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Förord 
 
Detta examensarbete avslutar vår högskoleingenjörsutbildning inom energiteknik vid 

Högskolan Dalarna. Arbetets omfattning är 15 högskolepoäng och har genomförts på uppdrag 

av Falu Energi och Vatten (FEV). Stora delar av kapitel 1 och 2 har tagits fram under kursen 

”Energisystem” innan examensarbetets start. Vi vill passa på att tacka all personal på FEV 

som varit hjälpsamma och stöttat oss i arbetet. Vi vill även tacka vår handledare på skolan 

som gett oss bra feedback under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka alla företag som svarat 

på frågor angående konverteringar och priser. 

 

 

Erik Lorenz och Frida Dahlin 

 

Falun, Juni 2018 
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Abstract: 
 

After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector 

in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak 

load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. To get rid of 

the peak load production of fossil fuels, it is necessary to find an alternative way of producing 

the heat that still fulfill the requirements on the boilers. You often need to have a flexible load 

control and a quick startup of the boiler. It is possible to convert a fossil boiler to be able to 

use bio oil or bio diesel, more or less keeping the same properties of the boiler. The 

requirements on the system in such a conversion is dependent on the fuel and its properties. In 

this study the definition of fossil free district heating refers to only the fuel used for 

production. 

“Falu Energi och Vatten” (FEV) is a district heating company in a town called Falun in 

Sweden. They use approximately 3 % fossil fuel (liquefied petroleum gas and heating oil 1) of 

the energy used for district heat production and have the ambition to be fossil free. The 

district heating grid in Falun has been studied to examine the economic consequences of a 

conversion of fossil boiler for peak load production. The technical requirements that leads to 

economic consequences have also been studied.  

By studying literature and contacting some technology providers, fuel providers and other 

heat producers the costs that will be affected by the conversion has been obtained. Three 

different fuel choices in a boiler conversion have been studied; MFA, RME and HVO. To 

evaluate the economic consequences, a Life cycle cost analysis (LCC) has been used. Apart 

from the three different choices of fuel, an LCC has also been calculated for a scenario where 

you keep using fossil fuels. A sensitive analysis has also been made where different energy 

demands, prices for energy and the cost of capital have been studied. 

The results show that all the different choices of bio fuels studied for a conversion is more 

expensive than keep on using the fossil fuels for FEV. MFA has the lowest LCC, but the 

largest investment. The price for HVO and the taxes when used for heating makes it 

substantially more expensive than the other fuels. The sensitive analysis shows that the price 

of energy and energy demand in the future is crucial for the economic consequences. These 

must change substantially if the investments are to be considered profitable during the 

calculation period of 10 years. MFA has a lower LCC the greater the energy demand is for 

FEV in the future. RME has a lower LCC the lesser the energy demand is.  

It has emerged that the necessary measures and costs for a conversion of boilers differs a lot 

depending on local pre-conditions of the boilers and the storage of fuels. The calculations are 

based on several assumptions making the results uncertain and should be handled with 

caution. The results are also specific to the conditions of FEV which should be considered 

before the results can be applied under other circumstances.  
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Sammanfattning: 
 
Klimatavtalen i Paris 2015 gav upphov till högre krav i fjärrvärmebranschen i Sverige för att 

bli av med den fossila användningen av bränsle, vilket främst påverkar spetslastproduktionen 

under kallare perioder då de fossila pannorna används mest. För att kunna bli fossilfri är det 

nödvändigt att hitta alternativa sätt att producera värme som kan uppfylla samma funktion 

som de fossila pannorna. För att behålla flexibiliteten i lastreglering och en snabb uppstart är 

det möjligt att konvertera de befintliga pannorna till att elda med bioolja/biodiesel. Beroende 

på valet av bränsle och dess egenskaper kan de ställa olika krav på systemet. I denna studie 

avses fossilfri fjärrvärme endast bränslet som används till förbränning för värmeproduktion. 

Falu Energi och Vatten (FEV) använder cirka 3 % fossilt bränsle (gasol och eldningsolja 1) av 

sin totala användning av bränsle för fjärrvärme och har ambitioner att bli helt fossilfria i sin 

produktion. FEV:s fjärrvärmenät har studerats i syfte att ta reda på ekonomiska konsekvenser 

av en konvertering av fossila spetslastpannor till bioolja eller biodiesel. Tekniska 

konsekvenser som ger upphov till kostnader vid och efter en konvertering har också studerats.  

Genom att studera tidigare litteratur, kontakt med några teknikleverantörer, värmeproducenter 

och bränsleleverantörer har kostnader som bedöms påverkas vid en konvertering tagits fram. 

Tre olika bränsleval vid konvertering har studerats; MFA, RME och HVO. För att undersöka 

ekonomiska konsekvenser av konverteringarna har Livscykelkostnaden (LCC) beräknats 

enligt nuvärdesmetoden. Dessa har sedan jämförts med en LCC för en fortsatt användning av 

fossila bränslen. En känslighetsanalys har gjorts där ett ändrat energibehov, energipris och 

kalkylränta studerats.  

Resultaten visar att alla tre konverteringar till biobränslen blir dyrare än att fortsätta använda 

de fossila. MFA får enligt kalkylen den lägsta LCC, men har också den största investeringen. 

HVO blir betydligt dyrare än de övriga alternativen på grund av högt pris för bränslet och 

höga punktskatter vid värmeproduktion. Känslighetsanalysen visar att energipriset och 

energibehovet i framtiden är helt avgörande för de ekonomiska konsekvenserna. Dessa måste 

förändras väsentligt om LCC ska bedömas lönsam under kalkylperioden 10 år. MFA får en 

lägre LCC ju högre energibehov som krävs i framtiden och LCC för RME blir lägre ju lägre 

energibehovet blir.  

Det har framkommit under studien att åtgärder, investeringar och kostnader skiljer sig mycket 

mellan olika förutsättningar för både pannor och lagring av bränslen vid en konvertering. 

Dessutom bygger flera delar av kalkylen på antaganden. Detta gör att resultaten bör hanteras 

med försiktighet. Resultaten är också specifika för förutsättningar hos FEV vilket bör beaktas 

innan resultaten kan appliceras under andra förutsättningar. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fossilfri fjärrvärme, konvertering, spetslastproduktion, bioolja, MFA, RME, HVO. 
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Begrepp och förkortningar 

 

Sekundära trädbränslen Restprodukter från avverkning eller annan skogsindustri. 

 

Baslastpannor  Pannor som täcker behovet i nätet under normaldrift och normalt 

effektuttag. 

 

Spetslastpannor Pannor som stödjer baslastpannor vid högt effektbehov, varierad 

last i nätet eller när baslastpannorna inte är i drift. 

 
Korttidslagring Lagring av värme som syftar till att kunna tillgodose eller stödja 

behovet under kortare perioder, på tim- eller dygnsbasis [1]. 

 
KVV  Kraftvärmeverk för produktion av värme och el. 

 

HVC  Hetvattencentral. En anläggning med hetvattenpannor för 

produktion av värme. 

 

HVP  Hetvattenpannor för produktion av värme. 

 

RGK Rökgaskondensering, där värme ur rökgaserna utvinns för att 

värma fjärrvärmevattnet. 

 

FEV  Falu Energi och Vatten AB. 

 

BE  Borlänge Energi AB 

 

LCC ”Life Cycle Cost” är en kostnadsanalys där man värderar 

kostnader under hela investeringens livslängd. I denna studie 

används LCC enligt nuvärdesmetoden. 

 

EO1-5 Fossila eldningsoljor som används i värmepannor. Dessa finns i 

fem olika kategorier där Eldningsolja 1 (EO1) är den mest 

lättflytande oljan och Eldningsolja 5 (EO5) är den mest 

trögflytande.  

 

MFA ”Mixed Fatty Acid” är en bioolja som är en blandning av restfetter 

och oljor med olika ursprung.  

 

HVO  ”Hydrogenated Vegetable Oil” är en biodiesel där vegetabiliska 

oljor och animaliska fetter hydreras i en kemisk process så att 

bränslet får egenskaper mycket likt den fossila dieseln. 

 

FAME  “Fatty Acid Methyl Esters” är en biodiesel som framställs genom 

omförestring av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

 

RME ”Rapsmetylester” är en typ av FAME-diesel som framställt av 

raps. Det finns också RME-eldningsolja på marknaden som kan 
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vara av något lägre kvalitet än den dieseln som används till 

transportsektorn.  

 

kkr  Tusen kronor 

 

Mkr Miljoner kronor   
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1 Introduktion 

Falu Energi och Vatten distribuerar bland annat el, värme och kyla till Falun med omnejd. 

Deras baslastproduktion för fjärrvärme består av sekundära trädbränslen och returträ medan 

deras spetslastproduktion består av biobränslen och en viss del fossila bränslen. De vill nu gå 

över till en fossilfri produktion av fjärrvärme. Med fossilfri produktion avses här endast 

bränslet som direkt används till produktionen. Indirekta bränslen som används för till exempel 

transport och maskiner i verksamheten har därmed uteslutits. 

FEV har ett större fjärrvärmenät i Falun och två mindre i Svärdsjö respektive Bjursås och 

Grycksbo.  

1.1 Bakgrund 

De gemensamma klimatmålen i Parisavtalet 2015 har höjt kraven för att bli mindre beroende 

av fossila bränslen. Till följd av detta avtal har regeringen infört ett initiativ som kallas 

Fossilfritt Sverige, som ska samla aktörer i Sverige för att övergå till helt fossilfria 

verksamheter [2]. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation för energiproducenter i 

Sverige. Eftersom de anslutit sig till initiativet ställs högre krav på fjärrvärmebolagen för en 

omställning av deras system, som idag använder en del fossilt bränsle. Det kan även finnas 

egna drivkrafter hos fjärrvärmeproducenter att bli av med sin fossila användning. Det kan till 

exempel vara för att avvärja sig mot framtida ökade oljepriser eller att verksamheten av 

ideologiska skäl endast vill använda sig av förnybara bränslen. Fjärrvärmebränslet nationellt 

sett består till stor del av återvunnen energi eller förnybara bränslen, men cirka 7 % består 

fortfarande av fossilt bränsle [3]. Den fossila användningen i fjärrvärmebranschen beror 

huvudsakligen på behovet av spetslast under de kallaste perioderna, när baslastpannorna inte 

räcker till för att täcka behovet. Spetslastpannorna kan också användas under varmare 

perioder när lasten i nätet är för liten för att kunna ha en större baslastpanna igång, eller för att 

klara tillfälliga fluktuationer i lasten. 

Falu Energi och Vatten använder i genomsnitt cirka 3 %1 fossilt bränsle till värmeproduktion 

och har ambitioner att bli fossilfria. 

1.2 Problematisering 

Baslastpannor som ska täcka behovet i fjärrvärmenätet vid normaldrift är i regel inte 

tillräckligt flexibla i lastregleringen för snabba förändringar i lasten. Vid köldtoppar när 

effektuttaget är som högst i nätet räcker värmen från baslastanläggningar inte heller till för att 

täcka behovet, eftersom det inte är kostnadseffektivt att dimensionera sina baslastpannor efter 

de kallaste dygnen [1]. Överdimensionerade pannor gör det dessutom svårare att ha dem i 

drift vid lägre last i nätet, på grund av pannans undre lastgräns. För att täcka tillfälligt höga 

effektbehov och hastiga förändringar i lasten är det vanligt att ha spetslastpannor drivna på till 

exempel el, olja eller gasol. Även hos reservpannor, som endast används vid driftproblem 

eller ovanligt högt effektbehov, är de fossila bränslena vanliga. Fördelen med de fossila 

pannorna är att de är flexibla i den mån att de snabbt kan startas upp och regleras för att täcka 

tillfälliga effekttoppar. Bränslena har också bra lagringsförmåga med en mycket hög 

energitäthet. Nackdelarna är att bränslena är förhållandevis dyra och att de är förknippade 

med höga utsläpp av växthusgaser. För att ersätta den fossila användningen behövs ett 

alternativt sätt att producera eller leverera värme som uppfyller samma funktion som de 

                                                 
1 Baserat på den rapporterade mängden fossila bränslen för värmeproduktion och den allokerade energin in för 

värmeproduktion, under perioden 2010-2017. 
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fossila bränslena. Eftersom oljepannor ofta har en lång livslängd är det vanligt att konvertera 

dessa för att kunna använda förnybara bränslen.  

Det finns flera alternativ vid konvertering av oljepannor som resulterar i olika egenskaper vid 

förbränning och olika stora åtgärder på pannsystemet. Att konvertera pannan för att elda 

träflis, pellets eller briketter kräver större ingrepp på systemet och reducerar både 

effektuttaget och flexibiliteten i regleringen [4]. Träpulverbrännare kan installeras på en 

oljepanna tillsammans med viss kringutrustning. Beroende på typen av panna blir dock 

lastintervallet krympt med olika stor grad. Enligt en rapport från Svensk Fjärrvärme anses 

vattenrörspannor vara mest lämpliga för en sådan konvertering, medan eldrörspannor anses 

”olämpliga” [5, pp. 11]. FEV har tidigare undersökt alternativet att konvertera två 

eldrörspannor till att elda träpulver. Det framkom då att strypningen av effekten på pannorna 

skulle bli för stor samt att deras relativt låga drifttider kontra investeringskostnaden skulle 

innebära en alltför lång återbetalningstid. Träpulverkonvertering kommer därför inte studerats 

här. Det ska dock understrykas att träpulverkonvertering kan vara av intresse för andra 

verksamheter under andra förutsättningar, eftersom bränslet ofta är billigare än fossila 

bränslen och flytande biobränslen. 

Förbränning av biooljor och biodiesel ger pannan liknande egenskaper som de fossila och 

kräver mindre åtgärder vid en konvertering än fastbränslealternativen [5]. Vissa egenskaper 

hos biooljor skiljer sig dock mot de fossila, vilket kräver vissa anpassningar i systemen för att 

kunna byta bränsle. Ett bränslebyte har därför inte bara miljömässiga konsekvenser, utan 

påverkar även tekniska och ekonomiska förhållanden. Genom att studera fjärrvärmenätet i 

Falun kommer den ekonomiska och tekniska aspekten av ett bränslebyte att undersökas.  

1.3 Syfte 

Huvudsyftet är att undersöka ekonomiska konsekvenser av att konvertera fossila 

spetslastpannor och reservpannor till att elda bioolja/biodiesel. För att förstå bakgrunder till 

kostnader som uppstår vid bränslebyte kommer även tekniska konsekvenser att studeras. 

Detta innefattar åtgärder och kostnadsposter som uppkommer både vid och efter 

konverteringen.   

1.4 Disposition 

I kapitel 2 ges en överblick över FEV för att visa hur förutsättningar inför en konvertering ser 

ut, där fokus ligger på spetslastproduktionen. I kapitel 3 redogörs vilka metoder som använts i 

studien. För att skapa en generell bild av vad som krävs vid en konvertering behandlas i 

kapitel 4 litteratur och andra erfarenheter inom branschen. I kapitel 5 kommer priser, 

styrmedel och regleringar tas upp som förväntas påverka kostnader vid ett bränslebyte. I 

kapitel 6 presenteras resultat och analys, följt av en diskussion. 
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2 FEV Fjärrvärme 

Falu Energi och Vatten producerar i deras kraftvärmeverk (KVV) och hetvattencentraler 

(HVC) årligen cirka 350 GWh värme och 60 GWh el. Värmen distribueras sedan till 2850 

olika abonnenter i Falun. En del av den producerade värmen används till torkning vid 

pelletsproduktion. Dessutom används en del av värmen till en absorptionskylmaskin för 

fjärrkyla. 

2.1 Systemöversikt fjärrvärmeproduktion 

Huvudproduktionen av fjärrvärme sker i Västemalmsverket, som är ett kraftvärmeverk med 

två biobränsleeldade pannor för värme- och elproduktion, där även en ackumulatortank finns. 

För ren värmeproduktion finns två gasolpannor för spetslastproduktion och två oljepannor 

som reserv. Pelletstillverkning och produktion av fjärrkyla sker också vid Västermalmsverket. 

Ute i fjärrvärmenätet finns två hetvattencentraler, en på Falu lasarett och en vid det gamla 

regementet I13. På lasarettet finns två oljepannor och vid I13 finns två fastbränslepannor och 

en oljepanna. Dessutom är Faluns fjärrvärmenät sedan 2014 sammankopplat med Borlänges 

fjärrvärmenät, som huvudsakligen har avfallsförbränning som värmekälla. Figur 1 visar 

fördelningen mellan pannor och andra enheter i nätet.  

 

 

Figur 1. Översiktsbild över enheter för fjärrvärmeproduktion i Falun. 
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Figur 2 visar hur produktionen i fjärrvärmenätet såg ut 2016. Detta år valdes för att visa hur 

produktionen kan se ut under ett år med mer behov av fossil spetslastproduktion (särskilt 

under januari). KVV täcker baslastbehovet under hela året och klarar av att leverera värme 

upp till cirka 60 MW. Importerat hetvatten från Borlänge Energi (BE) stödjer både bas- och 

spetslastbehovet. Vid tillfälliga förändringar i lasten och vid höga effekttoppar används 

hetvattenpannor (HVP). Biobränsleeldade (pellets och träflis) HVP används i första hand, 

men när dessa inte kan tillgodose behovet måste fossila HVP köras.  

 

 
Figur 2. Dygnsmedeleffekt för fjärrvärmeproduktionen under år 2016, fördelat mellan olika produktionsenheter och 

importerat hetvatten. Omarbetad driftdata från FEV.  

2.2 Kraftvärmeverket  

I kraftvärmeverket sker baslastproduktionen för fjärrvärme samt elproduktion i ångturbiner. 

Det finns två stycken kraftvärmepannor (KVV1 och KVV2) som är utrustade med 

rökgaskondensering. Det är möjligt att sänka elproduktionen och leda färskånga direkt till 

kondensorn istället för turbinen för att öka uppvärmningen av fjärrvärmevattnet. Eftersom 

effekttoppar i fjärrvärmenätet ofta sammanfaller med högt elbehov kan det dock vara en 

nackdel att sänka elproduktionen i kraftvärmeverket, beroende på omständigheterna. Enligt 

personal på FEV finns det en risk att man överskrider den maximala abonnerade eleffekten 

som importeras till det lokala elnätet från det regionala nätet, om man minskar ner 

elproduktionen under dessa timmar till fördel för värmeproduktion. Detta kan i så fall leda till 

höga avgifter. Det är alltså möjligt att använda denna funktion som ersättning för annan 

spetslastproduktion, men på grund av den uteblivna elproduktionen är den begränsad. 
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2.3 Ackumulatortanken  

Ackumulatortanken är en öppen och trycklös tank med en lagringskapacitet på cirka 360 

MWh, vilket innebär att den används för korttidslagring. En ackumulatortank i ett 

kraftvärmeverk kan användas dels för att kunna lagra värme som kan användas vid högre last 

i nätet eller vid hastiga förändringar i lasten. Därigenom kan tillfälliga effekttoppar utjämnas 

och man kan förhindra en start av en hetvattenpanna. Om effekttoppen pågår under en längre 

tid är användningen dock begränsad, eftersom ingen överbliven värme finns för att ladda 

tanken på nytt. Tanken kan också användas i syfte att kunna producera mer el när inkomsten 

för elen är fördelaktig och man tillfälligt vill öka lasten i nätet [1, p. 243]. 

2.4 Koppling till Borlänge 

2014 sammankopplades fjärrvärmenäten i Borlänge och Falun som möjliggör att ta tillvara på 

överbliven värme hos något av näten, eller att utnyttja ett billigare bränsle vid någon av 

anläggningarna. Under de kallare dygnen när de stora och längre effekttopparna pågår 

behöver dock båda näten i regel all sin egenproducerade värme, vilket betyder att det finns en 

övre gräns för när man kan utnyttja denna ledning.  

2.5 Hetvattenpannor 

Om KVV har driftstopp, lasten förändras hastigt eller värmen från KVV inte räcker till måste 

andra HVP i nätet användas för att täcka upp behovet. Vilken eller vilka pannor som är 

lämplig att starta beror på flera parametrar. Det kan till exempel bero på bränslekostnad, var i 

nätet behovet finns, hur snabb uppstart av pannan som krävs och hur flexibel pannan är för 

varierad last. Fastbränslepannorna har lägre bränslekostnader men är mindre flexibla i 

lastintervallet samt tar längre tid att starta upp. Pannorna som eldas med olja och gasol har 

dyrare bränslekostnader men är samtidigt mer flexibla och lättstartade.  

De fossila bränslen som används är Eldningsolja 1 och gasol (Propan 95). Vid eldning av 

gasol tillkommer vissa kostnader utöver drift- och underhållskostnader. För att få elda gasol 

krävs särskilda rutiner och upprättning av handlingsplaner enligt direktivet ”Seveso III” för att 

förebygga kemikalieolyckor [6]. 

2.5.1 Pannor och brännare för konvertering 

I Faluns fjärrvärmenät finns 7 stycken HVP där fossilt bränsle används. De har en 

sammanlagd kapacitet på 101 MW. Samtliga av dessa är eldrörspannor utrustade med 

pressluftsbrännare. I KVV finns 3 stycken oljestartbrännare som används vid uppstart efter 

driftuppehåll. En av dessa är lansbrännare och två är pressluftsbrännare. 

2.5.2 Lagring av fossila bränslen 

Vid Västermalmsverket finns en oljecistern på 400 m3 utomhus. Vid Lasarettet finns 6 

stycken oljecisterner på 106 m3 inomhus. Vid I13 är oljecisternen på 400 m3 och placerad 

utomhus. Alla dessa cisterner är rostskyddsbehandlade invändigt och isolerade. 

Rundpumpning i dessa system saknas. 1,5 km från Västermalmsverket finns en gasoltank på 

400 m3. För startbrännare vid KVV1 på Västermalmsverket finns även en dagtank.  
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3 Metod 

Studien har fokuserat på tre olika typer av konverteringar; att konvertera till en tyngre bioolja 

(MFA), en lättare bioolja av hög kvalitet (RME) och biodiesel (HVO). För MFA-oljan är 

förutsättningen för konverteringen att systemet ska vara förberett för att elda alla typer av 

tyngre MFA-oljor (eller andra biooljor av likande kvalitet). Konverteringen till eldningsolja 

RME och biodiesel HVO ska anpassas mer till de specifika bränslena. Arbetet har delats in i 

tre steg. Först har en litteraturöversikt genomförts och företag med tidigare erfarenheter om 

konverteringar har kontaktats för att få förståelse för de tekniska krav som de flytande 

biobränslena kan ställa på systemen vid konvertering. Steg två har varit att kartlägga 

kostnader och kostnadsposter som uppkommer och försvinner vid en konvertering. Baserat på 

steg ett och två har sedan ekonomiska konsekvenser av konverteringen studerats med hjälp av 

en livscykelkostnadsanalys (LCC) och känslighetsanalys. Nedan förklaras mer ingående hur 

varje del av arbetet har genomförts.  

Företagen som kontaktats under arbetet kommer att hänvisas i rapporten som företag A-F 

enligt följande: 

Företag A: Värmeproducent som eldar MFA-oljor av både lättare och tyngre karaktär 

Företag B: Värmeproducent som eldar en lättare RME-olja 

Företag C: Värmeproducent som eldar HVO 

(Företag A-C använder oljorna till spetslastproduktion eller reserv i fjärrvärmenät) 

Företag D-F: Tre olika företag som genomför konverteringar av oljepannor. 

Samtliga kontakter har varit intervju via telefon av semistrukturerad karaktär.  

3.1 Steg ett - Tekniska krav på systemen vid konvertering 

Både åtgärder som krävs vid en konvertering (byte av komponenter och komplettering av 

utrustning) och hur bränslet förväntas påverka drift och underhåll har studerats. 

För att få en uppfattning om egenskaper hos biooljor och vad dessa ställer för krav på 

systemen har litteratur studerats, där huvudsakligen rapporter med erfarenheter inom 

branschen använts, se [5], [7], [8], [9], [10]. Som komplement till litteraturen har även 

uppgifter från företag A-F använts. En sammanställning av uppgifter från litteratur och 

företagen som anses relevanta för studien finns i kapitel 4. Vid kontakt med företag A-C har 

det frågats efter vilka åtgärder de gjort sedan konverteringen och hur bränslebytet påverkat 

drift och underhåll. Vid kontakt med företag D-F har det frågats efter en generell bild av vad 

som krävs vid konvertering av respektive bränsle.  

Eftersom gasoltanken tas ur bruk vid en konvertering till bioolja har lagringskapaciteten setts 

över. Till de fyra oljepannorna på Västermalmsverket finns då endast tanken på 400 m3 kvar. 

Vid full tank bedöms den kunna tillgodose toppeffektbehovet2 för de fyra pannorna under 

cirka 100 timmar, vilket är tillräckligt för FEV.  

 

                                                 
2 Baserat på den högsta timmedeleffekten (35MW) för gasol- och oljepannorna vid Västermalmsverket under de 

senaste fem åren. 
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3.2 Steg två – Kartläggning av kostnader och investeringar vid konvertering 

I detta avsnitt redogörs hur investeringar, fasta kostnader och kostnader kopplade till bränslen 

har tagits fram. Endast kostnader som bedöms förändras vid en konvertering kommer att 

inkluderas. 

3.2.1 Investeringskostnader 

Investeringarna innefattar samtliga fossila spetslastpannor med tillhörande bränslesystem 

mellan tank och brännare, installation av rundpumpning vid konvertering till MFA och RME 

samt tömning och rengöring av cisterner. Installation av rundpumpning vid Falu lasarett har 

exkluderats vid en konvertering till RME, då denna HVC är placerad inomhus med tillräckligt 

hög temperatur året om (se avsnitt 4.1.2). Storleken för investeringar för respektive 

konvertering är uppskattade baserat på uppgifter främst från företag D och E. Företag F 

tillfrågades också om kostnader i samband med konvertering men de ville inte ge några 

prisbilder, eftersom det enligt deras erfarenheter skiljer så mycket mellan olika typer av 

system och förutsättningar. Företag D och E betonade också att generella prisbilder är svåra 

att ge, men gav ändå en prisbild baserat på tidigare erfarenheter av konverteringar av liknande 

system. Detta leder till att investeringskostnaderna kan vara både under- och överskattade. 

Kostnadsförslagen hos de två företagen har skiljt sig åt och för att minimera risken för 

underskattning har konsekvent det dyrare förslaget använts vid beräkningar.  

I brist på tillräcklig information gällande konvertering till HVO har ett eget antagande gjorts. 

Med tanke på bränslets egenskaper (se avsnitt 4.2) och erfarenheten från företag C är 

bedömningen att endast brännarjusteringar, byte av packningar och byte av pumpar behöver 

göras. Denna investeringskostnad bör därför hanteras med försiktighet. 

Övriga kostnader som kan uppkomma vid konvertering som att dra nya ledningar, isolera 

ledningar och packningsmaterial till ledningssystemet är mycket beroende av lokala 

förutsättningar. Eftersom ingen besiktning av systemen har genomförts har dessa kostnader 

uppskattats. Kostnad för tömning och rengöring av tank har uppskattats i samråd med 

personal på FEV (se tömning efter eldningssäsong i avsnitt 3.2.2). Detta gäller endast MFA 

och RME, då HVO antas vara blandningsbar med EO1. Ett uppskattat andrahandsvärde på 

gasoltanken om 50 kkr har subtraherats från varje investering, då denna skulle tas ur bruk vid 

en konvertering. En sammanställning av vad investeringarna grundas på finns i Bilaga 2. 

3.2.2 Fasta kostnader 

Baserat på steg ett är bedömningen att den största ökningen av underhållet för MFA och RME 

är kopplat till sotning av pannor, rengöring av brännare och byte av filter. Dessa 

kostnadsposter bedöms uppkomma en gång årligen för varje panna med MFA-oljan. Detta blir 

en ökning i jämförelse med nuvarande underhållsintervall hos FEV med de fossila bränslena. 

Den ökade kostnaden har uppskattats i samråd med personal på FEV, baserat på tidigare 

underhållskostnader. Ökade underhållskostnader för RME har antagits vara hälften av 

kostnadsökningen för MFA (en bedömning baserat på uppgifter från företag D och E). 

Underhållet för HVO antas vara jämförbar med de fossila bränslena. Underhållsbehovet är 

beroende av hur mycket systemet används och av kvaliteter på det specifika bränslet. Dessa 

kostnader är alltså grovt uppskattade och bör hanteras med försiktighet. 

Eftersom lagringstiden är mer begränsad hos biooljor (se avsnitt 4.1.2) har en kostnad för 

tömning av cisterner efter eldningssäsong inkluderats. Driftmässigt är det svårt att avsluta 

eldningssäsongen med tom tank, eftersom en buffert måste finnas för oförutsedda driftfall. 

Enligt FEV är ett rimligt antagande för deras förutsättningar att kunna ligga på 15 % av 

lagringskapaciteten efter eldningssäsong. Vid tömning eldas bränslet upp och ersätter annat 
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billigare bränsle (sekundära biobränslen i FEV:s fall, cirka 150 kr/MWh). Mellanskillnaden i 

pris mellan bränslena blir kostnadsökningen som använts i kalkylen. Under förutsättning att 

rundpumpning installeras har antagandet gjorts att en tyngre MFA-olja behöver tömmas och 

rengöras vartannat år, medan motsvarande intervall för RME-olja antagits till vart tredje år. 

HVO bedöms inte ha någon ökad kostnad för detta i jämförelse med den fossila eldningsoljan. 

Eftersom kostnaden för tömning av cisterner är kopplat till bränslet kommer denna kostnad 

skilja sig om priset ändras. Prisskillnaden mellan bränslena är svår att förutse och en 

förenkling har därför gjorts att den fortsätter att vara lika som nuvarande, varför denna 

kostnadspost tagits med under fasta kostnader. Kostnaden är fördelad per år. 

Kostnader som bedöms försvinna när man slutar använda fossila bränslen är hos FEV kopplat 

till viss bränslerapportering, tillsyn av gasolen och administrativa kostnader för 

miljömärkning. Dessa kostnader är framtagna av FEV baserat på deras förutsättningar och kan 

inte anses vara representativa för andra verksamheter. Kostnader som bedöms uppkomma vid 

konvertering är administrativa kostnader för hållbarhetsbeskedet (se avsnitt 5.3) och 

varmhållning av bränslet (för MFA och RME, se avsnitt 4.1.2). För hållbarhetsbeskedet har en 

kostnad om 2 kr/MWh använts i kalkylen. Kostnaden för varmhållning är svår att uppskatta 

eftersom den beror på flera okända variabler, som till exempel isolering av cistern och 

pumpeffekt. Ett annat fjärrvärmeföretag anger att det krävs 80 MWh per år för att varmhålla 

sin 400 m3 cistern med eldningsolja 5 genom rundpumpning. Eldningsolja 5 antas ha liknande 

uppvärmningsbehov som en MFA-olja av lägre kvalitet (40-50 ℃). Om uppvärmning av oljan 

sker med värmeväxlare mot fjärrvärmevattnet och samtidigt rundpumpas uppskattas en 

medelkostnad för uppvärmningen till 200 kr/MWh. Varmhållningen för MFA-oljan blir då 

totalt cirka 60 kkr/år. På grund av det lägre uppvärmningsbehovet för RME (se avsnitt 4.1.2) 

antas kostnaden för varmhållning till hälften av MFA. En sammanställning av de fasta 

kostnaderna som använts i kalkylen finns i Bilaga 2. 

3.2.3 Rörliga kostnader kopplade till bränslen 

Prisuppgifter på bränslen har gjorts per telefon hos leverantörer av flytande biobränsle. Två 

prisuppgifter hos leverantörer för MFA-oljor och HVO har hämtats. Tre leverantörer har 

kontaktats för kostnad för RME-eldningsolja. Prisuppgifterna har varit snarlika mellan de 

olika leverantörerna. Priset på de fossila bränslena baseras på priser som FEV i nuläget betalar 

hos sina leverantörer. Priset för både de fossila bränslena och biooljorna baseras alltså på 

aktuella priser och är inte medelårsvärden. Skatteuppgifter kopplat till respektive bränsle har 

hämtats hos skatteverket [11] och är omräknade till kr/MWh med värmevärden från 

Energimyndigheten [12] (se avsnitt 5.1.1). För RME och fossila bränslen kan man ansöka om 

återbetalning för en del av skatten (se avsnitt 5.1.1). I kalkylen används kostnad för bränslet 

efter avdrag för skatt. Kostnad för utsläppsrätter är baserat på spot-pris hos European Energy 

Exchange [13].  En sammanställning av de använda rörliga kostnaderna finns i Bilaga 2. 

3.3 Steg tre - Ekonomisk analys 

För att värdera de ekonomiska konsekvenserna har en livscykelkostnad (LCC) beräknats 

enligt nuvärdesmetoden. Detta innebär att alla investeringskostnader, fasta kostnader och 

rörliga kostnader under kalkylperioden räknas om till ett värde som motsvarar betalningarnas 

värde idag. Kalkylräntan som sätts på investeringen avgör hur mycket mindre en betalning 

anses vara värd i framtiden. En högre kalkylränta gör således att betalningar i framtiden 

värderas lägre när de räknas om till ett nuvärde [14]. När man gör en LCC gör man 

antaganden om betalningar och händelser i framtiden vilket ökar osäkerheten i kalkylen. Det 

kan därför vara värdefullt att göra en känslighetsanalys, där man ändrar vissa parametrar i 

kalkylen för att undersöka hur känslig investeringen är för dessa. LCC i denna studie har 
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beräknats i Excel enligt formel A1-A4 i Bilaga 1. Nedan förklaras vilken indata som använts 

och vilka antaganden som gjorts. Därefter följer en redogörelse för känslighetsanalysen. 

3.3.1 Indata och beräkning grundscenario 

I samråd med FEV har kalkylperioden valts till 10 år och reala kalkylräntan till 5 %.  

Investeringarnas och de fasta kostnadernas storlek baseras på steg två. Energiprisökningen för 

de fossila bränslena baseras på medelvärdet av Energimyndighetens [15] och Världsbankens 

[16] framtidsscenarier mellan 2020 och 2030 (se avsnitt 5.2). Utsläppsrätternas prisutveckling 

baseras också på Energimyndighetens scenario. Skatternas utveckling antas följa samma 

utveckling som senaste 10 åren (se avsnitt 5.1.1). Vidare antas gasolen och eldningsoljan ha 

samma prisutveckling. En total ökning för de fossila bränslena inklusive styrmedel och utöver 

inflation har utifrån dessa parametrar uppskattats vara 22 %. De förnybara eldningsoljorna har 

antagits följa utvecklingen enligt medelvärdet av de jungfruliga vegetabiliska oljorna i 

Världsbankens scenario mellan 2020 och 2030 (ökning med 17 %) [16].  

Den genomsnittliga användningen av fossila bränslen under perioden 2010-2017 (12 GWh) 

har legat till grund för det årliga energibehovet (se avsnitt 6.1). Energibehovet avser här alltså 

behovet i form av bränsle och inte uttagen energi i fjärrvärmenätet. Under perioden 2010-

2017 var 35 % av den fossila användningen EO1 och 65 % gasol. Baserat på detta har ett pris 

per MWh tagits fram för de fossila bränslena, enligt värmevärden från Energimyndigheten 

[12]. Motsvarande omräkning till pris per MWh har gjorts för MFA, RME och HVO. Bioolje- 

och biodieselpriser har baserats på uppgifter från leverantörer enligt steg två. En korrigering 

för en förväntad sänkt verkningsgrad om 10 % för MFA har gjorts genom att skala upp priset 

per MWh för detta bränsle med en faktor 1/0,9. Vid konvertering till RME och HVO har 

bedömningen gjorts att verkningsgraden inte sänks i förhållande till den fossila förbränningen. 

Energimyndigheten har tidigare räknat med en generell verkningsgradssänkning på 20 % vid 

konvertering till bioolja [17], men företag D menar att det beror på hur väl pannan underhålls 

och hur väl anpassat systemet är för det nya bränslet. Eftersom en anpassning och ett ökat 

underhåll inkluderats bedöms en verkningsgrad på 10 % ändå kunna täcka in en rimlig 

sänkning av verkningsgraden för MFA (se avsnitt 4.1.4). Den högre kvaliteten hos RME och 

HVO och det inkluderade ökade underhållet för RME i kalkylen antas vara tillräckligt för att 

erhålla samma verkningsgrad som för EO1. 

Med dessa indata har fyra olika scenarier beräknats; att fortsätta använda fossila bränslen 

(Sreferens) samt att konvertera till MFA (SMFA), RME (SRME) eller HVO (SHVO). Beräkningen 

har förenklats genom att anta att alla betalningar sker i slutet av året, kostnader som inte 

förekommer varje år har fördelats som en årlig kostnad, att alla investeringar sker vid år 0 

samt att prisutvecklingar har samma årliga förändring. Livscykelkostnaden för respektive 

konvertering (LCCMFA, LCCRME och LCCHVO) har sedan beräknats enligt (1), (2) och (3) 

nedan. 

LCCMFA = SMFA - Sreferens    (1) 

LCCRME = SRME - Sreferens    (2) 

LCCHVO = SHVO - Sreferens    (3) 

3.3.2 Känslighetsanalys 

De parametrar som bedömts som särskilt osäkra i denna studie är prisutvecklingen för 

bränslen och energibehovet i framtiden. För att se hur känslig investeringen är för ett 

förändrat energibehov har denna parameter ändrats i LCC:n där allt från 0 upp till 14 GWh 

(med 1 GWh intervall) har beräknats. Personal hos FEV anser det mer troligt att behovet av 

spetslastproduktion från dessa pannor kommer att sänkas i framtiden än tvärtom, varför detta 
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intervall har valts för känslighetsanalysen. Alla andra parametrar har behållits utifrån 

grundscenariot.  

För känslighetsanalysen av energipriset har scenarier enligt Tabell 1 beräknats, där 

prisökningen är angiven i procentuell ökning om 10 år i förhållande till dagens pris (inklusive 

styrmedel och utöver inflation). Övriga parametrar är enligt grundscenariot. 

 

Tabell 1. Scenarier om energiprisutveckling för känslighetsanalys. Procentuell prisökning över en 10-årsperiod inklusive 

styrmedel och utöver inflation. 

 Biooljor/biodiesel  

(ökning i %) 

Fossilt bränsle  

(ökning i %) 

Scenario 1 10 % 40 % 

Scenario 2 20 % 30 % 

Scenario 3 25 % 25 % 

Scenario 4 30 % 20 % 

Scenario 5 40 % 10 % 

 

För att se hur en annan värdering av framtida betalningar kan påverka resultatet har 

kalkylräntan ändrats i LCC:n i hela procent från 1 % upp till 10 %. Övriga parametrar är 

enligt grundscenariot. 

Investeringen är också en osäkerhet i kalkylen. Antagandet att alla investeringar görs vid år 0 

gör dock att varje felbedömd krona i investeringen genererar en felbedömd krona i LCC:n, 

varför denna inte studerats i känslighetsanalysen. 

3.4 Metod- och källkritik 

Kostnadsuppgifter som är förknippade med konvertering av anläggningarna är uppskattade 

baserat på erfarenheter från företag och kan därför riskera att inte vara objektiva. Eftersom det 

under studien framkommit att investeringar kan skilja sig stort mellan olika anläggningar har 

det varit svårt att inom tidsramen för studien ta fram mer exakta uppgifter. Det krävs en mer 

noggrann genomgång av anläggningars skick och förutsättningar tillsammans med kunnig 

personal eller det företag som ska genomföra konverteringen för att få en bättre bild. Ju sämre 

olja man väljer bedöms prisbilden bli mer och mer osäker. Detta eftersom en olja av lägre 

kvalitet är mer aggressiv och ställer högre krav på systemet. Enligt en rapport från 

Värmeforsk är det vanligt att ett företag som genomför konverteringar är benägna att föreslå 

mer åtgärder vid konvertering än nödvändigt, på grund av den garanti som följer med 

installationen [8]. Eftersom ingen grundlig besiktning av systemen har genomförts motiveras 

valet av det högre kostnadsförslaget vid beräkningar av att kunna täcka in eventuella 

oförutsedda kostnader.   

Prisuppgifter för bränslen har baserats på två alternativt tre leverantörer för varje bränsle, 

vilket kan betyda att priserna inte är helt representativa. De leverantörer som gett 

kostnadsförslag har legat i närheten av varandra i pris, vilket ändå tyder på att felmarginalen 

inte bör vara alltför stor. Man kan också argumentera för att ett medelårsvärde för 

bränslepriserna skulle bättre spegla skillnaden mellan de fossila och förnybara 

eldningsoljorna, då de kan variera över året i olika stor utsträckning. Svårigheten med att få 

fram sådana siffror ligger i att många biooljor inte tillhör någon särskild standard (se avsnitt 



 

11 
 

4.1.1) och statistik därför är svårtillgänglig. Framtida priser på bränslen är mycket svåra att 

förutse. I denna studie har framförallt scenarier från Energimyndigheten [15] och 

Världsbanken [16] använts vad gäller priser på råvaror och vissa styrmedel. Scenarierna 

skiljer sig mellan dessa vilket styrker att det är svårbedömt. En känslighetsanalys för 

energipriset ska därför täcka in några andra möjliga scenarier. 

Fasta kostnader som uppkommer vid konvertering är också svåra att förutse och har inom 

tidsramen för arbetet varit svåra att gå in djupare på. Dessa bygger på flera antaganden och 

bör därför hanteras med försiktighet. 

De rapporter som huvudsakligen använts för biooljors egenskaper, kvaliteter och vad dessa 

ställer för krav på systemen är framtagna mellan perioden 2009-2014, vilket betyder att 

marknaden och oljornas kvaliteter kan ha ändrats sedan dessa togs fram. För att motverka en 

sådan felkälla har uppgifter från företag A-F använts för att jämföra med bilden av oljorna 

som ges i litteraturen. 

När man värderar konsekvenser av en åtgärd är det även viktigt att ta hänsyn till den 

miljömässiga aspekten. Tidsramen för arbetet har dock gjort att denna har utelämnats. För att 

gå vidare med ett bränslebyte rekommenderas därför att detta studeras för att värdera beslutet 

ur ett större perspektiv. 

  



 

12 
 

4 Litteratur och erfarenheter om konvertering till flytande 
biobränsle 

I detta kapitel behandlas litteratur, tidigare forskning och erfarenheter inom branschen om 

biooljor och biodiesel. Fokus ligger på egenskaper hos oljorna och vilka krav detta ställer på 

systemen vid en konvertering, men även hur det påverkar driften efteråt.  

4.1 Biooljor 

Biooljor innefattar både vegetabiliska och animaliska oljor. Animaliska oljor har förekommit 

till viss del vid förbränning för värmeproduktion, men sedan många av de oljor som användes 

blivit avfallsklassade ställde det högre krav på anläggningar vid förbränning [9], [18]. 

Vegetabiliska oljor framställs från många olika växter som till exempel raps, palm, soja och 

solros. Många biooljor har flera andra användningsområden så det är vanligtvis rest- och 

biprodukter som används till eldningsoljor [10]. På den svenska marknaden förekommer i 

dagsläget huvudsakligen tre typer av biooljor för värmeproduktion; tallbeckolja, MFA och 

RME. 

Tallbeckolja är till skillnad från övriga vegetabiliska oljor punktbeskattad med en energiskatt 

som motsvarar energi- och koldioxidskatt för fossil eldningsolja [11]. Detta infördes för att 

oljan har andra användningsområden som ska premieras före eldning [19]. Tallbeckoljan är 

mer korrosiv och har en högre stofthalt än många andra vegetabiliska oljor. Den brukar 

jämföras med fossil eldningsolja 5 i egenskaperna [9]. Företag D menar att eldrörspannor inte 

är lämpliga för tallbeckolja på grund av den höga stoftbildningen. Tallbeckoljan har med 

dessa parametrar i åtanke bedömts som olämplig för de rådande förutsättningarna hos FEV 

och kommer inte behandlas vidare här.  

MFA-oljorna innehåller olika typer av fetter och oljor som främst har vegetabiliskt ursprung 

men kan även och innehålla animaliska restprodukter. Det är alltså inte en typ av olja i sig, 

utan snarare ett samlingsnamn för oljor med blandat ursprung [10]. Dessa förekommer på 

marknaden med skiftande kvalitet och pris. Det finns allt från ”lättare” oljor som liknar EO1 

till ”tyngre” oljor som liknar EO5. 

RME-olja är en typ av FAME-produkt som har ursprung från raps. Generellt sett är de av 

högre kvalitet än blandningsoljor, även om kvaliteten skiljer sig mellan olika leverantörer3. 

Rapsoljan har relativt bra köldegenskaper [20] vilket gör att RME-oljan får ett mindre 

uppvärmningsbehov än många andra vegetabiliska oljor. Dessa är ”lättare” oljor vilket gör de 

till ett möjligt substitut till EO1.  

4.1.1 Egenskaper 

Förnybara eldningsoljor har inte en lika etablerad marknad som motsvarande fossil olja och 

saknar därför standarder som de fossila har. Detta gör att kvaliteten och egenskaper mellan 

olika oljor och leveranser kan variera kraftigt [10]. Det finns dock en standard för FAME-

produkter för ”dieselmotorer och värmeapplikationer” (SS-EN 14214) [21]. Flera av RME-

eldningsoljorna på den svenska marknaden uppfyller denna standard. I övrigt kan man hitta 

många andra blandade oljor utan några officiella standarder med olika kvaliteter, ursprung 

och pris. Detta gör det svårt att ange typiska analysdata för biooljor. Istället presenteras i  

Tabell 2 hur de generellt sett förhåller sig till de fossila motsvarigheterna i vissa utvalda 

parametrar, som i litteratur brukar anges som typiska för biooljor.  
 

                                                 
3 Företag D och E styrker att RME-eldningsoljorna generellt håller en högre kvalitet. 
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Tabell 2. Typiska särdrag för förnybar eldningsolja i förhållande till motsvarande fossil eldningsolja [8] [10]. 

Analys I förhållande till fossil 

eldningsolja 

Konsekvenser 

Värmevärde  Lägre Ger en högre 

bränsleförbrukning och ett 

högre bränsleflöde 

Askhalt  Högre Mer stoftbildning vid 

förbränning 

Flampunkt Högre Kan kräva uppvärmning 

innan brännaren 

Viskositet Högre Kan kräva varmhållning vid 

lagring 

Syratal Högre Korrosiviteten ökar 

 

Värmevärdet är oftast något lägre än den fossila och det är vanligt att de ligger på 35-40 

MJ/kg [8], medan den fossila vanligtvis ligger på 40-43 MJ/kg [9]. Tillsammans med den 

typiska densiteten för biooljor leder det generellt sett till en lägre energitäthet per volymsenhet 

i förhållande till den fossila [10]. Detta betyder att bränsleanvändningen för att erhålla samma 

värmemängd ökar i jämförelse med den fossila. Det leder också till att brännare och 

brännarsystem måste justeras för att klara ett annat flöde [8]. Askhalten påverkar 

stoftbildningen vid förbränning och en högre viskositet kan leda till stelning vid lägre 

temperaturer. Beroende på hur hög flampunkten är kan det innebära att uppvärmning krävs 

innan brännaren [10], [8]. Korrosiviteten påverkas även av andra parametrar men syratalet hos 

biooljorna är en stor bidragande faktor till den högre aggressiviteten. Dessutom är den 

smörjande effekten hos biooljor normalt sett inte är lika god som hos fossil olja [8]. 

4.1.2 Lagring 

De flesta biooljor kräver varmhållning vid lagring främst på grund av viskositeten [8]. Vissa 

oljor av mycket hög kvalitet kräver inte uppvärmning (ner mot cirka -25 ℃) men kan ändå 

rekommenderas tillsammans med rundpumpning hos leverantörer, på grund av inverkan på 

lagringstiden. En bränsleleverantör av RME som kontaktats anger en rekommenderad 

lagringtemperatur på 10-15 ℃. Eftersom det händer att temperaturen sjunker under - 25 ℃ i 

Sverige kan det också uppstå driftproblem om man inte varmhåller oljan. Antingen kan oljan 

värmas med värmeslingor installerade i tanken eller med uppvärmning genom en 

värmeväxlare och rundpumpning. Rundpumpning är att rekommendera eftersom den även 

förebygger sedimentering och stelning, vilket har visat sig vara ett problem i vissa fall [10]. 

Om man inte har rundpumpning behövs också uppvärmning i distributionssystemet där oljan 

kan bli kall och stillastående [8]. Om inte cisternen har isolering krävs även detta för 

varmhållningen. Biooljor med högre viskositet rekommenderas att hållas vid en temperatur 

mellan 40-55 ℃, eller åtminstone 20 ℃ över bränslets lägsta flyttemperatur [8]. Man ska dock 

undvika en alltför hög temperatur vid lagringen, eftersom korrosiviteten ökar vid högre 

temperaturer [8], enligt företag D särskilt över 70 ℃.  

Korrosiviteten hos oljorna gör att cisterner kan behöva rengöras och ytbehandlas invändigt 

innan konverteringen. Lagringstiden skiljer sig stort mellan olika typer av oljor och hur man 

lagrar den. Den kan behöva förbrukas inom 1-2 år [8], men flera leverantörer som kontaktats 

menar att en bättre olja med rundpumpning och uppvärmning kan lagras längre. Vanliga 

problem som uppstått vid längre tids lagring är enligt två rapporter från Värmeforsk att oljan 

oxiderar och energiinnehållet sänks [8], [10]. 
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Eftersom tillgången på biooljor tidigare har varit begränsad hos leverantörer och att tillgången 

i framtiden är svår att förutse kan man behöva se över lagringskapaciteten, för att kunna säkra 

ett behov för hela eldningssäsongen [9]. Dessutom bidrar den minskade energitätheten till ett 

något ökat bränsleanvändande. 

4.1.3 Bränslesystem – Från tank till och med brännare 

Vilka åtgärder på bränslesystemet som krävs för att elda med bioolja beror till stor del på 

kvaliteten på oljan men också på förutsättningarna och skicket på det aktuella systemet. För 

att elda med en tyngre olja med lägre kvalitet krävs enligt företag D och E att alla 

komponenter från tanken fram till och med brännaren ska vara i rostfritt material, förutom 

själva distributionsledningarna. Kravet på material är på grund av korrosviteten och att 

biooljan inte har samma smörjande effekt som den fossila. Det betyder att packningar, 

mätningsutrustning, ventiler, värmeväxlare, pumpar och vissa delar i brännaren behöver bytas 

ut mot syrafasta alternativ [9] [10]. Hur mycket oljan behövs värmas upp innan brännaren har 

inverkan på hur aggressiv den blir på komponenter, eftersom korrosiviteten ökar vid högre 

temperaturer. Alla typer av brännare är inte lämpliga för biooljor, men rotations- och 

pressluftsbrännare har erfarenhetsmässigt visat sig fungera bra med vissa modifieringar [9]. 

Biooljor kan innehålla mer partiklar och därför rekommenderas installation av filter där 

påfyllning av tanken sker [10].  

När det gäller lättare biooljor av högre kvalitet (RME eller andra oljor av liknande kvalitet) 

går meningarna isär en del om vilka åtgärder som krävs på systemet. Företag E menar att en 

justering av brännaren och byte av packningsmaterial räcker, medan företag D menar att även 

pumpar och diverse ventiler behöver bytas till korrosionståligt material. Företag B som eldar 

en lättare RME av god kvalitet anger att de endast har gjort en justering av brännaren utan att 

hittills stött på några problem vid drift eller ökat underhåll. De använder dock en betydligt 

mindre mängd olja i sin produktion än FEV. En leverantör av RME som kontaktats menar att 

inga komponenter normalt behöver bytas ut för att elda deras olja.  

4.1.4 Drift och underhåll 

Även drift och underhåll är beroende av vilken kvalitet man väljer på oljan. En hög flampunkt 

på oljan medför att förvärmning innan brännare kan krävas upp till 70-130 ℃ [8]. En ökad 

stoftmängd leder till beläggningar som höjer både temperaturen och trycket i pannan, vilket i 

sin tur leder till att effekten kan sänkas [17]. Hur mycket den sänks är olika från fall till fall 

men enligt en rapport från ÅF Industry bedöms en sänkning av effekten upp till 20 % vara 

vanlig hos oljor av lägre kvalitet [17]. Verkningsgraden och därmed bränsleanvändningen 

påverkas av beläggningarna [9], [8]. Hur mycket det påverkas beror på hur väl de underhålls 

och hur mycket stoftbildning oljan bidrar till. Stoftmängden ökar ju tjockare biooljan är och 

varierar dessutom med kvaliteten. Det är också viktigt att se till att erhålla en bra förbränning 

för att hålla stoftbildningen nere [9].  

Den ökade stoftmängden leder till att biooljor kräver mer frekvent sotning av pannan, 

rengöring av brännaren och byte av filter. Enligt en rapport från Svensk Fjärrvärme behöver 

inte lättare oljor av hög kvalitet medföra någon ökning av underhåll [5], men eftersom oljorna 

skiljer i kvalitet är det svårt att dra generella slutsatser. Företag E menar att RME ger ett högre 

underhållsbehov än fossil olja men betydligt mindre än MFA av tyngre karaktär. 

Beroende på val av olja och hur den lagras kan en begränsad lagringstid leda till att tanken 

måste tömmas efter eldningssäsongen, vilket påverkar driftkostnaden.  
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4.1.5 Emissioner och tillstånd 

Det är viktigt vid val av bränsle att ta hänsyn till pannans reningsutrustning och att 

miljötillståndet uppfylls. Tidigare erfarenheter visar att utsläpp av till exempel stoft och 

kväveoxider kan bli högre vid användning av bioolja [8]. Det är viktigt att se till att en bra 

förbränning erhålls och att mätningar görs för att följa upp detta. Om en olja med för låg 

kvalitet väljs till en panna med otillräcklig rökgasrening kan det krävas ytterligare utrustning, 

som till exempel installation av elfilter [10]. Det kan då vara motiverat att överväga en dyrare 

olja av hög kvalitet för att undvika investeringar kopplade till reningsutrustningen [9]. 

4.2 HVO 

Den numera mest använda biodieseln på den svenska marknaden är HVO, som kan 

framställas både ur vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Liksom för eldningsoljor 

används ofta rest- och biprodukter vid tillverkning. HVO är relativt nytt på marknaden och 

sedan 2011 när den introducerades i Sverige har användningen ökat markant (se Figur 3). 

Dess egenskaper är väldigt lik den fossila dieseln vilket gör att den går att använda i vanliga 

dieselmotorer [20]. Med tanke på att värmepannor generellt använder mer svårhanterliga 

bränslen än förbränningsmotorer kan detta betyda att omställningskraven för att elda HVO 

istället för EO1 är små. Ingen litteratur har dock hittats som styrker detta. Företag C anger att 

de endast justerade sina brännare vid konverteringen. De har hittills inte haft några problem 

med varken lagring, drift eller underhåll. Detta företag eldar dock en betydligt mindre mängd 

bränsle än behovet hos FEV. Köldegenskaperna hos HVO är bra och den klarar drift vid låga 

temperaturer [22], vilket gör att uppvärmningsbehovet är mindre än hos RME och MFA. 

Nackdelen med bränslet är dock att priset är betydligt högre än hos eldningsoljorna.  

 

 
Figur 3. Volymer levererat  biodrivmedel i Sverige 2009-2016. Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet [23] 
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5 Priser och kostnadsposter för bränslen 

För att kunna göra en bedömning av kostnader vid ett bränslebyte behöver man ta hänsyn till 

både prisutveckling för bränslen och andra kostnader som kan tillkomma, i form av 

ekonomiska styrmedel eller regleringar. Detta kapitel tar därför upp några ekonomiska 

styrmedel, prisutveckling och hållbarhetsbeskedet för biobränsle.  

5.1 Ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel kan vara till exempel avgifter, skatter, avdrag och bidrag som i 

miljösammanhang är till för att främja användandet av resurser som är mindre skadliga för 

miljön [24]. Styrmedlen ska ekonomiskt underlätta valet att använda till exempel förnybara 

resurser istället för fossila. I detta avsnitt tas några styrmedel upp som anses relevanta för 

kostnaden för de aktuella bränslena. 

5.1.1 Punktskatter 

Fossila eldningsoljor och gasol är belastade med koldioxid- och energiskatt. Vad gäller de 

förnybara oljorna skiljer sig reglerna något mellan olika typer av bränslen. HVO och RME är 

skattebefriade om det handlar om ofärgad diesel som används till motorfordon, men de är 

belastade med koldioxid- och energiskatt när de används till uppvärmning. För eldningsoljor 

finns det flera olika kategorier av skatter. Ingen färgad HVO för uppvärmning har hittats på 

marknaden men HVO som är avsedd att användas som drivmedel (och därmed inte är märkt 

och färgad) går under kategorin ofärgad diesel och har en högre skattesats än färgade och 

märkta förnybara eldningsoljor som RME [25]. För RME-oljor går det att ansöka om 

återbetalning av skatterna, vilket inte är fallet med HVO [26]. MFA-oljorna är inte 

punktbeskattade i dagsläget.  

I Tabell 3 visas skattesatser för de aktuella bränslena för 2018 när de används till 

uppvärmning [11], omräknat till kr/MWh.  

 
Tabell 3. Punktskatter på bränsle för uppvärmning, omräknat till kr/MWh. Källa: Skatteverket [11] och Energimyndigheten 

[12] (värmevärden). 

 EO1  

(kr/MWh) 

Gasol 

(kr/MWh) 

Färgad RME 

(kr/MWh) 

HVO 

(kr/MWh) 

Energiskatt  87 87 94 281 

Koldioxidskatt 331 271 355 349 

Kan återbetalas 61* 61* 426** 0 

Summa efter 

avdrag 

357 297 22 629 

* 70 % avdrag för energiskatten om man levererar värme till tillverkande industri [27] 

** 100 % avdrag för den del av RME-oljan som har framställts ur biomassa, vanligtvis 95% 

av totala bränslet [26] 

 

I Figur 4 visas beskattningen för eldningsolja och gasol mellan 2000-2018 (energi- och 

koldioxidskatt summerat). Skatterna har succesivt ökat nästintill varje år under denna period. 

Utöver inflationen har skatterna ökat med 16 % mellan 2008-20184. 

                                                 
4 Den summerade kostnaden per MWh för både olja och gasol, omräknat med konsumentprisindex för 2008 hos 

SCB [41] 
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Figur 4. Utvecklingen av den summerade energi- och koldioxidskatt för färgad eldningsolja och gasol under perioden 2000-

2018, omräknat till kr/MWh. Källa: Skatteverket [25] och Energimyndigheten [12] (värmevärden). 

5.1.2 Reduktionsplikt 

För att minska utsläpp av växthusgaser till följd av drivmedel har regeringen infört en 

reduktionsplikt på dessa. Det innebär att leverantörer av drivmedel blir skyldiga att minska 

utsläppen för bränslena de levererar. Genom att blanda i biodrivmedel i det fossila bränslet 

kan man sänka utsläppen i förhållande till motsvarande mängd rent fossilt bränsle [28]. 

Reduktionsplikten ska från 1:a juli 2018 till 2030 succesivt sänka drivmedlens utsläpp av 

växthusgaser med 40 % [29], [28]. Eftersom leverantörer är tvungna att blanda i mer och mer 

biokomponenter i sina drivmedel kan det leda till en ökad efterfrågan av biodrivmedel och 

dess råvaror.  

5.1.3 Utsläppsrätter 

EU har infört en handel av utsläppsrätter för att minska utsläppen från industrier, 

energiproducenter och flygverksamheter. För verksamheter som ingår i handelsavtalet ska 

man överlämna en utsläppsrätt för varje ton växthusgaser man släppt ut under året. Har man 

ett underskott kan man köpa utsläppsrätter och har man ett överskott kan man spara eller sälja 

dem. Detta kan ske på börser eller mellan verksamheter. Om man har ett underskott är också 

ett alternativ att se till att man släpper ut mindre växthusgaser [30]. Har man som aktör ett 

hållbarhetsbesked för ett bränsle räknas inte utsläppen med i systemet för utsläppsrätter [31] 

(se avsnitt 5.3). 

Priset på utsläppsrätter ligger förhållandevis lågt i dagsläget vilket beror på ett överskott på 

marknaden [32]. Europaparlamentet har beslutat att från och med 2019 ska en del av 

överskottet sparas som reserv, som sedan kan auktioneras ut när det behövs. Dessutom ska 

antalet utsläppsrätter minska varje år med en högre grad än tidigare bestämt (2,2 % istället för 

1,74 %) [33]. Energimyndigheten gör ett antagande utifrån förutsättningar från EU-

kommissionen att priset på utsläppsrätter kommer öka med 120 % mellan 2020 och 2030 [15]. 

5.2 Prisutveckling och marknad 

Prisutvecklingen för fossil olja är svår att förutse eftersom den beror på så många faktorer. 

Prognoser för framtiden skiljer sig därför åt. Världsbankens antagande om prisutveckling på 

råolja mellan 2020 och 2030 visar en ökning på 7 % [16], medan Energimyndighetens 

prognos grundat på förutsättningar från EU-kommissionen visar en ökning på 30 % [15]. 
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Världsbankens prognos för vegetabiliska oljor visar en genomsnittlig ökning på 17 % för 

samma period5 [16]. Viktigt att poängtera är dock att de förväntade prisutvecklingarna är på 

råvaror inte på slutpris för bränslet eller inklusive styrmedel.  

Råvarukostnaden för oljor till flytande biobränslen påverkar i stor utsträckning slutpriset för 

bränslet [32]. Råvaror till förnybara eldningsoljor är dock som tidigare nämnts ofta rester och 

biprodukter där priserna kan bero även på parametrar som andra användningsområden för 

oljorna och konkurrens på den lokala marknaden. Biodieseltillverkning (som använder rest- 

och biprodukter i tillverkningen) och dess efterfrågan kan påverka prisbilden för 

eldningsoljorna om viljan att betala för råvaror ökar inom biodieseltillverkningen [34]. 

Styrmedel påverkar indirekt priserna på bränslet eftersom efterfrågan på bränslet styrs av 

detta [32].  

Energimyndigheten diskuterar i sin ”Omvärldsbevakning – Biodrivmedelsmarknaden” att 

efterfrågan på HVO kan bli så hög efter reduktionsplikten börjat gälla (se avsnitt 5.1.2) att det 

kan bli svårt att leva upp till efterfrågan om man ser till nuvarande produktionskapacitet. Den 

pågående diskussionen om palmoljeresters vara eller icke vara som råvara till HVO kan 

dessutom påverka råvarutillgången för bränslet. Regeringen vill försvåra användningen av 

råvaran och Europaparlamentet diskuterar att förbjuda den helt. Ett troligt scenario enligt 

Energimyndigheten är att HVO i första hand kommer att gå till inblandning i 

transportbränslen [35].  

Figur 5 visar prisutvecklingen de senaste tio åren för eldningsolja, propan och rapsolja. Man 

kan se att oljan och gasolen har vissa lokala avvikelser men har grovt sett följt liknande 

kurvor, medan rapsoljan avviker mer från de fossila.  

 

  
Figur 5. Prisutveckling 2008-2018 för eldningsolja, propan och rapsolja, omräknat till kr/MWh. Källa: Index Mundi [36] 

och Energimyndigheten [12] (värmevärden). 

                                                 
5 Medelvärde av de ingående vegetabiliska oljorna i prognosen 
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5.3 Hållbarhetsbesked 

För de aktörer som använder flytande biobränsle i sin verksamhet, vare sig bränslena är 

beskattade eller inte, är de skyldiga att ansöka om ”Hållbarhetsbesked” hos 

Energimyndigheten. Man ska även rapportera mängden använt bränsle, kunna spåra dess 

ursprung och kunna visa att de uppfyller en viss grad av utsläppsminskning [37]. Detta 

hållbarhetsbesked gäller inte för de fossila bränslena, vilket gör att denna kostnad uppstår vid 

en konvertering. Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för mindre producenter som 

använder mindre än 10 GWh flytande biobränsle per år till 9 kr/MWh. För större användare 

över 10 GWh är motsvarande siffra 1 kr/MWh [38].  
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6 Resultat och analys 

För att få en uppfattning om hur bränslebehovet för de fossila pannorna kan se ut presenteras 

först bränsleanvändningen under perioden 2010-2017. För att visa vad som ligger till grund 

för investeringar redovisas åtgärder som kan krävas vid en konvertering på en generell nivå. 

Sedan presenteras investeringar och kostnader som förväntas uppkomma. Slutligen redovisas 

resultatet av LCC-beräkningen och känslighetsanalysen. Samtliga av dessa resultat avser 

konverteringar hos FEV med deras förutsättningar. 

6.1 Energibehovet (bränslebehovet) för de aktuella pannorna 

Totalt förbrukad mängd fossilt bränsle hos FEV för värmeproduktion under perioden 2010-

2017 presenteras i Figur 6. Man kan se att värmebehovet skiljer sig stort från år till år. 

Medelvärdet av bränsleanvändning under perioden 2010-2017 är cirka 12 GWh per år. Den 

största förändringen i systemet som skett under denna period är att Borlänges och Faluns nät 

sammankopplades i slutet av 2014. Under perioden 2015-2017 var medelvärdet cirka 8 GWh. 

Energibehovet för spetslastpannorna är beroende av klimatet, men också av driftproblem eller 

framtida förändringar på produktionssidan och behovssidan i fjärrvärmenätet. 

 

 
Figur 6. Fossil bränsleförbrukning omräknat till MWh under perioden 2010-2017. Omarbetat material från FEV.  

6.2 Åtgärder vid konvertering 

Ingen åtgärdsplan vid konvertering har tagits fram. Åtgärder som kan krävas presenteras 

nedan på en generell nivå utan vidare detaljerad beskrivning. Dessa åtgärder berör hos FEV 

samtliga fossila spetslastpannor med tillhörande bränslesystem, 3 startbrännare till KVV och 

samtliga cisterner. 

Oavsett vilket bränsle man byter till krävs en justering av brännare och byte av 

packningsmaterial som kommer i kontakt med oljan. Det rekommenderas också byte av 

regler- och säkerhetsventiler för alla bränslen. När det gäller både RME och MFA krävs ofta 

att en ny oljepump installeras. För de tyngre MFA-oljorna blir kravet högre på alla 

komponenter av metall som kommer i kontakt med oljan mellan tank och brännare som inte är 

i syrafast material. Alla dessa komponenter kan behöva bytas ut, utom själva 

distributionsledningarna (beroende på skick på ledningar och oljekvalitet).    
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Tömning och rengöring av cistern rekommenderas vid konvertering till MFA och RME. De 

flesta biooljor kräver också varmhållning, helst med rundpumpning. Isolering krävs för 

ledningar som blir utsatta för kyla samt för dagtanken vid Västermalmsverket. För tyngre 

MFA-oljor krävs oftast ytterligare uppvärmning innan brännaren, vilket kräver komplettering 

av förvärmarutrustningen.  

Underhållsbehovet bedöms öka vid bränslebyte till MFA och RME. Det handlar främst om 

sotning av panna, rengöring av brännare och byte av filter. För tyngre MFA förväntas dessa 

underhåll krävas årligen för alla pannor och brännare (vilket inte görs i dagsläget med de 

fossila bränslena hos FEV). Det ökade underhållsbehovet för lättare RME-oljor har antagits 

till hälften av MFA-oljorna. 

6.3 Kostnader för olika konverteringsalternativ 

Under förutsättning att alla 7 fossila spetslastpannor och 3 startbrännare ska konverteras samt 

att rundpumpning installeras i cisterner (ej för HVO) har total investering, fasta kostnader och 

rörliga kostnader tagits fram. Resultaten presenteras i Tabell 5Tabell 4. Observera att detta 

inte är totala fasta och rörliga kostnader för bränslena, utan endast de som bedöms tillkomma 

eller försvinna vid en konvertering. För EO1 och gasolen är det kostnader som bedöms 

förvinna och för övriga bränslen är det kostnader som bedöms tillkomma. Observera att priset 

per MWh för MFA justerats för en förväntad verkningsgradssänkning om 10 % (se avsnitt 

3.3.1). 

 
Tabell 4. Kostnader som bedöms försvinna eller tillkomma vid konvertering. 

 EO1 (35%)  

Gasol (65%) 

 

MFA RME HVO 

Investering 

(Mkr) 

0 25,0  6,9 0,6  

Fasta kostnader 

(kkr/år) 

280 660 600 320 

Rörliga 

(kr/MWh) 

820 630 880 1910 

 

Analys: Det enda bränslet som är billigare än den fossila bränslemixen hos FEV är enligt 

resultatet MFA-oljan. Det rörliga priset på HVO beror dels på ett högt pris på bränslet, men 

också för den relativt höga beskattningen (33 % av bränslekostnaden).  
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6.4 Livscykelkostnader 

Resultatet av LCC enligt grundscenario presenteras i Tabell 5. Livscykelkostnaderna är 

nuvärdet av investeringen i förhållande till att fortsätta använda fossila bränslen (se avsnitt 

3.3.1). Konverteringen till MFA bedöms alltså var 7,4 Mkr dyrare än att fortsätta använda de 

fossila bränslena, och så vidare. 

 
Tabell 5. Livscykelkostnader för olika biobränslealternativ i förhållande till ett scenario med fortsatt användning av fossila 

bränslen. 

 MFA RME HVO 

Nuvärde av fasta 

kostnader (Mkr) 

2,9 2,4 0,3 

Nuvärde av rörliga 

kostnader (Mkr) 

-20,5 4,8 108 

Total 

livscykelkostnad 

(Mkr) 

7,5 14,1 109 

 

Analys: Den enda kostnaden som minskat i förhållande till investeringen är MFA, eftersom 

bränslekostnaden är lägre än de fossila (till skillnad från RME och HVO). Enligt 

förutsättningar i grundscenariot är denna konvertering den enda som kan bli lönsam, men till 

följd av den stora investeringen blir återbetalningstiden längre än kalkylperioden (cirka 15 år). 

HVO har lägst fasta kostnader men på grund av den betydligt högre bränslekostnaden blir det 

försumbart i sammanhanget.  
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6.5 Känslighetsanalys 

På grund av den höga LCC för HVO har den utelämnats ur känslighetsanalysen i de fall 

kostnaden överstiger 50 Mkr. De parametrar som ändrats i känslighetsanalysen är 

energibehovet, energipriset och kalkylräntan. 

6.5.1 Energibehov 

Energibehovet är en osäker parameter eftersom den varierar i så stor grad beroende på klimat 

och hur systemet kommer att se ut i framtiden. I Figur 7 visas livscykelkostnaden för olika 

energibehov i intervallet 0-14 GWh.  

 
Figur 7. Känslighetsanalys av energibehovet som visar livscykelkostnaden för ett årligt energibehov på 0-14 GWh. 

Analys: Bränslekostnaden för RME-oljan är väldigt lik den fossila i dagsläget (för FEV:s 

bränslemix gasol och olja), varför denna blir mindre känsligt för ett förändrat energibehov. 

För MFA blir energibehovet mer avgörande för utfallet, eftersom den skiljer sig mer märkvärt 

i pris gentemot de fossila bränslena. Den relativt stora investeringen för MFA gör att en 

bedömning av det framtida energibehovet blir mer väsentlig (enligt dessa bränslepriser). HVO 

är i dagsläget endast intressant vid ett betydligt lägre energibehov. 

6.5.2 Energiprisutveckling 

Framtidsscenarier som studerats (se avsnitt 5.1 och 5.2) tyder på en ökning både vad gäller 

energipriser och styrmedel. Dock är det osäkert med hur mycket och hur de fossila och de 

förnybara bränslena kommer att förhålla sig till varandra. I Figur 8 presenteras 

livscykelkostnaden för några scenarier för prisutveckling på bränslen under en 10-årsperiod.  
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Figur 8. Känslighetsanalys av energipriset som visar livscykelkostnader för 6 scenarier för olika prisutvecklingar av fossila 

bränslen och biooljor. Angivet i procent hur priser förväntar förhålla sig till dagens priser om 10 år, inklusive styrmedel och 

utöver inflation. 

Analys: Livscykelkostnaden för både MFA och RME är känslig för energipriset. För att göra 

konverteringen lönsam krävs att de fossila bränslena ökar betydligt mer än biooljorna.  

6.5.3 Kalkylränta 

I Figur 9 visas hur livscykelkostnaden påverkar konverteringen till MFA och RME vid en 

förändrad kalkylränta.  

 

 
Figur 9. Känslighetsanalys av kalkylräntan som visar livscykelkostnaden för en kalkylränta mellan 1 % och 10 %. 

Analys: Den stora investeringen gör att MFA-oljan blir väldigt beroende av framtida 

kostnader. En högre kalkylränta värderar betalningar längre i framtiden lägre, varför MFA 

bedöms dyrare ju högre kalkylränta man väljer. RME-oljan har en relativt låg investering och 

mindre skillnad i bränslepris mot de fossila, varför denna blir mindre känslig för en förändrad 

kalkylränta.  
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7 Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att ta reda på ekonomiska konsekvenser av en konvertering till 

bioolja och biodiesel. Det har framkommit under studien att kostnader och kostnadsposter 

skiljer sig mycket mellan olika system och förutsättningar. Det gör att generella slutsatser är 

svåra att göra. Dessutom är många antaganden gjorda som gör kalkylen osäker (se avsnitt 

3.4). Resultaten indikerar dock att ingen av studerade konverteringarna ser ut att bli lönsamma 

utifrån de rådande förutsättningarna hos FEV och med dagens priser på bränslen. De 

ekonomiska konsekvenserna skiljer sig för de olika bränsletyperna som studerats. HVO har 

enligt resultaten mindre fasta kostnader och investeringar men betydligt större rörliga 

kostnader för bränslet och skatter. Detta gör att HVO endast blir intressant vid ett mycket lågt 

behov på dessa pannor. MFA kräver den största investeringen och förväntas ha de högsta fasta 

kostnaderna, men är i dagsläget det enda av dessa bränslen som har en lägre rörlig kostnad än 

det fossila bränslet. Den stora investeringen gör dock att detta alternativ har en stor risk och är 

beroende av ett stort energibehov på pannorna i framtiden (enligt känslighetsanalysen i 6.5.1). 

RME har enligt resultaten en betydligt mindre investering än MFA och har i dagsläget rörliga 

kostnader som ligger strax över den fossila användningen hos FEV (EO1 och gasol). 

Känslighetsanalysen visar att RME kan vara mer intressant om energibehovet bedöms minska 

i framtiden och vid en högre kalkylränta.  

Även om de ekonomiska konsekvenserna inte bedöms vara fördelaktiga kan de miljömässiga 

konsekvenserna av ett bränslebyte väga tyngre. Om man vill uppnå miljönytta med 

konverteringen är det därför viktigt att följa upp en ekonomisk analys med en miljömässig 

analys. Denna aspekt har dock legat utanför ramen för denna studie. 

2014 tog Kollberg, Boman och Bruce fram en prisbild för att konvertera en oljepanna inom 

intervallet 10-20 MW [8]. De angav en generell bild för att anpassa systemet för att elda allt 

från lättare (RME eller liknande) till tyngre biooljor. Enligt rapporten skulle investeringen 

ligga mellan 1,6 Mkr och 2,6 Mkr 6, där bränslesystem, atomiseringsutrustning, filter och 

pump inkluderats. Motsvarande siffra som kommit fram i denna studie är 2,3 Mkr per panna 

för MFA, vilket ligger inom det angivna intervallet. Däremot ligger motsvarande siffra för 

RME (350 kkr) betydligt lägre än intervallet. Vad som noterats är att kraven för konvertering 

till lättare biooljor de anger är betydligt högre än den bilden som företag D och E gett. 2006 

tog Svensk Fjärrvärme fram en specifik investeringskostnad på 70 kr/kW för att anpassa en 

panna (15-25 MW) till att elda en lättare typ av bioolja [5]. Detta skulle idag motsvara cirka 

1,2 Mkr7 för en panna på 15 MW. Det framgår dock inte vilken kvalitet av olja som systemet 

ska vara förberett för eller exakt vilka åtgärder som ingår. Eftersom studien är från 2006 kan 

det också betyda att kraven som biooljor på dagens marknad ställer på systemen kan skilja 

sig. Resultaten från dessa två studier kan betyda att den framtagna investeringen för RME i 

denna studie är underskattad. Samtidigt styrker de två olika resultaten att det är svårt att ge 

generella prisbilder och att varje investering måste värderas från fall till fall. 

Eftersom verkningsgraden vid bränslebyte beror på stoftmängd vid förbränning och hur väl 

pannan underhålls blir den svår att förutse. En feluppskattad verkningsgrad kan påverka 

resultatet i stor utsträckning, eftersom bränsleanvändningen värderas över en 10-årsperiod. 

Det bör därför beaktas vid val av bränsle att kvaliteten på oljan och underhållet av pannan kan 

påverka de rörliga kostnaderna i hög grad. 

                                                 
6 Med justering till KPI 2018 
7 Med justering till KPI 2018 
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7.1 Energibehovet 

I grundscenariot för kalkylen har det antagits att energibehovet för de fossila 

spetslastpannorna fortsätter att vara lika stort som under perioden 2010-2017. Under den tiden 

har kopplingen till Borlänges fjärrvärmenät tillkommit (2014) vilket kan betyda att behovet 

har överskattats. Figur 2 antyder att det importerade hetvattnet från BE minskar behovet att 

använda spetslastpannor. Kopplingen till BE gör att behovet i framtiden inte bara beror på 

klimat och FEV:s fjärrvärmesystem, utan även på förutsättningar hos BE. Enligt personal på 

FEV är det mer troligt med ett sänkt behov i framtiden. Ju lägre behovet är hos FEV i 

framtiden, visar resultaten att RME kan bli mer intressant än MFA. Blir de tillräckligt låga 

kan även HVO vara aktuellt. I takt med att behovet av spetslastproduktion minskar kan även 

behovet av antalet pannor minska, vilket påverkar investeringar och fasta kostnader för 

konvertering. 

7.2 Bränslepriser och marknad 

Samma typer av råvaror används till både biooljor för värmeapplikationer och 

biodieseltillverkningen. Ett troligt scenario vid införandet av reduktionsplikten inom 

transportsektorn (se avsnitt 5.1.2) är att trycket på råvarorna kommer att öka och att 

betalningsviljan för råvaror inom biodieseltillverkningen kommer att öka. Det finns då en risk 

att både tillgången och prisbilden hos biooljor för uppvärmning påverkas negativt. Den ökade 

efterfrågan på HVO efter införandet av reduktionsplikten gör att dess pris kan öka ytterligare.  

Samtidigt är inte en fortsatt användning av fossila bränslen riskfri. Priset på råolja i framtiden 

är oviss och styrmedel kan ha stor inverkan på de rörliga kostnaderna.  

Sammantaget är framtida priser för både fossila och förnybara bränslen mycket svåra att 

förutse. Enligt känslighetsanalysen är de ekonomiska konsekvenserna av konverteringarna 

mycket beroende av prisutvecklingen, vilket bör beaktas särskilt noga vid ett val av bränsle. 

En fördel med att förbereda systemet för att elda tyngre oljor av sämre kvalitet (MFA) är att 

man inte begränsar sig till en viss typ av olja och är mer flexibel i sitt bränsleval inför 

framtida osäkerheter på marknaden. Samtidigt ökar den stora investeringen för denna 

konvertering risken om det visar sig att tillgången minskar för samtliga biooljor. 

7.3 Resultatens relevans för andra verksamheter 

FEV har relativt många pannor i förhållande till dess drifttider. Vissa utav dem används 

endast som reserver vid driftproblem eller ovanligt höga effekttoppar. Om man har färre 

pannor och/eller ett annat energibehov för pannorna kan resultatet bli mer positivt. Vidare kan 

de ekonomiska konsekvenserna skilja sig stort för en värmeproducent som endast använder 

fossil eldningsolja (ingen gasol) för spetslastproduktion, eftersom de rörliga kostnaderna för 

fossilt bränsle då ökar. Förutsättningar hos FEV gör därför att resultaten blir väldigt specifika 

för denna verksamhet. Även de fasta kostnaderna och investeringar är i viss mån specifika för 

verksamheten. En sammanställning i Bilaga 2 ska därför underlätta att applicera valda delar 

av kostnaderna under andra förutsättningar. Det ska dock understrykas att flera kostnader 

bygger på antaganden och ska därför hanteras med försiktighet (se avsnitt 3.4).  

7.4 Andra alternativ till fossilfri fjärrvärme 

Att konvertera till bioolja är inte en entydig lösning för att bli fossilfri. Det finns många andra 

möjliga sätt att bli av med den fossila användningen eller att minska behovet av den. På 

produktionssidan kan man till exempel överväga inköp av alternativa 

produktionsanläggningar eller säsongslagring av värme. För kraftvärmeverk kan 
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säsongslagring både minska kostnaden för spetslastproduktionen och öka inkomsten från 

elproduktion vid en lägre last i fjärrvärmenätet [39].  

Man kan också titta på kundsidan om det finns möjlighet att sänka behovet av 

spetslastproduktion genom till exempel laststyrning eller effektiviseringar hos kunder. En 

möjlighet till mindre kostsam effektivisering i nätet är att samverka med större kunder för att 

få ner deras effektuttag under effekttoppar i fjärrvärmenätet. Efter samråd med FEV bedöms 

de 20 största användarna dock inte ha en tillräcklig potential att effektivisera utan större 

ingrepp på deras system, för att kunna påverka den fossila spetslastproduktionen i någon 

större utsträckning. För FEV:s del kan därför effektiviseringar av större skala krävas för att 

kunna påverka den fossila användningen märkvärt. 

En möjlighet att påverka den ekonomiska konsekvensen av en konvertering kan vara att 

undersöka en förändring i prissättningen under vintern då spetslastproduktionen behövs mest. 

Kunder kan se ett mervärde i en fossilfri fjärrvärme och betalningsviljan skulle kunna öka vid 

en konvertering. För att undvika missnöje bör dock en sådan åtgärd göras med stor lyhördhet 

gentemot kunder.   

7.5 Vidare studier 

Eftersom det framkommit att generella investeringskostnader är svåra att ge är dessa mycket 

osäkra. Innan ett beslut om konvertering rekommenderas därför en noggrann genomgång av 

systemen för att få en bättre bild av investeringen.  

En alternativ approach som inte studerats är att konvertera en del av fossila HVP till en tyngre 

bioolja och en del för lättare bioolja av högre kvalitet. Om man sedan kan prioritera det 

billigare bränslet för spetslastproduktion kan det ekonomiska utfallet se annorlunda ut.   

Det kan finnas möjlighet till finansiellt stöd för en konvertering och för FEV:s del kan det 

också finnas en möjlighet att sälja marken som används för lagring av gasolen i dagsläget. 

Denna typen av bidrag och inkomster kan påverka ekonomiska konsekvenser och bör 

undersökas inför en konvertering. 

Undersöka möjligheter till säsongslagring för att minska behovet av spetslastpannor, som 

samtidigt kan gynna elproduktionen i kraftvärmeverket. 
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8 Slutsats 

De största tekniska kraven som ställs på systemen vid bränslebyte till bioolja är högre 

korrosivitet och högre viskositet som kräver byte av komponenter och varmhållning av 

bränslet. Eftersom det framkommit att åtgärder som krävs vid konvertering är mycket 

beroende av kvaliteten på bränslet och förutsättningar hos konverteringsobjektet är de 

framtagna investeringarna mycket osäkra. Resultaten indikerar dock att en konvertering hos 

FEV inte blir lönsam, om inte energibehovet eller priset för bränslen förändras väsentligt. Den 

mest troliga ekonomiska konsekvensen av konverteringarna blir därför att kostnaderna ökar i 

förhållande till den fossila användningen över kalkylperioden (10 år). Resultaten är på grund 

av förutsättningar hos FEV specifika för denna verksamhet, vilket gör att de ekonomiska 

konsekvenserna kan se annorlunda ut för andra värmeproducenter.  

Känslighetsanalysen visar att HVO endast är intressant för FEV vid ett mycket lågt 

spetslastbehov (upp till cirka 2 GWh årligen). RME är intressant om behovet förväntas 

minska under kalkylperioden. MFA är till följd av den stora investeringen endast intressant 

om behovet bibehålls (på en liknande nivå som under perioden 2010-2017) eller ökar. 

Känslighetsanalysen visar också att de ekonomiska konsekvenserna är mycket beroende av 

prisutveckling för bränslen. 
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10  Bilagor 

 

Bilaga 1 – Formler LCC 
 
 
 
LCC har beräknats enligt A1-A4 nedan. Källa: Belok [40] 
 
 

Nuvärde av investeringens totala livscykelkostnad: 

 

 𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (A1) 

 

 

Nuvärde av underhållskostnad: 

 

𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ×
1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖
   (A2) 

 

 

Nuvärde av energikostnad: 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 × 𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ×
1−(

1+𝑞

1+𝑖
)
𝑛

1+𝑖

1+𝑞
−1

   (A3) 

 

Nuvärde av restvärde: 

 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × (1 + 𝑖)−𝑛   (A4) 

 

 

𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = Investeringens värde 

𝑎𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 =  Årlig underhållskostnad 

𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Årligt energibehov 

𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Dagens energipris 

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = Uppskattat värde vid kalkylperiodens slut 

n = Kalkylperiod 

i = Real kalkylränta 

q = Real årlig energiprisökning 
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Bilaga 2 - Sammanställning av förväntade investeringar och kostnader 
 
Investeringar, fasta kostnader och rörliga kostnader som använts i kalkylen. Inom parentes 
visas vad kostnaden baserats på. Dessa är totala kostnader för konverteringen. 

 
 Investeringar MFA (Mkr) RME (Mkr) HVO (Mkr) 

Bränslesystem  19,5 

(I) 

2,8 

(I) 

0,6 

(II) 

Lagring 2,8 

(I) 

2,0 

(I) 

 

Övrigt (ledningar, isolering, 

packningsmaterial etc) 

1,4 

(III) 

0,7 

(III) 

 

Tömning & rengöring cistern 1,4 

(IV) 

1,4 

(IV) 

 

 
Fasta kostnader Gasol (kkr) EO1 (kkr) MFA (kkr) RME (kkr) HVO (kkr) 

Administrativa 60 
(IV) 

50 
(IV) 

25 
(III) 

25 
(III) 

25 
(III) 

Extra underhåll 
  

170 
(IV) 

85 
(IV) 

 

Tömning och rengöring tank 
 

120 
(IV) 

410 
(IV) 

460 
(IV) 

290 
(IV) 

Varmhållning 
  

60 
(III) 

30 
(III) 

 

 
Rörliga kostnader EO1 (kr) Gasol (kr) MFA (kr) RME (kr) HVO (kr) 

Bränsle  563 
(V) 

406 
(V) 

569 
(V) 

862 
(V) 

1282 
(V) 

Energiskatt 26 
(VI) 

26 
(VI) 

 
22 

(VI) 
281 
(VI) 

Koldioxidskatt 331 
(VI) 

271 
(VI) 

  
349 
(VI) 

Utsläppsrätter 43 
(VII) 

37 
(VII) 

   

Totalt rörliga  963 740 569 884 1911 

Verkningsgradssänkning 
  

10% 
(III) 

0% 
  (III)  

0% 
(III) 

Summa kostnad 963 740 632 884 1911 

I = Företag D 
II = Företag E 
III = Egen uppskattning 
IV = Uppskattning i samråd med FEV 
V = Leverantörer, se metodavsnitt. 
VI = Skatteverket [11] 
VII = EEX [13] 


