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FÖRORD 
Delprojekt 3576 Integrerade system för sol och biobränsle har genomförts vid Högskolan 
Dalarna och finansierats av bl.a. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten 
Region Gävleborg och Region Dalarna. 
 
Projektet har möjliggjort en kraftsamling kring effektivisering av integrerade sol- och 
pelletvärmesystem samt undersökt vilka hinder som finns för kombinationen sol- och 
biobränsle. 
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SAMMANFATTNING 
 
De svenska produkterna för pelleteldning har haft en fantastisk utveckling, men utvecklingen 
har hittills varit fokuserad på billiga produkter för oljekonvertering, vilket orsakat att främst 
pannor och brännare för befintliga pannrum har utvecklats. Marknaden för denna typ av 
utrustning har i det närmaste kollapsat under hösten 2007 . Detta beror i stor utsträckning på 
att oljan i princip var färdigkonverterad, samtidigt som bidraget för oljekonvertering försvann.  
 
För att fortsättningsvis attrahera villakunderna i Sverige och utomlands måste utrustningen 
utvecklas mot nya målgrupper som t.ex. elvärmda hus eller nybyggda hus. Utrustningen 
måste också anpassas mot att bli mer automatisk och kräva mindre tillsyn och underhåll och 
där har tillverkare i Tyskland och Österrike ett försprång.  
 
Delprojektets övergripande målsättning har varit att bidra till en kraftigt ökad nyinstallation 
av kombinerade sol- och biobränslesystem framförallt i befintlig bebyggelse. Detta skall 
uppnås bl.a. genom att utveckla integrerade system för sol- och biobränsle med hög 
effektivitet samt genom att öka kompetensen om hur effektiva sol- och biovärmesystem skall 
byggas Projektet har beviljats medel av Nutek ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.  
 
De två huvudfrågorna inom delprojektet har varit att utreda Hinder och möjligheter för 
kombinationen biobränsle och sol i småhus och hur integrerade system för sol- och biobränsle 
kan effektiviseras både med avseende på energi och på emissioner. 
 
Förutom målet att kraftigt öka antalet installationer av kombinerade sol- och biobränslesystem 
och antalet vetenskapliga publikationer som inte kunnat uppnås, så har de andra målen och 
resultaten som utlovas i ansökan uppfyllts. Många av de tillverkande företagen i Sverige har 
inte de resurser som krävs för att utveckla tekniken till att bli effektivare och kräva mindre 
skötsel. De strukturella hinder som identifierats och energiprisläget gör det också mycket 
svårt att öka försäljningen. 
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1 INTRODUKTION 
 
Denna rapport ger en översikt över de viktigaste projektresultaten och diskuterar 
måluppfyllelsen. 

1.1 Bakgrund 
 
De svenska produkterna för pelleteldning har haft en fantastisk utveckling, men utvecklingen 
har hittills varit fokuserad på billiga produkter för oljekonvertering, vilket orsakat att främst 
pannor och brännare för befintliga pannrum har utvecklats. Marknaden för denna typ av 
utrustning har under hösten 2007 i det närmaste kollapsat. Detta beror i stor utsträckning på 
att oljan i princip var färdigkonverterad, samtidigt som bidraget för oljekonvertering har 
försvunnit.  
 
Sverige är ledande i världen när det gäller småskalig pelleteldning, men den uppkomna 
situationen riskerar branschens överlevnad. För att fortsättningsvis attrahera villakunderna i 
Sverige och utomlands måste utrustningen utvecklas mot nya målgrupper som tex elvärmda 
hus eller nybyggda hus. Utrustningen måste också anpassas mot att bli mer automatisk och 
kräva mindre tillsyn av brukaren och där har tillverkare i Tyskland och Österrike ett 
försprång. Också inom framtida områden som rökgasrening/rökgaskondensering och 
elproduktion i små villasystem ligger Tyskland före Sverige genom det högre elpriset och 
därmed det större intresset för denna typ av utrustning. 
 
För att kunna nå de nya småhuskunderna är det viktigt att utrustningen utvecklas så att den 
blir utrymmeseffektiv samtidigt som den görs energieffektiv och med små krav på skötsel. 
Pannor och värmelager för villamarknaden måste utformas så att de blir enkla att installera, att 
de kräver minimalt med skötsel och är utrymmeseffektiv och renlig så att den passar i hus 
utan pannrum för kunder som är vana vid skötselfri uppvärmning. 
 

1.2 Syfte och målsättning 
Delprojektets övergripande målsättning har varit att bidra till en kraftigt ökad nyinstallation 
av kombinerade sol- och biobränslesystem framförallt i befintlig bebyggelse. Detta skall 
uppnås bl.a. genom att utveckla integrerade system för sol- och bioenergi med hög effektivitet 
samt genom att öka kompetensen om hur effektiva sol- och biovärmesystem skall byggas 
Projektet har beviljats medel av Nutek ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.  
 
De två huvudfrågorna inom delprojektet har varit att utreda hinder och möjligheter för 
kombinationen biobränsle och sol i småhus och hur integrerade system för sol- och biobränsle 
kan effektiviseras både med avseende på energi och emissioner. 
 
 Utveckling av paketlösningar för kombinerade sol- och biobränslesystem 
 Utveckling av provningsmetoder för kombinerade sol- och biobränslesystem, med fokus 

på effektivitet, ekonomi-, miljö och användarperspektiv. 
 Undersöka hinder och möjligheter för att använda sol- och biobränsle för uppvärmning av 

nybyggda och befintliga småhus. 
 Utveckla näringslivet inom sektorn förnybar energi, delområde sol- och biobränsle 
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 Kunskapsöverföring mellan forskare, leverantörer och tillverkare av eldingsutrustning, 
installatörer, husföretag, VVS-konsulter och energirådgivare. 

 
Delprojektets övergripande målsättning är att bidra till en kraftigt ökad nyinstallation av 
kombinerade sol- och biobränslesystem framförallt i befintlig bebyggelse. Det skall finnas ett 
flertal provade och väl fungerande system för sol- och bioenergi på marknaden. 
 

1.3 Planerade aktiviteter 
 
 Samla sol- och biobränsleföretagen till samarbete och erfarenhetsutbyte 
 Utveckla paketlösningar i samarbete med leverantörer av sol- och pelletutrustning. 
 Utveckla provningsmetoder för att följa upp systemens energieffektivitet 
 Modellutveckling och systemsimuleringar med fokus på systemoptimering 
 Marknadsbevakning genom litteraturstudier 
 Ekonomisk utvärdering av förutsättningarna för systemkombinationen sol och pellets 
 Studie om hur husköparen resonerar vid val av uppvärmningssystem 
 Studie om småhustillverkare och dess förhållande till byggreglerna. 
 Informationsspridning och erfarenhetsutbyte sker genom möten, seminarier och en 

handbok. 
 

1.4 Arbetsmetoder 
Arbetet inom delprojektet innefattar olika discipliner och samverkan med företagen har skett 
på många olika sätt. Det samhällsvetenskapliga forskningsarbetet bygger på intervjustudier 
och det tekniska utvecklingsarbetet bygger på laboratoriemätningar, datormodellering och 
systemsimuleringar. 
 
Dessutom genomfördes litteraturstudier och arbetet kommunicerades med avnämarna via 
seminarier, möten, rapporter och en handbok om system för sol- och biobränsle. E-mail 
utskick användes för inbjudningar till seminarier och för att informera om fördigställda 
rapporter. För att nå installatörerna annonserades och hölls en del seminarier i grossisternas 
lokaler. 
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2 GENOMFÖRT ARBETE OCH PUBLIKATIONER 
 

2.1  Literaturstudier 
Litteraturstudier har genomförts inom området småskalig elproduktion [1]och småskalig 
rökgasrening [2] samt i form av en handbok för hur kombinerade bio- och solvärmesystem 
skall utformas för att uppnå hög effektivitet och låga emissioner [3]. Syftet har varit att ge 
företagen en översikt över olika tekniker, både forskningsmässigt och marknadsmässigt och 
ökad kunskapen om systemutformnings betydelse för systemprestandan. En första version av 
handboken om systemutformning togs fram under projektets första år och kommunicerades 
via möten och seminarier mot sol- och biovärmeföretagen. Målsättningen var att också de 
andra litteraturstudierna skulle färdigställas under första året, men på grunda av personalbrist 
har de inte kunnat genomföras förrän under sista året. Resultaten har då endast 
kommunicerats mot företagen genom utskick via E-mail.  
 
Handboken har under 2011 omarbetats av Lars Andren till en version med installatörer som 
målgrupp [4]. Som ett led i detta har också ett enkelt nomogram för att dimensionera 
värmeväxlare för varmvattenberedning tagits fram [5] samt ett Excell-verktyg för att 
dimensionera system med partiell förångning som tar hänsyn till de viktigaste aspekterna [6]. 
 

2.2 Potentialstudie för sol- och biobränslesystem 
En marknadsundersökning för att undersöka potentialen för konvertering till sol- och 
biovärmesystem genomfördes initialt [7, 8] och presenterades på första mötet med företagen 
den 18 mars 2008. Denna del genomfördes i samarbete med SP, Chalmers och Svensk 
Solenergi. Marknadsundersökningen visade på en stor potential för solvärme och 
bioenergianläggningar, men då konkurrensen är hård mot värmepumpar blir den faktiska 
potentialen betydligt mindre. 
 

2.3 Husköpares val av värmesystem 
En studie som undersökte husköpares val av värmesystem baserad på intervjustudier bland 
köpare och säljare [9] visade på hinder och möjligheter för att öka andelen 
uppvärmningssystem med sol- och biobränsle i nybyggda hus. I studien studerades processen 
för hur själva valet av värmesystem går till. Det visar sig att alla bygger sina beslut på 
antaganden och gissningar om varandra, vilket gör att något egentligt beslut aldrig tas. Det är 
också så att husets form starkt begränsar ett fritt val av uppvärmningssystem och att valet av 
värmesystem drunknar i alla andra val som också måste göras i samband med nybyggnad. 
 

2.4 Hinder för sol- och biobränsle 
Delstudien syftar till att undersöka om byggreglerna och de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna kan vara ett hinder för installation av solvärme- och biobränslesystem. 
Arbetet har genomförts som en simuleringsstudie och en kostnadskalkyl för flertal 
uppvärmningssystem som inkluderar kapitalkostnader, underhållskostnader och 
energikostnader. Resultaten visar att sol- och biobränslekombinationer varken ger de lägsta 
totalkostnaderna eller kan uppfylla byggreglerna utan att kombineras med värmeåtervinning 
för ventilationen, vilket inte krävs om bergvärme används. Resultaten presenteras i en rapport 
[10] samt i ett par debattartiklar [11, 12]. Energiberäkningarna visar att husets tillåtna 
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uppvärmningsbehov enligt BBR blir beroende av vilket uppvärmningssystem som väljs och 
att lägst tillåtna uppvärmningsbehov tillåts för biobränsle, men med bergvärmepump tillåts 
nästan dubbla uppvärmningsbehovet mot biobränsle.  
 
I en annan studie [13] om hur småhusföretagen förhåller sig till byggreglerna kompletteras 
bilden av att byggreglerna tillsammans med hur småhusföretagen anpassar sig till reglerna 
missgynnar icke el-baserade uppvärmningssätt. Det visar sig att de flesta småhusbyggare 
optimerar sina konstruktioner så att de precis klarar Boverkets byggregler till lägsta möjliga 
byggkostnad. Detta betyder att huset optimeras för frånluftvärmepump (efter skärpningen 
2010 kondenserande frånluftvärmepump). Det betyder att huset inte kan uppfylla energikravet 
med biobränsle eller fjärrvärme utan extra åtgärder och gör det svårare för kunden att välja 
dessa uppvärmningssätt. Vill man däremot göra åtgärder som ökar uppvärmningsbehovet kan 
man kompensera detta genom att installera en bergvärmepump istället. Resultaten har även 
framförts i ett remissvar till Boverket [14] och i SWX-Energi projektets antologi [15], i en 
konferensartikel [16] samt i en vetenskaplig artikel som har skickats in till en tidskrift, men 
den har ännu inte accepterats (Karin Perman och Tomas Persson författare). 
 

2.5 Samarbete med husföretag 
Ett närmare samarbete inleddes med två småhusföretag, med syftet att undersöka deras 
arbetssätt och att stödja företagen i att erbjuda alternativa uppvärmningssätt med solvärme 
och biobränsle. Vi insåg att det fanns ett stort antal hinder för detta inbyggda i husföretagens 
byggsystem och försäljningssystem. Samarbetet beskrivs i rapporten "Möten med husföretag" 
[17]. Efter att samarbetet avslutats utan några större framgångar återkom det ena företaget 
med en önskan om att bygga ett välisolerat småhus som till 50% värmdes med solvärme. 
Huset kom att byggas i Borlänge med biobränslekamin och fjärrvärme som tillsatsvärmekälla. 
Åtgärder som krävs för att uppnå 50% solvärmeandel beskrivs i rapporten "Solvärme i 
nybyggda hus" [18]. 
 

2.6 Labprovningsmetod för sol- och pelletvärmesystem  
En stor del av arbetet i projektet har innefattat utvecklandet av en labprovningsmetod för sol- 
och pelletvärmesystem i villaskala och att bygga upp ett fungerande lab för detta ändamål. 
Syftet med provningsmetoden har varit att stödja företagen att utveckla effektiva system och 
att metoden skall ge jämförbara prestanda. Metoden baseras på en sekvens med sex realistiska 
dygn som tillsammans skall ge möjlighet att extrapolera mätdata till att motsvara 
energiprestanda för ett års drift. Arbetet har genomförts i samarbete med SP, Chalmers och 
Svensk Solenergi och totalt sju system har mätts upp plus ett referenssystem utan solvärme. 
Samtliga system var nyutvecklade. Provningsmetoden och resultaten redovisas i en SWX-
Energi rapport [19] och en SP-rapport [20].  
 
Provningsresultaten visar att systemutformningen, styrningen och pannans prestanda har en 
avgörande inverkan på årliga systemprestanda. De generella resultaten kommuniceras också i 
en artikel i SWX-Energi antologin [21], samt i två konferensartiklar [22, 23]. Ett av de tyngsta 
resultaten är att nuvarande certifierade provningsmetoder för pannor och till viss del även 
solfångarprovningen inte är styrande mot förbättrade årsprestanda för kombinerade sol- och 
biobränslesystem. Det krävs alltså helt nya provmetoder som tar ett helhetsgrepp och tar 
hänsyn till dynamiska effekter och hur systemens styr- och reglersystem är utformat. 
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2.7 Fältprovning 
För att kontrollera de lite större anläggningarna som inte kan provas i laboratorium har en 
metodik för utökad besiktning i fält utvecklats [24, 25]. Förhoppningen är att fler engagerar 
sig i de befintliga bio- och solvärmeprojekt som är i drift, så att de fungerar som tänkt, eller så 
bra som de borde kunna göra. Metodiken bygger på att man kontrollerar hur systemet är 
dimensionerat och hur det är tänkt att fungera samt att man försöker att samla in så mycket 
energidata som möjligt innan det faktiska platsbesöket. 
 

2.8 Emissionsmätningar 
Parallellt med labprovningen har också detaljerade emissionsmätningar av CO, NO, TOC och 
Pm2,5 genomförts för att kunna karakterisera under vilka driftsfall och situationer som 
huvuddelen av emissionerna uppkommer. Det är första gången som emissioner mäts 
kontinuerligt under verklighetstrogen drift på detta sätt. Resultaten visar att ca 90% av 
emissioner av CO, och TOC uppkommer under icke stationära förhållanden som start- och 
stopfasen. Ca 30 till 40% av partikelemissionerna uppkommer under start och stopfasen, men 
bara ca 10 till 20% av bränslet förbrukas under dessa perioder. Att minska antal start och 
stopp samt att effektivisera dessa driftsperioder är alltså viktigt om de årliga emissionerna 
skall kunna reduceras. Resultaten presenteras i SWX-Energi rapport nr 28 [19] samt i SWX-
Energi antologin [21] och i två konferensartiklar [26, 27]. Skrivandet av ett par vetenskapliga 
artiklar har påbörjats. 
 

2.9 Ny rökgasflödesgivare 
En rökgasflödesgivare med en kalibreringsmetod som ger hög noggrannhet är en förutsättning 
för att pananns förbränningseffekt, energibalans och emissioner skall kunna mätas 
kontinuerligt, även under dynamiska förlopp. En ny kalibreringsmetod för ett flerhåls pitot-rör 
har utvecklats inom projektet som ger en osäkerhet på som högst ca 5 till 10% vid pannornas 
självdragsflöden och betydligt lägre osäkerhet vid normaldrift. Doktoranden som jobbade med 
projektet har två rapporter som är nästan färdiga i dagsläget och som har utformats på ett 
sådant sätt att de även kan skickas in till en vetenskaplig tidskrift [28, 29].  
 

2.10 Simuleringsmodell för pelletpanna/kamin 
TRNSYS är ett modulärt simuleringsprogram där det finns ett stort antal komponenter 
(datormodeller) som kan kopplas ihop för att göra detaljerade simuleringar av byggnader och 
värmesystem. Systemsimuleringar har genomförts inom projektet med målsättningen att ge 
riktlinjer för hur system med sol- och biobränsle skall optimeras. En förutsättning för 
verklighetstrogna beräkningar är tillgång till detaljerade modeller. En detaljerad modell av 
pelletpanna/kamin har utvecklats och validerats inom projektet baserat på mätdata från tre 
pelletpannor och en pelletkamin. Mätdata som underlag till modelleringen har samlats in i 
samband med systemprovningen och genom extra mätsekvenser. En vetenskaplig publikation 
har påbörjats, men inte färdigställts. En del av parmeteridentifieringsarbetet utfördes som ett 
examensarbete i samarbete med en student vid Hamburg University of Applied Sciences [30]. 
 

2.11 Emissionsmodell för pelletpanna/kamin 
Utveckling av en emissionsmodell för driftsoptimering av sol och pelletvärmesystem i 
simuleringsverktyget TRNSYS samt för att kunna beräkna årliga emissionsfaktorer har 
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påbörjats inom projektet och en preliminär modell är färdig. Modellen beräknar utsläpp av 
CO, NO, TOC och Pm2,5. Den behöver valideras mot flera pannor innan den kan bli en 
generell modell. Modellen baseras på emissionsdata som insamlats under systemprovningen 
och från specifika mätningar som genomförts i anslutning till systemprovningen. Förutom att 
beräkna emissionerna styr även modellen brännaren under systemsimuleringarna. Det finns 
ännu ingen publikation om arbetet, då modellen ännu inte är färdigutvecklad. Då arbetet ingår 
i ett doktorandprojekt kommer arbetet att fortsätta ytterligare ett år med finansiering från 
Högskolan Dalarna med vetenskapliga publikationer som följd. 
 

2.12 Optimeringsstudie för sol- och biovärmesystem 
Effektiviseringspotentialen för system med sol- och biobränsle med avseende på köpt 
energibehov och emissioner har undersökts genom systemsimuleringar [31]. En detaljerad 
modell av uppvärmningssystemet och ett småhus har utvecklats. Arbetet baseras på den 
nyutveklade pannmodellen och emissionsmodellen. Ett system med vattenmantlad kamin och 
ett system med pelletpanna har undersökts. Genom att även husmodellen är indelad i sex olika 
rum/zoner och integreras i systemet kan nyttjandegraden av systemets värmeförluster också 
beräknas på ett verklighetstroget sätt. Resultaten visar på mycket stora besparingspotentialer 
som är möjliga genom modifiering av ackumulatortank och styrsystem. 
 

2.13 Eldningsresultat för pellets med tillsats av magnesium 
Denna studie [32] är ett samarbete utöver ordinarie delprojekt sol- och biobränsle, där 
Karlstad Universitet tillverkat pellet med tillsatser av magnesium och proveldning har utförts 
vid Högskolan Dalarna. Syftet med tillsatserna har varit att minska beläggningarna i pannan 
och att minska emissioner, speciellt partikelutsläpp. Resultaten var inte helt lyckade då både 
mängden flygaska ökade liksom partikelemissionerna. Troligen var magnesiumtillsatsen för 
hög, jämfört med mängden alkali i pelleten. Skall magnesium tillsättas, så måste rätt mängd 
tillsättas i förhållande till mängden alkali i bränslet. Tillsatser bör nog först och främst 
användas i bränslen med högre askhalt och därmed högre halt av alkali som tex pellets 
tillverkad av spannmål. 
 

2.14 Utåtriktat arbete och företagssamarbete 
Den utåtriktade verksamheten mot sol- och biobränsleföretagen har bestått i möten och 
seminarier samt E-mail utskick av publikationer. Möten med sol- och biobränsleföretagen har 
skett vid två tillfällen, dels ett inledande i Göteborg, och ett avslutande i Hallsberg. I samband 
med projektstarten genomfördes en enkätundersökning av Chalmers, som visade att företagen 
var mest intresserade av systemutveckling för befintliga småhus, men även nya småhus var av 
intresse. Styr- och reglerfunktionerna samt kostnaderna ansågs utgöra de största problemen 
för tekniken. Konkurrens med värmepumpar och lågt elpris liksom en svag marknadsföring 
och brist på utbildade installatörer ansågs vara de största hindren för tekniken. 
 
Seminarieinriktade möten för sol- och pellet branschen har hållits i Örebro, Borlänge och 
Karlstad. Här har också inbjudningar gått ut till de flesta småhusföretagen samt till ett stort 
antal konsulter och installatörer i regionen Att nå installatörerna visade sig vara svårt och för 
att nå installatörer och konsulter har fyra seminarier hållits hos grossister i Söderhamn, Gävle, 
Borlänge och Karlstad, men de har främst lockat installatörer och att nå konsulterna har visat 
sig vara mycket mycket svårt. 
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Resultaten från arbetet med småhusföretagen och byggreglerna har presenterats på en session 
vid Sveriges energiting i Älvsjö den 16 mars 2010 med titeln "Mot energieffektivare 
uppvärmning av nya småhus". Sessionen gick inte obemärkt förbi utan gav upphov till flera 
artiklar i branschpressen:  
1) Lars Eriksson, Småhusvärme klarar inte de nya kraven, Energi & miljö nr 5, 2010, sid 6. 
2) Ingar Lindholm. Räntan styr val av uppvärmning, Energi & miljö nr 5, 2010, sid 56. 
3) Klas Sörbo, Värmepumpar och solvärme vinnare på nya BBR, VVS-forum nr 4, 2010 sid 
40-41. 
 
För detaljer om utåtriktat arbete och övriga möten hänvisas till kvartalsrapporterna. 
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3 MÅLUPPFYLLELSE 
Projektet har syftat till att uppnå en kraftigt ökad nyinstallation av kombinerade sol- och 
biobränslesystem. Nyinstallation av pelletbrännare minskade kraftigt 2006 till 2007 och 
marknaden kollapsade helt och marknaden har sedan fortsatt minska fram till 2009 (Figur 3.2, 
avsnitt 3.1 Försäljningsstatistik. Dock har en viss återhämtning skett under 2011 enligt Robert 
Ingvarsson i Bioenergi nr 5, 2011 sid 46. Detta mål tycks alltså inte ha kunnat uppfyllas, men 
det finns å andra sidan ingen statistik på hur stor del av solvärmeinstallationerna som 
kombineras med biobränsle. Det är troligt att den andelen ökar, eftersom solvärmen numer 
anses vara ett dragplåster även för bioenergi. Det säljs storleksordningen 10 m2 solfångare för 
varje pelletpanna/kamin som säljs. 
 
Studien visar att det finns en rad strukturella orsaker och även ekonomiska faktorer som utgör 
hinder för en ökad användning av biobränsle för uppvärmningsändamål. Dessa resultat har 
kommunicerats mot bl.a. Boverket och i fackpress där debatten förs. En grundförutsättning för 
att öka marknadsandelen är förstås att effektiva värmesystem utvecklas och här har vi kommit 
en bra bit på väg inom projektet med flera nyutvecklade system som provats med goda 
resultat i labprovningsmetoden.  
 
Beträffande de andra mål och resultat som utlovas i ansökan enligt avsnitt 1.2 och 1.3 har 
dessa infriats till allra största delen. Antalet vetenskapliga artiklar är dock lägre än utlovat, 
men det finns ett tiotal planerade artiklar som bygger på projektarbetet som ännu inte hunnit 
färdigställas och skickas in till vetenskapliga tidskrifter. Detta kommer att göras med intern 
finansiering under kommande år. 
 

3.1 Försäljningsstatistik 
Kombinationen solvärme och pellets har definitivt blivit intressantare och solvärmen får nu 
agera dragplåster för försäljningen av pelletpannor. Det är svårt att få fram statistik på hur 
många system som installeras som integrerade system med kombinationen sol och pellets, 
men av den statistik som presenters nedan kan man inte styrka att det övergripande målet har 
uppfyllts. 
 
SBBA:s statistik för försäljningen av pelletbrännare/kaminer (Figur 3.2) visar på en kräftgång 
sedan guldåret 2006. Bottenåret 2009 var försäljningen endast ca 2000 enheter, men sedan har 
försäljningen ökat igen och 2011 ser bättre ut än 2010 uppger Robert Ingvarsson i Bioenergi 
nr 5, 2011 sid 46. 
 
PIR:s statistik (Figur 3.1) visar dock en genomsnittlig försäljningsökning av pellets på ca 50 
000 ton per år sedan 2006, vilket motsvarar knappt 10 000 sålda brännare per år om man 
räknar med en genomsnittlig leverans till en villa på 25 000 kWh/år. Det verkar alltså som om 
bränsleanvändningen ökar mer än försäljningen av brännare. Vad det beror på vet vi inte, men 
de senaste årens kalla vintrar kan naturligtvis spela in.  
 
Antal nybyggda småhus (Figur 3.4) visar på en neråtgående trend under perioden. Projektet 
har å andra sidan inte som målsättning att öka antalet nybyggda småhus. 
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Figur 3.1. Total levererad mängd pellet till svenska marknaden samt uppskattad leverans till 
villamarknaden enligt PIR. 
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Figur 3.2 Antal sålda pelletbrännare enligt SBBA (Swedish Heating Boilers and Burners 
Assosiation). Försäljningen under 2009 var endast drygt 2000 enheter, men sedan har 
försäljningen ökat igen och 2011 ser bättre ut än 2010 uppger Robert Ingvarsson i Bioenergi 
nr 5, 2011 sid 46. 
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

F
ö

rs
äl

jn
in

g
 (

m
2 )

 

Figur 3.3. Försäljningsutveckling  av glasade solfångare enligt Energimyndighetens Rapport 
Solvärmestöd och marknadsutveckling, 2011-06-29. 
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Figur 3.4. Antal nybyggda småhus och lägenheter enlig SCB. 
 
Solvärme 

Kombinationen solvärme och pellets har definitivt blivit intressantare och solvärmen får nu 
agera dragplåster även för försäljningen av pelletpannor. Vissa bedömare i branschen menar 
att majoriteten av sålda solvärmesystem sker i kombination med biobränsle. Det är svårt att få 
fram statistik på hur många system som installeras som integrerade system med 
kombinationen sol och pellets. 
 
Figur 3.3 visar försäljningen av glasade solfångare. Den visar en ganska stagnerad marknad 
sedan 2003. För 2012 ges inte längre något bidrag för installation av solfångare. Man kan då 
befara en minskad försäljning, kanske inte så kraftig som när bidraget för pelletbrännare togs 
bort 2007, men ändå en minskning som även kan påverka försäljningen av pelletbrännare.  
 
Man kan hävda att tekniken är så pass lönsam att den kan stå på egna ben. Kostnaden för 
användaren har inte minskat under åren, men ökade energipriser gör den mer och mer lönsam. 
Man rapporterar också att andelen importerade solfångare ökar, vilket signalerar att det sker 
en rörelse mot större och större tillverkare, vilket kan vara nödvändigt för teknikutvecklingen, 
men i Sverige finns inga stora tillverkare av solfångare. 
 
 
Barriärer för pelleteldning 

Projektet "Upplevda barriärer för fortsatt pelletseldning" undersöker bl.a kunder som bytt från 
pellets till annat uppvärmningssätt och anledningen till att man slutade elda pellets är 
framförallt dyr pellets, jobbig hantering och mycket krångel. Kunderna var allmänt ganska 
pessimistiska till den framtida lönsamheten hos pellet. Det visar alltså att arbetet i detta 
projekt med effektiviseringar, och förbättrad systemteknik är mycket viktigt för att lägga 
grunden till fortsatt pelleteldning. Dock är det inte så att pelleten blivit dyrare i jämförelse 
med el och olja, men beaktar man effektivitetsökningar hos värmepumparna kan det ändå vara 
så. Undersökningens slutsats är att det är pelletspriset och teknikens användarvänlighet som är 
avgörande för valet av värmekälla. Då vi inte kan göra så mycket för att påverka pelletpriset 
är det alltså desto viktigare att förbättra systemens effektivitet och användarvänlighet. 
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3.2 Nystartade företag och arbetstillfällen 
Försäljningen av varken solfångare eller pelletutrustning (Figur 3.2 och Figur 3.3) tycks alltså 
ha ökat under projektperioden och därmed kan vi nog dra slutsatsen att antalet arbetstillfällen 
inte heller blivit flera bland tillverkarna och försäljarna. Däremot ökar ju mängden pellet som 
tillverkas (Figur 3.1) vilket ökar antal arbetstillfällen i bränsleförsörjningsledet. Det största 
hotet mot branschen är dock att det efterfrågas system som har mindre behov av skötsel och 
tillsyn samtidigt som kostnadsläget mot tex värmepumpar inte är direkt gynnsamt [10]. Här 
ligger tillverkarna i Sverige också något efter Tyskland och Österrike, eftersom marknaden 
under guldåren i Sverige baserades på enkla och relativt billiga brännare med relativt stort 
skötselbehov, medan pelleteldning på kontinenten varit en statusprodukt där produkterna 
kunnat säljas till ett högre pris, men också med en högre teknisk nivå som innebär mindre 
skötsel och tillsyn. Det är alltså troligt att andelen importerade produkter kommer att öka om 
inte motsvarande nivå kan uppnås av de svenska tillverkarna.  
 
Det är också relativt många små företag som verkar i branschen och det är troligt att det måste 
ske ett samgående så att antalet företag blir färre, men att de som blir kvar blir något starkare 
så att de kan vidareutveckla tekniken för att möta kundernas krav.  
 

3.3 Framtiden för företagen 
En avgörande faktor för hur sol- och pelletföretagen kan utvecklas är det framtida 
prisförhållandet mellan el och biobränsle. En faktor som kan komma att gynna biobränslen är 
om timpris-mätning införs på el som då ger högre kostnader för elenergi när det är som 
kallast. Detta kommer troligen drastiskt att minska lönsamheten för elvärme och system med 
värmepump och gynna biobränsleeldningen, antingen som komplementvärmekälla vid höga 
elpriser eller som helhetslösning.  
 
I nybyggda småhus finns det inget som talar för någon större andel biobränsleeldning så länge 
byggreglerna begränsar mängden köpt energi och inte uppvärmningsbehovet.  
 
Det kommer nu också nya regler från Boverket för energieffektivisering i samband med 
renovering av befintliga hus, men detta har inte studerats inom projektet. Det finns här en stor 
risk för bioenergibranschen att de krav som då införs på energieffektivisering av befintliga 
hus inte kommer att se övergång från el till bioenergi som en energieffektivisering, eftersom 
fokus ligger på köpt energi. Det kan t.o.m. bli så att det kommer att krävas en övergång från 
biobränsle till bergvärmepump för att huset skall uppfylla kraven på energieffektivisering. 
 
När det gäller småhusföretagen så styrs deras utveckling främst av konjunkturen och priset på 
begagnade hus. Figur 3.4 visar på en neråtgående trend under projektperioden. Eventuellt 
kommer kraven på energieffektivisering att öka, men om kraven formuleras på samma sätt 
som hittills med begränsning av köpt energimängd kommer bergvärmepumpar i 
normalisolerade hus eller passivhustekniken att kunna lösa kraven på ökad 
energieffektivisering. Kommer kraven på isolerstandard att gradvis skärpas, så kan det ställa 
till problem för de småhustillverkare där det är kostsamt att ändra isolerstandard och gynna de 
företag som har flexibla byggsystem där isolerstandard kan ändras utan kostsamma ändringar 
i produktionen.   
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3.4 Koppling till målgrupp 
Närmare samarbete ägde rum med två småhusföretag för att studera möjligheten att 
introducera solvärme och biobränsle som valbart alternativ och med de företag som provat 
system i den utvecklade labprovningsmetoden. Förutom de företag som listas här medverkade 
ett stort antal småhusföretag i de intervjustudier som genomförts. 
 

1. Acaso AB  
2. Aduro AB  
3. Andersson&Hultmark AB 
4. Aquasol AB  
5. Ariterm AB 
6. Armatec AB 
7. BWG Homes AB  
8. Derome Bioenergi AB 
9. Effecta Pannan AB 
10. EKSTA Bostads AB  
11. Energianalys AB  
12. Energi-Center Nordic AB  
13. ESBE  
14. ExoHeat AB  
15. Fiskarhedenvillan 
16. Fueltech Sweden AB  
17. HeatAcc  
18. Karlsonhus  
19. LB Hus  
20. Nibe  
21. PM Pellet  
22. Skanska Nya Hem AB 
23. Solentek AB  
24. Stocksbro Energi AB 
25. S:t Anna Hus 
26. Sunstrip AB 
27. Sv. Solgruppen Ek förening  
28. Termoventiler  
29. Viessmann Värmeteknik AB 
30. Värmebaronen 
31. Värmeprodukter  

 
Andra målgrupper för projektet har varit de myndigheter och instanser som påverkar 
förutsättningarna för dessa företags verksamhet som tex Boverket, Energimyndigheten och 
regeringen, liksom de facktidskrifter där debatten i frågorna förs. Av denna anledning har 
direktkontakt tagits med Boverket och flera tidskriftsartiklar har publicerats. 
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3.5 Delprojektet och huvudprojektet 
 
Projektet har varit mycket positivt för verksamheten då det möjliggjort ett djupt och relativt 
heltäckande arbete. En svårighet har dock varit att få tillgång till rätt kompetens vid rätt 
tillfälle. Det beror på att de flesta är inblandade i flera olika projekt och då måste man 
prioritera det projekt först som ligger närmast slutförandedatum. Ett problem med projektets 
finansieringsupplägg är att kunna samarbeta med företagen utan att det från anslagsgivarens 
sida uppfattas som att det snedvrider konkurrensen. Det blir inte lättare av att företagens 
finansiering inte får ingå som medfinansiering i projektet som växlas upp mot anslaget. De 
små företag som är avnämare för detta projekt har i regel inte de ekonomiska muskler som 
krävs för att finansiera med pengar utan kan på sin höjd endast finansiera utrustning och eget 
arbete. 
 
Trotts att alla delprojekten inom SWX-Energi har samma syfte, dvs att öka 
biobränsleanvändningen på ett miljöriktigt och effektivt sätt, så har samarbetet mellan de 
olika delprojekten varit begränsat. Det är dock ganska naturligt med tanke på att också 
delprojektens avnämare inte har så mycket samarbete. Skogsägare, maskintillverkare och 
maskinförare, fraktbolag, biogastillverkare, pellettillverkare, tillverkare av eldningsutrustning, 
solvärmeföretag och småhustillverkare har samtliga olika branschföreningar och de har inte så 
mycket med varandra att göra. Dock har nu försäljarna av eldningsutrustning och solfångare 
närmat sig varandra betydligt och utvecklar gemensamma systemlösningar. Dock finns det en 
viktig fråga som måste diskuteras mellan tillverkarna av eldningsutrustning och 
pellettillverkarna och det är om kraven som specificerar pelletkvaliteten skall göras hårdare 
för att man skall få ett mer homogent bränsle och därmed minska driftsstörningar och 
emissioner, eller om den småskaliga eldningsutrustningen skall utvecklas så att den kan 
hantera större variationer i bränslekvalitet utan manuella justeringar? 
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