur är skicket på din befintliga
anläggning?

En bra lagring av bränslet är viktigt för att få en enkle hantering. Ved kräver sin plats och skall samtidigt ligga långt tid för att torka. Inomhus behövs
kanske ett mindre lager?

En väl fungerande anläggning som är effektiv och
enkel att sköta är viktigt. Är befintlig panna verkligen den bästa? Ackumulatortank ger högre effektivitet, enklare eldning och förenklar inkoppling av andra alternativ i framtiden, som till exempel solvärme.
Vilket bränsle passar mig?
Tänk långsiktigt! Anläggningen kommer att användas i 15-20 år.

Hur ska jag lagra bränslet?

Pellets kan lagras i mindre förråd som fylls på för
hand men ännu hellre ett större som fylls på direkt
från lastbil. Mindre jobb och billigare bränsle!
Ska jag komplettera bioenergi
med solvärme eller värmepump?
Bioenergi går bra att kombinera med solvärme eller
värmepump. Kalla dagar ger den snabb och tillräcklig energi, sommartid och varma dagar klara man sig
med solvärme eller värmepumpen.

EFFEKTIVISERA FÖRST!
ade kostnader och
Att spara energi innebär minsk
minskad bränslehantering.
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MER INFORMATION
OCH KONTAKT
Energikontoren
De regionala energikontoren driver projekt och informationsinsatser mot olika
målgrupper som företag, hushåll, kommuner mm.
www.energikontorensverige.se

Energimyndigheten samt energi- och klimatrådgivarna
Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem. Därför arbetar myndigheten med
förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning.
Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig med råd och information.
De nås via kommunens växel eller kan sökas via:
www.energimyndigheten.se

Svebio
Svebio arbetar för att ge bioenergin bra villkor och utvecklingsmöjligheter i Sverige
och internationellt och verkar för:
•
•
•
•

En ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt
kunskapsuppbyggnad om bioenergins betydelse bland beslutsfattare och allmänhet
optimal utformning av de politiska styrmedlen för branschen
ökad export av svensk bioenergiteknik

www.svebio.se

Fler branschaktörer
www.pelletsforbundet.se
www.svenskved.com/vedskolan
www.svensksolenergi.se

Energikontor Sydost
www.energikontorsydost.se
0470-76 55 60 • info@energikontorsydost.se
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