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Sammanfattning 

Uppnådda huvudresultat 
Energisituationen i Chile är idag sådan att man är starkt beroende av energiimporter från Argentina. 
Det finns ett ökat intresse för att konvertera värmesystem till pelletseldning. I denna förstudie har 
undersökts vilka förutsättningar finns för den typen av värmesystem och om marknaden kan vara 
intressant för svenska företag som tillverkar pelletsvärmesystem. Undersökningen belyser tre 
viktiga områden: 1. Tillgänglighet och kvalitet av lokala träpellets; 2. Befintliga bostäder och 
värmesystem. 3. Ekonomi för pelletvärmesystem. 
 
1. Tillgänglighet och kvalitet av lokal träpellets 
I Chile finns i dagsläget tre större företag som tillverkar träpellets. De tre företagen har sammanlagt 
en tillverkningskapacitet på ca 100000 ton per år. Det finns ingen chilensk standard för kvalitet eller 
tillverkning av träpellets. Tillverkningen är koncentrerad i den centrala delen av Chile där även den 
största delen av befolkningen bor. En av tillverkarna (Ecopellet) exporterar en del av produktionen 
till Europa. Av den pelletproduktionen som används i Chile förbrukas enligt Chile’s National 
Environmental Commission (CONAMA) ca 50% på hushållsnivån och den andra hälften i 
industriella anläggningar. 
Testrapporter för tre olika typer av träpellets från två företag var tillgängliga (Bilaga 1-3). Företaget 
Andes Bio-Pellets tillverkar pellets av träpulver och jordbruksavfall. och produkten används 
huvudsakligen i industriella anläggningar. Företaget Ecopellet tillverkar två olika typer med olika 
kvalitéer; ”Premium” och ”Normal”. ”Premium” är jämförbart med de pellets som finns på svenska 
marknaden med lite högre askhalt än vad den svenska standarden (SS187120-Class 1) fordrar. 
Diametern är lite mindre (6.4-7.9mm) än de flesta pellets i Sverige (8mm). Askhalten i pelletstypen 
”Normal” ännu högre, ca 4 gånger högre än gränsvärdet från svenska standarden. Den höga 
askhalten kan vara problematisk för pannor och kaminer som inte är designade för det. Det innebär 
också krav för ökad uraskning och rengöring av brännaren och värmeväxlare. I alla fall måste/borde 
utrustningen först testas med pelletsen. Förutom askhalten kan också andelen av finfraktion vara 
problematisk för pelletstransportsystemet. Enligt Ecopellets har deras pellet en finfraktionsandel av 
5% som är dubbelt så högt som Svanmärkens gränsvärde.  
 
 



2. Vilka typ och antal bostäder finns i Chile som kan konverteras till pelletvärmesystem eller 
kombinerade sol- och pelletvärmesystem? 
Enligt Chilean National Statistics Commission (INA) fanns 2002 ca. 4.5 miljoner bostadshus i 
Chile. De flesta befinner sig i den centrala storstadsregionen omkring Santiago de Chile och 
Valparaiso. Det finns ingen statistik tillgänglig som ger upplysning hur fördelningen mellan villor 
och flerfamiljshus ser ut, som gör det svårt att uppskatta potentialen för småskaliga 
pelletvärmesystem för villor. Det är dock bekant att majoriteten av Chilener bor is småhus. 
I den relativt tätt befolkade centrala delen av landet är klimatet och är jämförbart med klimatet t.ex. 
i Rom/Italien. Uppvärmningssäsongen in den delen av Chile är 3-4 månader lång. Söder om 
Santiago ökar uppvärmningsbehovet men befolkningstätheten minskar. I regionen ”de Los Lagos”, 
som är den södersta regionen om Santiago som har ett relativt stor antal bostadshus (~300000) är 
klimatet fortfarande relativt milt med ungefär samma lägsta temperatur som Santiago men med 
ungefär två ytterliggare uppvärmningsmånader. 
På grund av det relativ låga uppvärmningsbehovet men också på grund av den höga kostnaden har 
de flesta bostadshusen inget vattenburen uppvärmningssystem eller inget uppvärmningssystem alls. 
De flesta bostadshusen som har ett uppvärmningssystem använder ved som bränsle. Enligt 
CONOMA förbrukas 5.8 miljoner ton torr ved per år i bostadshus varav 2/3 delar används för 
uppvärmning i vedkamin, kakelugn, öppen spis och köksspis. Det finns också en del gas- och 
elbaserade uppvärmningssystem speciellt i storstadsområden. Alla dessa system värmer direkt 
inomhusluften. Lika som för direktelvärmda hus i Sverige är en konvertering av dessa hus till 
vattenburna värmesystem kostsam och också på grund av den korta uppvärmningssäsongen ingen 
förnuftig lösning. Potentialen för pelletsystem är störst för hus i storstadsområden som idag 
använder ved, gas eller el. Dessa hus har oftast redan en skorsten men vedeldningen har förbjudits 
på grund av de höga utsläppen den orsakar. Enligt CONOMA stödjer regeringen konvertering till 
pelletsystem men ingen dokument som kan hänföras till har hittades.   

 
Figur 1. Användning av ved i bostadshus för uppvärmning och matlagning (CONAMA, 2008) 
 
Vanliga kombinerade pellet- och solvärmesystem kräver ett vattenburet värmesystem och är i 
dagsläge inte intressant för de flesta bostadshusen. Solvärme är dock intressant för uppvärmning av 
tappvarmvatten. I många hus använder man el eller gas (LPG) för det ändamålet vilket är relativt 
dyrt. Enkla kompakta solvärmesystem för tappvarmvatten med integrerad tank som man tillverkar i 
China och i flera sydeuropeiska länder skulle kunna vara lämpliga för Chile, teknisk och 
ekonomisk.  
 
3. Vilka kostnadsnivåer finns för småskaliga uppvärmningssystem och kan svenska 
pelletvärmesystem vara ekonomiskt konkurrenskraftiga i Chile? 
Det finns inga officiella uppgifter om vilka och hur många värmesystem är installerade i Chile. Inte 
heller finns officiella uppgifter om kostnader. De prisuppgifterna för värmesystem som används här 
stödjer sig på personliga uppgifter från Chile.  
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Idag finns i Chile bara en tillverkare av pelletkamin, företaget BOSCA. BOSCA tillverkar flera 
typer luftvärmekaminer för ved och pellets. Tre varianter av pelletkaminer erbjuds, två med 12kW 
och en med 16 kW nominaleffekt. Inga priser har varit åtkomliga från BOSCA på förfrågan men 
enligt uppgifter från en forskare i Chile kostar de 10000-15000kr. Det finns några ytterligare företag 
som säljer importerade pelletkaminer och pelletpannor. Det största är Energía del Sur som säljer 
olika typer RIKA kaminer och KWB pannor (både från Österrike). Även här har inga officiella 
prisuppgifter varit åtkomliga.    
De flesta uppvärmningssystemen för villor i Chile är luftvärmande vedkaminer. Den här typen av 
kamin kostar 1000-2000kr. Varmvattenberedare kostar ungefär lika mycket som en vedkamin.  
2008 kostade träpellets i Chile ca 1100kr/ton (i Sverige 2300 - 2800 kr/ton). Olja och (flytande) gas 
har, innan oljepriset sjönk kräftigt på slutet av 2008, varit 2-3 gånger dyrare per MWh än träpellets. 
El kostade 2005 för privatkunder 900kr per MWh som är dubbelt så mycket som flytande gas.   
Med de låga priserna för träpellets är småskaliga pelletvärmesystem intressanta för hus som 
använda olja, gas eller el för uppvärmning. Lokal tillverkade pelletskaminer kostar ca. 10000-
15000kr. De billigaste (importerade) pelletskaminerna i Sverige kostar (utan moms) omkring 
20000kr. Svensktillverkade kaminer är oftast dyrare än importerade. 

Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål
Projektet ingår i utlysningen för programmet ”Småskalig värmeförsörjning med biobränslen” som 
betonade vikten av studier av teknik- och affärslösningar för småskalig pelletsanvändning i olika 
länder. I studien har undersökts vilka förutsättningar finns för användning av småskaliga 
pelletsvärmesystem i Chile och om de systemen är lämpliga för den chilenska marknaden på teknisk 
och ekonomisk sätt. Resultatet ska ge underlag för ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och 
Universidad San Sebastian för att utveckla värmesystem för den chilenska marknaden. 
Resultatet från studien visar att liknande småskaliga vattenburna pelletvärmesystem som finns i 
Sverige är idagsläget för dyra och delvis för komplicerade för att kunna vara framgångsrik på den 
chilenska marknaden. I de flesta byggnader saknas ett vattenburet värmedistributionssystem och 
uppvärmningssäsongen är mycket kortare än i Sverige. Därför skulle enkla pelletskaminer kunna 
vara en bra lösning. Eventuellt skulle även vattenmantlade kaminer kunna vara ett intressant 
alternativ om de kan kopplas till en tappvarmvattentank och om de ger en stor del av värmen till 
vattenmanteln. I ett sådant system skulle tanken också kunna kopplas till en solfångare som 
levererar den största delen av värmet för tappvarmvatten under säsongerna utan 
uppvärmningsbehov. 
Sammanfattande kan man säga att det finns bra förutsättningar framförallt för pelletskamin i Chile 
men tydliga kostnadssänkningar är nödvändiga för att konkurrera med de befintliga system. Mer 
avancerade system som inkluderar vattenmantlade pelletskaminer och solvärme skulle också vara 
lämpliga men måste först utvecklas med hänsyn till byggnadsutforming och kostnader. Befintliga 
pelletskaminer måste testas med den träpellets med relativ höga askhalten som finns i Chile.

Projektpresentation 

Problemställning
Energisituationen i Chile är idag sådan att man är starkt beroende av energiimporter från Argentina. 
Det finns ett ökat intresse för att konvertera värmesystem till pelletseldning i Chile. Forskare vid 
Universitet San Sebastian har blivit mycket intresserade i sol- och pelletsuppvärmningsystem som 
vi har utvecklat vid Centrum för Solenergiforkning SERC på Högskolan Dalarna. Chile har mycket 
skog och riklig tillgång till sol, vilket gör att våra chilenska kontakter tror att den här kombinationen 
skulle vara kunna lämplig för Chile. Universitet i San Sebastian håller, tillsammans med oss, på att 
skriva en ansökan till en chilensk finansiär (CORFO) för att kunna bygga ett liknande labb som 
finns på Högskolan Dalarna och som ska användas för att utveckla och testa sol- och 
pelletvärmesystem för den chilenska marknaden. Än så länge finns i Chile bara några få tillverkare 
av pelleteldningsutrustning. Tekniken och tillverkare finns i Sverige och ett utökat samarbete 
mellan chilenska och svenska aktörer skulle vara en chans för svenska företag att komma in i en ny 
marknad, i första hand Chile, men på sikt hela Latinamerika.



Syfte och mål 
I denna förstudie undersökas vilka förutsättningar finns för pelletvärmesystem och solvärmesystem 
och om marknaden kan vara intressant för svenska företag som tillverka värmesystem. Studien har 
tre huvudfrågeställningar; 

1. Vilken kvalitet och storlek har lokal producerat träpellets i Chile och är de lämpliga för 
svenska pelletpannor och -kaminer? 

2. Vilka typer och antal bostäder finns i Chile som kan konverteras till kombinerade sol- och 
pelletvärmesystem eller enbart pelletvärmesystem? 

3. Vilka kostnadsnivåer finns för småskaliga uppvärmningssystem och kan svenska 
pelletvärmesystem vara ekonomisk konkurrenskraftig i Chile. 

Förstudien ska ge svar på frågan om svenska pelletvärmesystem och/eller komponenter passar i det 
större sammanarbetsprojektet som planeras, eller om Chile ska satsa på en egen utveckling av 
solvärme och pelletsystem.

Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens 
uppdrag att ställa om energisystemet. 
Projektet undersöker möjligheter för småskalig pelletsanvändning i Chile. Marknaden och 
förutsättningar undersöks på deras lämplighet för produkter från svenska företag. Det skulle ge 
chansen för företag att öka exporten och att expandera. Större, stabilare och kanske även 
innovativare företag skulle också stärka energiomställningen i Sverige.  
 
 


