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Sammanfattning 
Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad 
användning av förnybar energi. Incitament i form av ökade punktskatter på fossilt bränsle påskyndar 
omställningen för företag till förnybar energi och- eller energieffektivisering av sin produktion. 
Konsekvensen blir en successivt fördyrad kostnad för produktion av fjärrvärme med eldningsolja till 
tillverkningsindustrin. Punktskatt på eldningsolja stiger med 41 procent, från 2010 till 2015 för 
företagen. Att konvertera befintliga oljepannor med träpulverbrännare är en lösning för att hålla 
produktionskostnaden nere och behålla sin konkurrenskraft. I detta examensarbete utreds 
möjligheten att konvertera oljepannor i storleksklassen 5-10 MW. Studien tar ett helhetsgrepp om 
RMT´s fjärrvärmeproduktion för att söka svaret på, om det är möjligt att göra en konvertering ur ett 
tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv.  

Det kända behovet av spetslast från oljepannorna vid -3°C visade sig inte stämma utan brytpunkten 
hamnade vid -6°C. Resultatet pekar på att en 10 MW oljepanna kan konverteras till 5 MW träpulver 
men ändå behålla sin ursprungliga effekt genom en kombibrännare. Tidigare problem som fanns 
med träpulveranläggningar är åtgärdade och referensanläggningar i den aktuella storleksklassen finns i 
drift. Ett förfrågningsunderlag skickades ut för att få in budgetpris på konvertering av 5 och 10 MW 
oljepannor för utvärdering. Trots att alla leverantörer gavs samma förutsättningar så varierade 
budgetpriserna väldigt mycket. 

En stor överraskning var den korta payoff tid på konverteringar med liten värmeeffekt. Att en 
konvertering av en 10 MW OP har en återbetalningstid på 20 månader var rätt osannolikt innan 
studien utfördes. Denna studie kan även ses som en inspirationskälla till andra företag som har 
mindre spetslastpannor och vill fasa ut sitt fossila beroende med förnybar energi, samtidigt behålla 
sin konkurrenskraft. I fjärrvärmebranschen är dessa 5 och 10 MW oljepannor vanliga som 
spetslastpannor. Det finns ca 1000 oljepannor i storleken 5-10 MW i Sverige så det bör finnas en stor 
potential i att konvertera oljepannor till träpulver. 
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Summary 
We are facing a change, to reduce our dependency on fossil fuels in favor of increased use of 
renewable energy. Incentives in the form of increased excise taxes on fossil fuels for companies 
accelerate the conversion to renewable energy or energy efficiency of its production. The 
consequence is a progressively more expensive cost for district heating with fuel oil to manufacturing 
industry. Excise tax on fuel oil rises by 41 percent, from 2010 to 2015 for those companies. To 
convert existing oil boilers with woodpowderburner is a solution to keep production costs down and 
remain competitive. In this thesis studied the possibility of converting oil boilers in the size range of 
5 to 10 MW. The study takes a holistic approach to RMT's district heating to search the answer, if it 
is possible to do a conversion from a technical, sustainability and economic perspective. 

The felt need for peak load from oil boilers at -3° C appeared not to sue; it ended up at -6° C. The 
results indicate that a 10 MW oil boiler can be converted to 5 MW wood powder and while retaining 
its original power through a combination burner. Previously problems with woodpowderplant are 
taken care of and reference facilities in the current magnitude are in operation. An inquiry was sent 
out to get budget prices at a conversion of 5 and 10 MW oil boilers for evaluation. Even though all 
the suppliers was given the same opportunities so varied budget prices very much. 

A big surprise was the short payoff time on conversions of small oil boilers. The conversion of a 10 
MW OP has a payback period of 20 months and that was rather unlikely before the study was 
performed. This study can also be seen as a source of inspiration to other companies that have small 
peak load boilers and want to phase out their fossil fuel dependence with renewable energy, and 
retain their competitiveness. In the district heating sector, these 5 and 10 MW oil boilers are ordinary 
peak load boilers. There are about 1000 oil boilers in the size from 5 to 10 MW in Sweden so it 
should be a large potential in converting oil boilers to wood powder 
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Förord 
Denna rapport redogör för mitt examensarbete på magisterprogrammet i energiteknik – förnybar 
energi på Högskolan i Halmstad, sektionen för Ekonomi och Teknik (SET). Examensarbetet 
motsvarar 15 högskolepoäng. Det påbörjades vårterminen 2012 och arbetet blev klart vårterminen 
2013. Handledare var Ingemar Josefsson, studierektor för Energiingenjörsprogrammet och 
Examinator Jonny Hylander, professor i energiteknik. Examensarbetet erhölls via Cefur, Soft Center, 
Kunskapskällan, Ronneby kommun och utfördes åt Ronneby Miljö och Teknik AB. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Ingemar för intresse av mitt arbete. Tack till alla leverantörer som 
bidragit med information, budgetofferter. Slutligen vill jag tacka Cefur och Ronneby Miljö och 
Teknik AB för ett intressant examensarbete, samt alla på värmeavdelningen som bidragit med 
kunskap, information och svar på frågor. 
 
Halmstad, april 2013 
 
Conny Bengtsson 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är en utredning om möjligheten att ersätta fossil energi med bioenergi, 
konvertera befintliga oljepannor för fjärrvärmeproduktion med pulverbrännare. Examensarbetet har 
utförts på uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) fortsättningsvis kallad RMT. Kapitlet 
introducerar läsaren i ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Att klimatet på jorden har förändrats under 1900 talet, råder det inget tvivel om. Vi har observerat en 
global klimatförändring med att jorden blir varmare och kan även se följderna utav detta med 
allvarliga konsekvenser som hotar vår civilisation. En allvarlig konsekvens är växthuseffekten med 
dess fenomen att jordens medeltemperatur stiger (Brown, 2008). Växthusgaserna kallas de 
värmeabsorberande gaserna i atmosfären som orsakar uppvärmningen genom sin absorbering av 
värmestrålningen från jorden. Den dominerande växthusgasen av dem alla är koldioxid, 
koldioxidhalten i atmosfären har ökat med sextio procent sedan förindustriell tid (Bernes, 2007). 
Vägen till att uppnå en balans i klimatsystemet, råder det många olika idéer om. 

Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad 
användning av förnybar energi som minskar våra koldioxidutsläpp till atmosfären. Denna förändring 
tar tid trots att man bedriver ett internationellt samarbete inom klimatområdet. Olika styrmedel har 
införts som incitament för investeringar som leder till minskade utsläpp, men är det tillräckligt och i 
tid? EU:s 20-20-20-mål visas i punktlistan nedan och förhoppningen med målen är att kunna få 
”Europa på rätt spår – mot en hållbar framtid i en koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi” 
(Energimyndigheten, 2012). 
 

• EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 1990 års nivå 

• Minst 20 % av EU:s energianvändning ska komma från förnybara energikällor 
10 % förnybar energi i transportsektorn 

• Förbättrad energieffektivitet, primärenergianvändningen ska minska med 20 % jämfört med år 
2005 

 
Fjärrvärme bygger på storskalig produktion och distribution av värme till många användare via ett 
rörledningssystem. Värmeproduktionen sker i en central enhet och värmen (varmt vatten) pumpas 
via ledningsnätet ut till konsumenternas fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen överförs värmen via 
värmeväxlare till uppvärmning av radiator och produktion av tappvarmvatten. 
Fjärrvärmeproduktionen styrs efter kundernas värmebehov (Fredriksson, Werner, 1993). 

När utomhustemperaturen sjunker ner mot minus tre grader i Ronneby så räcker inte biopannorna 
till. Spetslast från oljepannor (OP) används för att kompensera värmebehovet som kunderna 
(förbrukarna) efterfrågar. Oljepannorna startar, stoppar efter värmebehovet och förbrukningen av 
eldningsolja 1, har uppgått till 475 m3 som medelvärde de senaste fyra åren. RMT vill minska sin 
användning av fossil energi och övergå till miljövänligare biobränsle som är det andra bränslet som 
används vid fjärrvärmeproduktion av RMT. Genom att konvertera befintliga oljepannor så hushållar 
man med resurserna på ett hållbart sätt. 

Oljepriset kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden och utrymmet för avdrag av 
punktskatter kommer att minska vilket medför en kostnadsökning för företag som producerar 
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fjärrvärme med eldningsolja. För att behålla sin konkurrenskraft mot andra aktörer på marknaden 
t.ex. värmepumpar, så är en utfasning av fossil energi ett alternativ för att undvika stora prishöjningar 
av fjärrvärmetaxan. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbete är att utreda möjligheten av att ersätta fossilenergi med bioenergi genom 
att konvertera befintliga hetvattenpannor. Studien tar ett helhetsgrepp om RMT´s värmeproduktion 
för att finna synergier och proaktiva lösningar med en konvertering. 

Studien ska vara ett underlag för RMT när de ska besluta om man ska gå vidare - konvertera 
oljepannor med träpulverbrännare eller inte. Målet med arbetet är utvärdera ett införande av 
pulverbrännare, både ur ett tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv samt bidra med kunskap till 
andra företag som står inför samma situation som RMT. 

1.3 Avgränsningar 
Denna rapport är en utredning för RMT och behandlar endast konvertering av deras 5 och 10 MW 
OP (oljepannor). Studien inriktas i första hand på RMT´s verksamhet i Sörbyverket. Det är en 
fallstudie som begränsar möjligheter att dra generella slutsatser.  

Ansökan om miljötillstånd har inte granskats i detalj utan ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken är en uppgift för RMT (se vidare i avsnitt 7.2). 

1.4 Problemformulering 
För att studien ska bli så komplett som möjlig krävs en helhetsanalys för att uppnå syfte och mål. 
Problem som behöver sökas svar på är följande: 
 

• Hur ser egentligen värmebehovet ut vid -3°C? 
• Finns teknik som är beprövad för denna sorts konvertering? 
• Är det ett hållbart alternativ? 
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2 Metod 
Kapitlet beskriver hur utredningen är uppbyggd. Den bygger på litteraturstudier och platsstudier 
samt kontakter med personer, väl insatta i hur konverteringar utförs. Insamling av data och material 
för konvertering och nuvarande energianvändning har också gjorts. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Metodik som använts är indelad i olika steg med början från inventering, analys, utvärdering till 
slutsats. En litteraturgranskning har gjorts av ämnet samt kontakt med personer som är väl insatta i 
ämnet har upprättats. Befintliga leverantörer av pulverbrännarteknik i Sverige har kontaktats. Fokus 
har varit på att utvärdera konverteringsmetod som är beprövad och har goda referenser. 

Platsbesök på RMT´s produktionsanläggningar har utförts under tolv dagar för att samla in 
värdefull data samt få en inblick i deras organisation. Intervjuer med personal på värmeavdelningen 
har utförts och en inventering av tillgänglig driftdata. Insamling av data har gjorts manuellt från 
ronderingsprotokoll, månadsrapporter och miljörapporter eftersom digital data saknades från 
rapportdatabas, efter en nyligen gjord uppdatering av programvara. 

Analys av det insamlade materialet har gjorts för att få fram information om oljeförbrukning, 
värmeproduktion samt hur stort värmebehovet är hos förbrukarna. Hur stor andel i 
produktionsmixen som består av fossil energi och pannornas drifttid. Utifrån analyserna har 
värmebehovet från fossil energi kartlagts. Slutligen förtydligar en ekonomisk kalkyl utvärdering av de 
olika alternativen. 

2.2 Förfrågan 
En förfrågan om ett budgetpris på en konvertering av 5-10 MW oljepannor med pulverbrännare 
skickades till utvalda leverantörer. Leverantörerna benämns inte med namn p.g.a. sekretess utan 
endast med leverantör fortsättningsvis. 

Innehållet i förfrågningsunderlaget bestod av information för att få fram svaret på det koncept som 
RMT efterfrågar (se vidare avsnitt 5.5). 

2.3 Utvärdering av förslag på konvertering 
Förslag som kom in från olika leverantörer utvärderades efter givna kriterier som RMT angett i sin 
uppdragsbeskrivning (se avsnitt 1.2). Utifrån förslagen görs utvärdering med hänsyn tagen till de 
olika kriterierna för ett införande av pulverbrännare i Sörbyverket. Nyckeltal upprättas för att få en 
bra överblick på olika parametrar samt för att åskådliggöra energianvändningen på den nya 
utrustningen. Nyckeltalen är ett hjälpmedel vid utvärdering av offerter. 
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3 Fjärrvärme 
I detta avsnitt beskrivs RMT´s fjärrvärmeproduktion och deras distributionsnät för att ge en 
introduktion inom området fjärrvärme och deras specifika behov av spetslast. 

3.1 Företaget 
RMT är det lokala energiföretaget i Ronneby, som är beläget i Blekinge län. Företaget har drygt 1100 
kunder anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeleveranser sker till industri, flerbostadshus, lokaler 
samt småhus. Fjärrvärmen svarar för ca 75 % av det totala värmebehovet i kommunen. Sörbyverket 
byggdes 1998 och PC Häggatorp är från 2009. Bränslemixen i värmeproduktionen består till 95 % 
biobränsle och 5 % fossilt bränsle på årsbasis. Det är nio anställda på värmeavdelningen. 

3.2 Värmeproduktion 
RMT har sin största fjärrvärmeproduktion vid Sörbyverket i Ronneby. Värmeproduktionen består av 
två fastbränslepannor (FB) med rökgaskondensering (RK) och tre oljepannor. Figur 1 är en bild på 
Sörbyverket i drift med värmeproduktion från FB. 
 

 
 

Figur 1. Bild på Sörbyverket i Ronneby. 
 
I Kallinge finns panncentral (PC) Häggatorp med tre stycken brikett eldade biopannor (BP). Figur 2 
är en bild över anläggningen med sitt nybyggda bränslelager till höger i bild. Inuti byggnaden i mitten 
finns de tre brikettpannorna tätt placerade. Häggatorp är inkopplat på samma fjärrvärmenät som 
Sörbyverket. 
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Figur 2. Bild på PC Häggatorp i Kallinge. 
 
Tabell 1 visar en sammanställning av RMT´s produktionsanläggningar och avser pannornas avgivna 
värmeeffekt. Den totala värmeeffekten uppgår till 52,5 MW och är fördelad på två 
produktionsanläggningar med totalt åtta stycken pannor. Maximal värmeeffekt är 27,5 MW från 
biopannorna och resterande från oljepannor. Maximal värmeproduktion från Sörbyverket är 25 MW 
EO1 och 18,5 MW biobränsle. Häggatorp har en maximal värmeproduktion på 9 MW. 

Produktionen övervakas centralt ifrån Sörbyverket med hjälp av olika övervakningssystem. 
 

Tabell 1. Sammanställning av RMT´s produktionsanläggningar 
 

 
 
Utomhustemperaturen är den största faktorn som påverkar värmeproduktionens variation under 
året. På vintern är värmebehovet som störst medan under sommar är istället behovet av varmvatten 
störst. Tabell 2 ger en bild av hur utomhustemperaturen påverkar värmebehovet över året. Data är 
baserat på månadsmedelvärden som sedan ger en årsmedeltemperatur från RMT´s egna mätningar. 
Resultatet visar ett årsmedelvärde på 8.5°C som har en liten variation från år till år. 

SMHI har gjort en klimatanalys för Länsstyrelsen i Blekinge Län som visar att 
årsmedeltemperaturen kommer att öka i framtiden och ett framtidsscenario för Blekinge är 
framtaget. Årsmedeltemperaturen var 8°C år 2011 (framtagen genom kontinuerlig mätning). 

Anläggning Panna Bränsle sort Storlek 
(MW) 

Rökgaskond 
(MW) 

Värmeeffekt 
(MW) 

Kallinge-
Häggatorp Osby Parca Briketter 3  3 
 Osby Parca Briketter 3  3 
 Osby Parca Briketter 3  3 
      
Ronneby-
Sörbyverket KMW Grot, bark, stamved 9 2 11 
 ETT Grot, bark, stamved 6 1,5 7,5 
 Osby Parca Eldningsolja 1 5  5 
 Osby Parca Eldningsolja 1 10  10 
 Osby Parca Eldningsolja 1 10  10 
Summa:      
Biobränsle   24 3,5 27,5 
EO1   25  25 
Totalt   49 3,5 52,5 
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Skillnaden på 0,5°C beror sannolikt på RMT´s lokala mätning och dess noggrannhet. Temperaturen 
kommer i medeltal att öka med 4-5°C under detta sekel jämfört med dagens klimat. Årstiderna 
förändras, en konsekvens är att temperaturökningen är som störst under vintern och det minskar 
uppvärmningsbehovet (Eklund et al. 2012). 
 

Tabell 2. Månadsmedel av värmeproduktionen från Sörbyverket år 2011 
 

 
 
Den totala värmeproduktionen för RMT år 2011 uppgick till 133,6 GWh, tabell 3 visar förhållandet 
mellan produktionsanläggningarnas värmeproduktion. Skillnaderna i värmeproduktion över året 
tydliggörs av tabellen. Sörbyverket är den största produktionsanläggningen med en värmeproduktion 
på 107,7 GWh. Under juli månad är det ingen värmeproduktion från PC Häggatorp p.g.a. 
underhållsarbeten. 

Medeleffekten från PC Häggatorp är endast 3,3 MW som medelvärde under året. 
 

Tabell 3. Total värmeproduktion från RMT år 2011 
 

 

Månad Effekt. MW Flöde m3/h Retur.t oC. Fram. t 0C Ute.t 0C

Jan 16,5 309,9 52,8 99,3 -0,7
Feb 17,2 335,5 53,8 98,9 -2,0
Mar 13,7 253,4 51,3 98,0 2,0
Apr 7,7 153,2 51,1 94,2 8,8
Maj 5,6 113,4 51,0 93,0 11,4
Jun 2,8 72,4 54,8 88,8 16,2
Jul 2,5 70,2 57,0 87,7 17,7

Aug 2,6 65,0 56,4 91,8 16,4
Sep 4,3 91,8 50,4 91,8 13,0
Okt 8,1 146,3 47,0 94,3 8,4
Nov 10,3 179,9 45,5 95,1 6,4
Dec 12,5 223,1 47,7 96,3 3,9

Medelvärde 8,6 167,8 51,6 94,1 8,5

Sörbyverket 2011

2011
Månad MWh MW MWh MW MWh MW

Jan 5111,4 6,9 17397,1 16,5 22508,4 23,4
Feb 4891,0 7,3 16414,6 17,2 21305,6 24,4
Mar 4029,3 5,4 14316,2 13,7 18345,4 19,1
Apr 964,2 1,3 7738,4 7,7 8702,6 9,0
Maj 1549,7 2,1 5861,1 5,6 7410,8 7,6
Jun 188,5 0,3 3080,6 2,8 3269,1 3,0
Jul 0,0 0,0 2719,4 2,5 2719,4 2,5

Aug 330,2 0,4 3002,8 2,6 3333,0 3,1
Sep 1177,0 1,6 4466,2 4,3 5643,2 6,0
Okt 1705,3 2,3 8680,7 8,1 10386,0 10,4
Nov 2316,3 3,2 10635,6 10,3 12951,9 13,5
Dec 3666,7 4,9 13386,6 12,5 17053,3 17,4

Medelvärde 3,3 8,6 11,6
Summa 25929,6 107699,2 133628,8

Häggatorp Sörbyverket Total produktion
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3.3 Fjärrvärmenät 
Ronneby-Kallinge fjärrvärmenät började byggas 1998 och innehåller idag en total vattenolym av 1422 
m3 vatten som är behandlat med kemikalier för att förebygga korrosionsskador. Läckaget från 
fjärrvärmenätet är försumbart och det beror på att det är relativt nybyggt. 

Den största rördimensionen i huvudledning är DN 300. I figur 3 är ledningsnätet markerat med röd 
och grön färg., Röd färg anger huvudledningar med en storlek mellan DN 300-200. Grön färg är 
fördelningsledningar med en storlek mellan DN 150-32. Det visar också var produktionscentralerna 
är placerade geografiskt. Längden på fjärrvärmenätet är 3,5 mil. Den historisk största värmeeffekten 
till fjärrvärmenätet var vintern 2009-2010 och uppgick till 40 MW som mest från Sörbyverket och 9 
MW från Häggatorp. 

Fjärrvärmeproduktionen täcker in 75 % av kommunens totala värmebehov resterande del sker med 
andra värmekällor. Fjärrvärmen byggs fortfarande ut i form av förtätningar i olika områden samt till 
villaområden. Omfattningen av nya kunder handlar i dagsläget om ca ett 30 tal per år med liten 
anslutningseffekt. 
 

 
 

Figur 3. Översikt av fjärrvärmenätet i Ronneby och Kallinge. 
 

3.4 Värmebehov 
Faktorer som påverkar värmebehovet är bl.a. utomhustemperatur, vind, sol instrålning och 
nederbörd samt vald innetemperatur och inomhusklimat. Innetemperaturen och 
utomhustemperaturen är de faktorer som har en betydande inverkan på värmeeffektbehovet. 
Tidpunkten på dygnet ger också en påverkan av effektuttaget. I Flerbostadshus blir det en morgontopp,  
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när värmen ökas i byggnaden samt kvällstopp efter arbetets slut (dusch), som påverkar med en 
kortvarig effektökning av värmelasten. Leveranser till andra verksamheter t.ex. industri har också en 
stor betydelse till att värmeeffekten varierar under dygnet (Fredriksson, Werner, 1993). 

Figur 4 visar insamlade dygnsmedelvärden för värmeeffekten/utomhustemperatur för 
fjärrvärmenätet i Ronneby. Driftstatistik på dygnsmedeleffekt från januari-december 2012, (ingen 
statistik tillgänglig för tidigare år) visar att brytpunkt för maximal fjärrvärmeproduktion utan 
spetslastpannor inträffar vid ca -6°C utomhustemperatur, tidigare angiven till -3°C. Spetslastbehov 
vid -3°C är ett känt värde för RMT. Dygnsmedeleffekten varierar med ca 10 % och den kritiska 
punkten för inkoppling av spetslast ligger mellan -5,4°C till -6,6°C. Mellan värmeeffekt och 
utomhustemperatur föreligger ett linjärt samband. Det är endast 15 dygnsmedelvärden som är under 
-6°C år 2012. Momentant kan maximal värmeeffekt från biopannorna överskridas under kortare 
perioder.  

En konvertering med 5 MW träpulver ökar RMT´s värmeproduktion med bioenergi från 27,5 MW 
till 32,5 MW och då behövs fossil spetslast först när det är kallare än -10°C. 
 

 
Figur 4. Värmeeffektkurva som funktion av utomhustemperatur. 

 

3.5 Värmeproduktion oljepannor 
Statistiken visar variationer över åren 2008-2011, av värmeproduktion från oljepannorna. Figur 5 
visar att det är OP1 som används som första val till värmeproduktion varefter de andra oljepannorna 
väljs in när ett större värmebehov efterfrågas. Variationerna i värmeproduktion per oljepanna beror 
på olika väderförhållanden under åren. År 2009-2010 var det en långdragen och kall vinter som 
krävde att alla spetslastpannorna var i drift under en längre period. 
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Figur 5. Värmeproduktion från oljepannor år 2008-2011. 

 

3.5.1 Oljeförbrukning 
Behovet av oljepannorna och dess oljeförbrukning varierar under ett år. Tabell 4 visar att 
oljeförbrukningen var som störst under år 2010. Under perioden december till februari är 
oljeförbrukningen markant större än under resterande månader. Det förbrukas även olja under 
sommaren (se tabell 4). Det är endast under juli månad 2010 som ingen förbrukning av olja skett. 
Under perioden april till augusti finns en liten förbrukning per månad.  

Sannolikt har det samband med driftstörningar som inträffat under perioden. 
 

Tabell 4. Oljeförbrukning månadsvis år 2008-2011 
 

 
  

2008 2009 2010 2011 Medelvärde
Januari 34,9 116,5 362,0 53,2 141,6
Februari 39,7 44,7 188,0 103,5 94,0
Mars 37,3 13,3 81,5 14,9 36,7
April 3,5 7,2 8,0 5,4 6,0
Maj 1,0 11,2 1,4 7,3 5,2
Juni 13,9 14,1 1,9 0,1 7,5
Juli 1,5 0,2 0,0 0,1 0,5
Augusti 2,4 4,2 2,7 0,8 2,5
September 33,2 8,1 2,5 14,9 14,7
Oktober 2,3 40,3 36,2 3,4 20,6
November 13,0 38,5 21,7 3,4 19,1
December 24,6 219,6 254,8 7,0 126,5
Summa 207,4 517,8 960,7 214,0 475,0

Oljeförbrukning, m3 per år och månad
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Oljepannorna har olika startsekvenser som påverkar dess oljeförbrukning. Figur 6 visar att OP1 har 
den största oljeförbrukning av den undersökta perioden. Det är OP1 som startar som första val vid 
effektbrist. I första hand utnyttjas den minsta pannan som har högst pannverkningsgrad eftersom det 
oftast uppstår ett intermittent behov av spetslast.  

Drift med OP2 eller OP3 som första val är oekonomiskt p.g.a. den låga utnyttjandegraden av dess 
värmeeffekt. 
 

 
Figur 6. Sammanställning av oljeförbrukning per OP år 2008-2011. 

 

3.5.2 Oljekvalité 
Eldningsolja 1 används som bränsle till oljepannorna. RMT har valt att använda sig utav en 
oljekvalité som har låg svavelhalt ur sortimentet av eldningsoljor 1. Oljan har en svavelhalt lägre än 
0,05 % och är en lågsvavlig produkt som inte belastas med någon svavelskatt. 

3.5.3  Oljepris 
Eldningsolja 1, E10 från Preem, december 2012 hade ett pris på drygt 12 000 kr/m3 inklusive moms 
för RMT. Företagskund som RMT har sannolikt ett lägre oljepris än privatkunder, p.g.a. central 
upphandling via SKL Kommentus, som är ett företag inom Sveriges kommuner och landsting. SKL 
Kommentus är verksamt inom området affärsstöd vid inköp, upphandling inom offentligt sektor. 
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4 Oljepannor 
En grundlig inventering av oljepannornas skick är en förutsättning för att gå vidare med en 
konvertering. Eldstadens volym bestämmer om en konvertering kan utföras eller inte. 

4.1 Teknisk data 
Oljepannorna som används för fjärrvärmeproduktion är av fabrikat - Osby Parca GTP, en 
självcirkulerande eldrörspanna i liggande utförande för hetvattenproduktion. Pannan har en 
cylindrisk eldstad och konvektionsdel. Eldstad, vändkammare och tuber är vattenkylda och man 
erhåller en jämn vattentemperatur genom dess självcirkulation. GTP är en svetsad stålpanna med ett 
konstruktionstryck på 16 bar och en konstruktionstemperatur på 204 0C (Osby Parca, 2011). 

Pannorna är från 1998 och har en relativ låg drifttid för dess ålder. Figur 7 visar RMT´s oljepannor, 
OP1, 5 MW till vänster och OP2 och 3, 10 MW till höger i bild. 
 

 
 

Figur 7. Bild på oljepannor i Sörbyverket. 
 

4.2 Drifttid 
Oljepannorna är endast i drift när biopannor inte kan leverera det värmebehov som efterfrågas då 
det uppstår en effektbrist. Effektbrist kan även uppstå vid oförutsedda händelser i 
värmeproduktionen. Startval av pannor är i ordning, först OP1 och räcker inte den till startar OP2 
och sedan OP3. Stoppsekvensen är tvärtom efter minskat värmebehov. Drifttider från timräknare 
avläst 2013-01-14: Medelvärde beräknat från start 1998. 
 

• OP 1. 5 MW 12258 h, medelvärde 875 h 
• OP 2. 10 MW 4929 h, medelvärde 352 h 
• OP 3. 10 MW 5281 h, medelvärde 377 h 

 
Drifttiden vilket framgår av (se avsnitt 3.5.1), visar tydligt att OP1 är den panna som är första val 

vid effektbrist. 
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4.3 Besiktning 
Besiktningsprotokoll har gåtts igenom och inga fel och brister är noterade de senaste fem åren för 
oljepannorna. Besiktning - inspektion är utförd av Inspecta som är ett ackrediterat kontrollorgan. 
Det är olika intervall mellan besiktningstillfällen. In och utvändig inspektion (IU) av panna utförs 
vart annat år samt driftprov (DP) utförs varje år enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2005:3 - 
Besiktning av trycksatta anordningar (AFS, 2012). 

4.4 Eldstad 
Eldstadsytan beräknas fram enligt formeln för volymberäkning av en rak cirkulär cylinder π*r2*h. 
Oljepannornas data på invändiga mått av eldstad visas nedan med en framräknad volym på 
eldstadsyta. Data är hämtad från driftpärm med konstruktionsritning hos RMT som verifieras av 
(Osby Parca, 2011). 
 

• GTP 5 MW: Eldrörsdiameter invändig 1200 mm, l= 3910 mm, volym = 4,42 m3 
• GTP 10 MW: Eldrörsdiameter invändig 1530 mm, l= 4750 mm, volym = 8,73 m3 

 
Eldstadsvolymen är den viktigaste parametern för att beräkna fram hur stor värmeeffekt man kan 
erhålla med träpulver. Pannans eldrörsdiameter bör ha ett minimum mått på ca 1200 mm för att 
erhålla en fullständig förbränning p.g.a. uppehållstid.  

Tumregel vid konvertering till träpulverbrännare är en värmeeffekt av 100-500 kW per m3 eldyta 
enligt tidigare erfarenhet från leverantör. 

4.5 Pannbestånd 
Det finns ingen fullständig statistik över pannbeståndet i Sverige. Uppgifter om det totala antalet 
industripannor finns inte tillgängliga. Uppskattningar har gjorts utifrån olika källor. I 
fjärrvärmesektorn finns totalt ca 3500 pannor. Av dessa är ca 2000 i storleksklass 1-5 MW och ca 
1000 mellan 5-10 MW. Resterande 500 pannor är större än 10 MW. 

Inom fjärrvärmesektorn genererades det 4,7 TWh värme år 2002 med olja, mestadels från spetslast, 
drygt 10 procent av total värmeproduktion 2002 (Naturvårdsverket, 2005). I Sveriges fjärrvärmenät 
använder 93 % någon typ av eldningsolja till spetslast. Andelen fossil eldningsolja var 3,5 % 2007 
(Kvarnström, 2009).  
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5 Träpulverbrännare 
Träpulverbrännaren är utvecklad från den konventionella kolpulverbrännaren. Kapitlet beskriver 
funktionen och information till det förfrågningsunderlag som skickades ut till leverantörer. 

5.1 Historia 
Kol har använts i många år som värmekälla. Kolpulverförbränning har funnits sedan 1920-talet och 
användes främst till elkraftproduktion i USA. Tekniken är beprövad och har förbättrats väsentligt, de 
senaste 80 åren (Logan, Venezia, 2007). Träpulvertekniken härstammar från kolpulvertekniken och 
introducerades i Sverige på 1970 talet, i samband med den dåvarande oljekrisen.  

5.2 Erfarenheter 
Kontakt med personer som varit inblandade i träpulvereldning togs, för att få in mer bränsle i 
studien. Professor emeritus Lars Wester har givit ut studentlitteratur i förbränningsteknik och är väl 
insatt i ämnet. Teknisk konsult Bengt Olof Näslund har varit delaktiga i konverteringar av oljepannor 
till träpulver på 1980-talet.  

Kontakt upprättades för input i studien och för deras erfarenheter, eftersom det inte fanns något 
tillgängligt material på internet eller i litteratur att finna, om just denna storleksklass på pannor. 
Frågeställningen lyder, var kan man finna beräkningsunderlag för konvertering från olja till träpulver 
för mindre pannor samt erfarna referenser? Svar från konsulterna nedan: 
 

”Det är som du har kommit fram till, att några kvalificerade beräkningar för konvertering från olja 
till pulver inte finns tillgängligt på nätet eller i någon handbok. För små hetvattenpannor används oftast 
några enkla tumregler baserat på erfarenhet från liknande pannkonverteringar” (Näslund, 2012) 
 
”Det konverterades en del pannor till pulver på 80-talet och det fanns artiklar som beskrev vad som 
hände. Jag tror de flesta projekten dog då det var krångligt att distribuera färdigmalt pulver 
(explosionsrisk)” (Wester, 2012) 

 

5.3 Funktion 
Träpulver är som namnet antyder ett pulver från ett förädlat trädbränsle. Tekniken för mindre 
träpulverbrännare har utvecklats de senaste åren. Tekniken bygger på att med ett högt tryck blåsa in 
torrt träpulver i pannan via en brännare, lik en oljebrännare. Fördelen är att effekten kan regleras 
likvärdigt en oljebrännare.  

Nackdelar finns i bränslehanteringen, där det finns risk för dammexplosion. Även andelen flygaska 
efter förbränningen är relativt stor, ett elfilter eller slangfilter är nödvändig reningsutrustning för 
stoftavskiljning ur rökgaserna(Gulliksson, 2004). 

5.4 Bränsle 
Pellets är det vanligaste bränslet som man gör träpulver av. Det är ett förädlat trädbränsle med låg 
fukthalt som fungerar bra till träpulverbrännare. Träpulver finns även som färdig produkt men det 
vanligaste är att man använder pellets som råvara till träpulver. RMT har ett långt leveransavtal 
tecknat varför en lösning med inköp av färdigt träpulver inte är aktuellt. Priset på pellets, fritt 
bulkleverans ligger på ca 1500 kr/ton exklusive moms enligt RMT.  

Det finns andra möjligheter att framställa träpulver, något som undersöks vidare eftersom RMT har 
tillgång till briketter från en lokal trävaruindustri. 
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Briketterna tillverkas av sågspån som håller en fukthalt på ca 12 procent från torkade träprodukter 
som förädlats. Priset för briketter är inte officiellt men briketterna används idag till tre stycken 
befintliga biopannor. 

Tanken väcktes att blåsa sågspån till Sörbyverket som ligger på ett avstånd av 300 m fågelvägen 
samt med ca 30 m höjdskillnad. Det är fullt möjligt att utföra men investeringen är osäker och 
bygglov kan nekas av Ronneby Kommun. Leverantörerna vill ha ett bränsle med lägre fukthalt för att 
garantera förutsättningar för en bra drift. Briketter är ett bra bränsle men kräver att en extra kvarn får 
installeras samt kringutrustning för att tillverka ett träpulver som passar till brännaren. Detta medför 
en ökad elanvändning samt ökad investeringskostnad. 

I samråd med RMT så bestämdes att förutsättningar för en konvertering ska ske med pellets som 
bränsle. RMT investerar i en pelletspress med sågspån som råvara om så blir fallet, kan även leda till 
en ny affärsidé – försäljning av pellets. Ett rimligt antagande är en ökad bränslekostnad på ca 10 % 
vid investering i en pelletspress. 

5.5 Leverantörer 
En lista på leverantörer av förbränningsinstallationer fanns i en rapport, som redovisar vilka aktörer 
inom bioenergibranschen som finns i Sverige. Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) och 
Energikontoret i Sydost har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Miljöteknikråd (Swentec) 
(SWENTEC, 2009). 

Utvalda aktörer inom bioenergibranschen som utför installationer av träpulverbrännare 
kontaktades, av fem utvalda, svarade tre. Kontakt har upprättats med berörda och 
förfrågningsunderlag har skickats ut. Olika förslag har inkommit och utvärderats enligt kriterierna 
nedan: 
 

• Teknik (bästa möjliga teknik som är energieffektiv) 
• Hållbarhet (d.v.s. ett ekonomiskt-, socialt och miljömässigt ansvarstagande) 
• Ekonomi (en försvarbar lönsam investering) 

 
5.6 Konverteringar 
Dokumenterade konverteringar som är tillgängliga har inte att hittats inom denna storleksklass på 
pannor (se avsnitt 5.2). Vidare undersökningar har inte gjorts med tanke på leverantörers inställning 
till att inte vilja delge kontakt med referensanläggningar. 

5.7 Referenser 
Leverantörerna vill inte delge några referenser på tidigare konverteringar på liknande oljepannor. 
Referenser har inte inkommit trots påstötningar utan delges endast vid aktuell affär. Termiska 
Processer AB (TPS) har givit ut rapporter om träpulverförbränning med dess problem, men 
eftersom ingen detaljspecifikation på utrustning erhållits kan det inte utredas vidare. 
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5.8 Förfrågningsunderlag 
Ett förfrågningsunderlag sammanställdes efter genomgång av befintlig utrustning och byggnad på 
Sörbyverket. Innehållet bestod av information som krävdes för att kunna lämna ett budgetpris, se 
nedan: 
 

• Data på oljepannor, fabrikat, årtal, drifttid, konstruktionsritning 
• Besiktningsunderlag på oljepannorna 
• Byggnadsritningar 
• Bilder på byggnad, pannor, omgivning 
• Bilder på automationsutrustning 
• Elritningar 
• Planritning över Sörbyverket  
• Emissioner och bullerkrav enligt gällande tillstånd 
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6 Teknik 
Kapitlet beskriver olika komponenter som ingår i ett system för träpulverförbränning. Focus är 
förlagd på att uppnå en tillfredställande funktion som är rätt dimensionerad och energieffektiv även 
ett lösningsförslag presenteras. 

6.1 Bränslehantering 
Funktionsbeskrivning av bränslehantering med säkerhetsfunktioner beskrivs av texten nedan. Figur 8 
beskriver ingående vilka komponenter som ingår i bränslehanteringen från silo till inmatning av 
pellets till träpulver till brännare med kringutrustning. 

Från pelletssilon matar en doserskruv pellets till kvarnen så att man erhåller en jämn fördelning 
pellets till kvarnen. Ovan kvarnen finns en kombinerad sten och metall fälla som tar bort oönskat 
material innan malning. Innan kvarnen finns det två olika kanaler för att förse kvarnen med luft samt 
att den nedre insugningskanalen är försedd med ett explosionsbleck som öppnar vid en explosion i 
kvarnen. Från kvarnen sugs pulvret upp till ett filter som sitter ovanför pulversilon. 

Fläkten som suger från kvarnen kallas för aspireringsfläkt och luften för aspireringsluft. Två 
flödesgivare kontrollerar, så att ett luftflöde över kvarnen erhålls. Från filtret matas pulvret ner till en 
pulversilo med hjälp av en skrapa som sitter i botten på filtret. Mellan filter och pulversilo sitter det 
slussmatare som är en säkerhet för om det uppstår en explosion i filter eller pulversilo. Även 
motverkar till att inte få ett undertryck i pulversilon, då det är ett undertryck i filtret, under drift via 
fläkten. 

Pulversilon är försedd med en överfyllnadsvakt som sitter på silotaket samt att silon även står på 
vågceller som mäter tyngden av materialet i silon. Vägningen styr nivån i pulversilon och även när 
kvarnen skall starta eller stoppa. På pulversilon sitter det en pulverdoserare som matar ner pulvret till 
en slussmatare. Slussmataren är av typ genomblåsning där en blåsmaskin före slussmataren, blåser 
träpulver igenom slussmataren och därmed transporterar det vidare till brännaren. Det styrs av 
önskad panneffekt.  

Säkerhetsåtgärd för tillbakabrand är en snabbstängande ventil innan brännaren, stänger om 
temperaturen blir för hög på pulverinloppet till brännaren samt mäter luftflödet efter blåsmaskinen 
så att det inte understiger 18 m/s. 

Fire Fly är ett övervakningssystem för brand - ett vattenbaserat släckningssystem. Kvarnen har två 
detektorer som övervakar så att det inte kommer några gnistor från kvarnen. Innan filter samt ovan 
kvarnen finns spray dysor som öppnar om det kommer uppkommer gnistor. 

Den viktigaste säkerhetsaspekten, är att förhindra dammexplosion och tillbakabrand. 
Daglig skötsel av bränslehanteringen vid drift ska vara enkel, rutiner som tömning av sten, 
magnetfälla behöver inte göras så ofta samt grövre partiklar från filter återförs till kvarn med 
automatik enligt leverantör. 
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Figur 8. Process schema över bränslehantering till pulverbrännare. 
 

6.2 Bränslekvarn 
Bränslekvarnen är den största energiförbrukaren i en anläggning för träpulverförbränning. Eleffekten 
för en hammarkvarn är 150 kW till en 5 MW konvertering och 250 kW till 10 MW som riktvärden. 
Hammarkvarn är den bränslekvarn, som leverantörerna har med i sitt konverteringsförslag. 
Energiförbrukning varierar kraftigt, beroende på vilken sorts kvarn man väljer. Energiförbrukning 
för olika modeller av bränslekvarnar för tillverkning av träpulver i studiens konvertering: 
 

• Hammarkvarn ~50 kWh/ton  
• Skivkvarn ~7 kWh/ton  

 
Energiförbrukningen får viktas mot drifttid och investering samt underhållskostnad, för att göra rätt 
val. Tydligt är att hammarkvarnen förbrukar mer energi. Figur 9 visar en hammarkvarn där bränslet 
slås i sönder av slagor. Kvarnen har ett roterande centrum med slagor som roterar förbi fasta klackar, 
där det demoleras till bränslepartiklar som sedan passerar ett såll. Figur 10 visar en skivkvarn med 
skiva och knivar. Skivan med knivar roterar med en hög hastighet och bränslet matas in centrum och 
skärs ned mellan kniv och mothåll (fast skiva) till bränslepartiklar. 
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  Figur 9. Hammarkvarn. Källa TPS 2008           Figur 10. Skivkvarn. Källa TPS 2008 

6.3 Brännare 
Pulverbrännare finns i ett antal olika applikationer på den svenska marknaden. Principen för 
träpulverbrännaren är snarlik en oljebrännare den stora skillnaden är att bränslet tillförs med 
primärluften. För att behålla leveranssäkerheten mot kund så är träpulverbrännaren av kombityp, 
som också kan eldas med olja om högre effekt erfordras d.v.s. man behåller den ursprungliga 
panneffekten med oljebrännare. Kombinerad brännare för eldning av träpulver eller olja finns som 
fribrinnande och cyklonbrännare.  

Fribrinnande brännare typ multifuel har en snabb uppstartstid men kräver hög kvalite på träpulvret 
vilket ökar driftskostnaden. Bio Swirl är en modell av cyklonbrännare som skiljer sig från den 
fribrinnande brännaren. Skillnaden är att bränslet pyrolyseras inne i brännaren samt att även 
kolförbränningen sker där. Inne i brännare har man en förugn. Detta betyder att förbränningen av 
pyrolysgaserna sker inne i brännkammaren. Cyklonbrännaren kan elda sämre kvalite på träpulver 
men har en längre uppstartstid. Utbränningstid för träpartiklar är en viktig parameter att ta hänsyn till 
vid val av brännare. Brännarna har i stort sett samma prestanda och prismässigt är det ingen större 
skillnad (Johnsson. G, 2007). 

6.4 Panna 
En eldrörspanna måste ha en viss eldstadsvolym för att kunna konverteras med träpulverbrännare. 
En tumregel är en innerdiameter på ca 1200 mm enligt praktisk erfarenhet från leverantörerna (se 
kapitel 4). En eldrörspanna av den typ som finns hos RMT (se avsnitt 4.1), visas i figur 11. Notera 
eldstadsutrymmets storlek, eftersom det är den faktorn som begränsar effektuttaget med träpulver 
vid konvertering. 
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Figur 11. Genomskärning av eldrörspanna med eldstad och panntuber. 
Källa Osby Parca 2013 

 

6.5 Sotningsutrustning 
Sotning av panna görs med hjälp av tryckluft enligt inställda intervaller. Sotningsutrustningen 
monteras jämte brännaren i sotningsluckan för panntuberna. På förbrukningen av tryckluft finns 
ingen uppgift från leverantör, men bör beaktas vid en investering, då tryckluft är allmänt känt som ett 
kostsamt media. Hur sotningsintervallet är eller efter hur många drifttimmar man behöver öppna 
upp pannan och sota den inuti, har inte framkommit. 

6.6 Rökgasrening 
Reningsutrustning måste innehålla en multicyklon samt ett slangfilter eller elfilter för att komma ner i 
utsläppsvärden som tillstånd kräver (se avsnitt 7.2). Multicyklon och ett slangfilter är aktuellt i detta 
fall p.g.a. investeringskostnad. Att leda rökgaserna till befintlig reningsutrustning för de andra BP på 
Sörbyverket bör utredas vidare, om denna synergieffekt är möjlig att uppnå. Stegen för rening av 
rökgaserna sker först av en multicyklon sedan ett slangfilter. Multicyklon är det första steget, avskiljer 
stoftpartiklar större än ca 1 μm. I nästa steg avskiljs finare partiklar i ett slangfilter för att klara av 
gällande utsläppskrav (se avsnitt 7.1). Ett slangfilter klarar utsläppskrav till luft på 10 mg/m3 
(Värmeforsk, 2007). 

6.7 Skorsten 
Befintlig skorsten kan användas och diameter i rökgaskanal är tillräcklig för att elda träpulver enligt 
leverantör. Figur 12 visar med röd markering, anslutningspunkt från oljepannor till skorsten. Det 
finns även en ledig skorstenspipa jämte de anslutna som kan användas. Vidare undersökning görs 
därför inte. 

Eldstad 
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Figur 12. Rökgaskanaler från oljepannor anslutna till skorsten. 
 

6.8 Komponentlista med angiven eleffekt 
Den största eleffekten har kvarnen. Den totala eleffekten på en konvertering med hammarkvarn blir 
enligt leverantör drygt 300 kW för 5 MW och 400 kW för 10 MW.  Maximal strömstyrka variera 
mellan, drygt 300 till 400 A beroende på alternativ. Effektfaktorn är en parameter att inte förglömma, 
för att få en eleffektiv utrustning. Tabell 5 visar en sammanställning på information om utrustning 
med stora eleffekter till en träpulver konvertering av 10 MW OP. 
 

Tabell 5. Översikt på utrustning med stor eleffekt 
 

 
 
Övrig utrustning som ingår vid en konvertering har mindre effektbehov, en mer detaljerad 
information har inte gått att inhämta. Det bör utföras en undersökning om befintligt tryckluftssystem 
kan användas. 

6.9 Elanslutning ställverk 
Den elektriska anslutningseffekten för en konvertering är större än den befintliga som finns till 
oljepannorna. Leverantör ser inget problem med detta, men en inventering i ställverk av elmatning 
till oljepannor utförs ändå. Viktigt att säkerställa för att inga oförutsedda utgifter skall tillkomma. 
Ombyggnad i ställverk kan vara en stor oförutsedd utgift. 
 

 Elutrustning med stor eleffekt 
Benämning Spänning (V) Eleffekt (kW) 

Kvarn 400 150 – 250 
Mavapump 400 15 
Rökgasfläkt 400 55 

Primärluftsfläkt 400 5,5 
Förbränningsluftsfläkt 400 15 

Aspireringsfläkt 400 n/a 
Transportörer 400 n/a 

Luftkompressor 400 15 - 20 
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Anslutningseffekt för befintlig utrustning till oljepannor: 
 

• Panndistributionspump 22 kW 
• Oljepump 2,55 kW 
• OP1-3 Brännare fläkt 18,5 kW 
• Styrskåp 1-3 n/a 

 
Den totala anslutningseffekten är ca 21 kW per panna plus distributionspump totalt 43 kW. 
Ställverk inventerades och det finns plats i ett befintligt skåp att utöka med tre grupper om 160-
250A. Figur 13 visar ställverksskåpet där möjlighet finns för inkoppling av nya motorgrupper vid en 
konvertering. 
 

 
 

Figur 13. Ställverk med motorgrupper och brytare i Sörbyverket. 
 

6.10 Drift och underhåll 
Normal skötsel av en produktionsanläggning kräver vissa normala arbetsmoment och rutiner. Det 
som har framkommit ur studien är att tömning av olika kärl behöver utföras vid normal drift. Kärl 
som kan vara aktuella är i bränslehantering och askhantering. Hur ofta detta ska utföras är okänt. 
Nedan visas en punktlista där det finns kärl som behöver tömmas. 
 

• Sten och magnetavskiljare 
• Stoft efter multicyklon 
• Stoft efter slangfilter 
• Flygaska 
• Ev. reject bränslehantering 

 
Drift och skötsel är en parameter att ta hänsyn till, för daglig tillsyn och skötsel blir en extra 
arbetsuppgift för driftpersonalen. Personalen har idag fokus på att producera värme med övriga BP 
och oljepannorna kräver normalt lite tillsyn idag.  
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Underhåll är en annan viktig parameter, för att få fram kostnad över dess livslängd är en LCC 
kalkyl att föredra (se vidare avsnitt 8.3). 

6.11  Lösningsförslag 
I dialog med leverantörer diskuterades olika lösningsalternativ. Rökgasreningens bästa placering är på 
tak ovan oljepannor i närhet till skorsten (se avsnitt 5.3). Pelletssilo placeras mellan skorsten och 
utgående fjärrvärmerör på utsidan av byggnaden. Bränslehantering placeras innanför vägg och kan 
avskiljas från övrig utrustning i byggnaden eftersom risk finns för dammexplosion. Övrig utrustning 
placeras i närhet av befintlig utrustning. Vid en aktuell konvertering får man detaljspecificera 
placeringar av kringutrustning. En placering av bränslehantering utanför befintlig byggnad, i en ny 
byggnadsdel bör utredas. 

Figur 14 visar med röd ring placering av silo och svart ring visar placering av reningsutrustning på 
taket. 

 

 
 

Figur 14. Placeringsförslag på pelletssilo och reningsutrustning. 
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7 Miljö 
Kapitlet beskriver närmare om miljötillstånd och energianvändning. Den största miljö och 
klimatpåverkan uppstår vid produktion av energi och inte vid användning av den. 

7.1 Tillstånd enligt miljöskyddslagen 
Befintligt tillstånd enligt miljöskyddslagen för Sörbyverkets verksamhet med produktion av 
fjärrvärme lyder. ”Tillståndet omfattar en installerad effekt av totalt 55 MW varav maximalt 20 MW 
träbränsle”. Utrymme för utökad värmeproduktion med trädbränsle är endast 1,5 MW enligt gällande 
tillstånd (se avsnitt 3.2). 

Villkor enligt tillstånd för buller och utsläpp till luft från förbränning är angivna i punktlista nedan 
för BP: 
 
Utsläpp till luft: 

• Stoft=35mg/m3, ntg 13 % CO2 (riktvärde) 
• NOx=120mg NO2/MJ (riktvärde månad, gränsvärde år) 
• N2O=10mg/MJ (riktvärde) 
• CO=190mg/MJ (riktvärde, dygnsmedelvärde) 

 
Bullerkrav på verksamhet:  
Den ekvivalenta ljudnivån vid bostadshus, har ett riktvärde av 50 dB(A ) som inte får överskridas. 
Dagtid mellan (kl. 07:00-16:00), kvällstid (kl. 18:00-22:00) samt dagtid söndag och helgdag 45 dB(A). 
Nattetid (kl. 22:00-07:00), 40 dB(A). Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A). 
 
Definitioner: 
Gränsvärde är ett värde som aldrig får överskridas. 
Riktvärde är ett värde som ska följas, överskrids det så skall åtgärder vidtas snarast möjligt. 
Uppföljning i form av mätning för att resultat ska kunna styrkas. 
Normalkubikmeter torr gas, (ntg). 

7.2 Krav för träpulverförbränning 
För att få anlägga och driva vissa verksamheter krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken SFS 
(1998:898). Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken måste sökas eftersom nuvarande 
tillstånd inte har utrymme för utökad värmeproduktion med trädbränsle. Eftersom det handlar om 
en ökning av produktionskapacitet med trädbränsle så bör RMT först samråda med 
tillsynsmyndighet som i detta fall är Länsstyrelsen i Blekinge Län innan man börjar med, antingen en 
förenklad ansökan eller en fullständig ansökan för hela verksamheten i Sörby. Länsstyrelsen prövar 
ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och utfärdar tillstånd. 
Tillsynsmyndigheten följer upp och ser till att tillstånd som beviljats efterlevs enligt angivna krav och 
villkor. 

Tillståndsprocessen utreds inte vidare. 



30 
 

8 Ekonomi 
För att en investering ska räknas hem så krävs det att man har ett ekonomiskt underlag. Idag så är 
det generellt en kort payoff tid för investeringar, så gäller även för RMT. 

8.1 Punktskatter 
Enligt beslut i riksdagen så är punktskatter på bränslen förändrade beroende på vilket ändamål, eller 
verksamhet de är till för. Avgiftsbefrielsegrunderna för skatteåterbetalning är förändrade under 
perioden 2011-2015 (SFS, 2012). Detta medför att energi och CO2 skatten höjs och 
befrielsegrunderna kommer att försämras påtagligt för tillverkningsindustrin. RMT har idag kunder 
inom tillverkningsindustrin och det medger befrielsegrund för skatteåterbetalning eftersom man 
använder Eldningsolja (EO1) till fjärrvärmeproduktion. 

Med det nya beslutet så blir fjärrvärmeproduktionen dyrare med EO1. Höjning av punktskatten är 
ett incitament för att företag ska fasa ut fossil energianvändning och- eller energieffektivisera sin 
produktion. Tabell 6 visar en sammanställning av punktskatter för Eldningsolja 1 för 
fjärrvärmeleveranser till tillverkningsindustrin 2010-2015. Utgångsläget är 2010 och då fastställdes 
punktskatter för åren 2011,2013 och 2015. Höjningarna sker successivt men nivån för återbetalning 
ändras 2010 och 2015. 

Konsekvensen blir en successivt fördyrad kostnad för produktion av fjärrvärme med EO1 till 
tillverkningsindustrin i form av minskad återbetalning av bränsleskatt från 3171 kr, år 2010 till 1882 
kr d.v.s. en minskning med 1289 kr/m3 år 2015. 
 

Tabell 6. Ekonomisk påverkan av punktskatter för eldningsolja 1 till värmeproduktion i 
tillverkningsindustrin. 
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8.2 Bränslepriser 
Eldningsolja 1 är ett fossilt bränsle som är drygt 3 ggr dyrare än pellets. Framtida pris på eldningsolja 
är väldigt svårt att prognostisera. Energimyndigheten har gjort en framtida prognos i sin rapport ER 
2011:15. Rapporten behandlar Sveriges framtida energianvändning och energitillförsel t.o.m. 2013. 

EO1 användningen beräknas att minska och orsaken är konvertering från olja till andra bränslen. 
Totalt beräknas att oljeprodukterna kommer att minska med drygt en procent under tiden 2011-2013 
(Energimyndigheten, 2013). Figur 15 visar att det är en stor prisskillnad mellan EO1 och träpulver. 
Hänsyn är tagen till pannverkningsgrad i den faktiska kostnaden för de olika bränsleslagen. 

Prisbilden visar att man får 3-4 ggr mer träpulver än olja för samma kostnad under perioden. 
 

 
Figur 15. Prisskillnad på EO1 och träpulver. 

 

8.3 Kalkylmetoder vid investeringar 
Ekonomiska kalkyler för investeringar används för att bedöma om en investering är lönsam eller inte. 
Flera investeringsalternativ kan också jämföras, för att välja ut det alternativ som är mest ekonomiskt 
fördelaktigt. Vanligtvis används Pay off-metoden för den är enkel att använda. Metoden används för 
att beräkna fram återbetalningstiden för ett investeringsalternativ eller för att jämföra flera olika 
alternativ. 

Den kortaste återbetalningstiden är den bästa (Andersson. G, 1983). Formel 1 visar vilka 
parametrar som ingår och vad man tar hänsyn till. 
 
                    T = G

a
   (1) 

 
                  T = Pay off –tid, (år) 
                  G = Investeringskostnaden, (SEK) 
                  a = Årskostnad, netto (SEK) 
 
Livscykelkostnad (LCC) anger totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. LCC 
används i utvärderingen av det mest ekonomiska investeringsalternativet, för att klargöra den verkliga 
kostnaden under användningstiden (Adalberth. K & Wahlström. Å, 2008). Formel 2 visar vilka 
parametrar som krävs för att beräkna fram LCC. 
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         LCC = investering + (LCCenergi + LCCunderhåll + LCCmiljö) (2) 
 
        Investering (kr) 
        LCCenergi = ρo*energipris*årlig energianvändning (kr) 
        LCCunderhåll = Underhållskostnader för den energieffektiva åtgärden (kr) 
        LCCmiljö = Kostnader för den miljöbelastning som uppstår av investeringen (kr) 
        ρo= Nsf, skillnaden mellan real kalkylränta och real prisökning respektive kalkylperiod (%) 
 
Nusummefaktorn (Nsf) är en funktion av räntesats och ekonomisk livslängd för investering och 
beräknas fram ur formel 3. Den kan beräknas fram men även läsas av i färdiga tabeller. Nsf är 
användbar där de årliga utgifterna är likvärdiga över åren. För att beräkna nuvärdet multiplicerar man 
Nsf med årskostnaden. (Energimyndigheten, 2012a). 
 
                 Nsf = [1 - (1 + r)(-n)]/r   (3) 

                  r = Räntesatsen i decimalform 
                  n = Antal år 
 
Dessa kalkylmetoder är vanligt förekommande idag. Pay off-metoden ger ett svar på hur snabbt en 
investering är intjänad, men den tar ingen hänsyn till inflation och räntor. LCC anger totalkostnaden 
för investeringen under hela dess livslängd och i många offerter så anges LCC. 

Det är viktigt att utvärdera en offert med hänsyn till investeringskostnad, underhållskostnad samt 
energi och miljökostnader. Underhållskostnader blir en allt viktigare parameter i dagens samhälle och 
får inte glömmas bort. 

Fördelen med att använda LCC är att den tar hänsyn till alla kostnader under en investerings 
livslängd medan Pay off-metoden endast anger hur många år, det tar för att investeringen ska vara 
betald. 

8.4 Ekonomisk kalkyl 
Faktiskt pris på EO1 är beräknat till 7836 kr för år 2015, med min, max, medel förbrukning (se 
avsnitt 3.5.1) och för pellets (se avsnitt 5.4), resultatet redogör för olika fall av återbetalningstider 
enligt payoff metoden. Det var endast denna metod som gick att använda med det material som 
fanns tillgängligt i denna studie. De olika investeringskostnaderna för konvertering av 5 MW och 10 
MW OP redovisas inte officiellt men är med i kalkylen (se avsnitt 8.2). Figur 16 visar de olika 
återbetalningstiderna för konvertering av 5 MW och 10 MW oljepannor till träpulver.  

Vid en oljeförbrukning av 961 m3 har en 10 MW OP en återbetalningstid på 20 månader vid en 
konvertering till träpulver. En 5 MW OP har en återbetalningstid på 18 månader med samma 
förutsättningar. 
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Figur 16. Återbetalningstid på konvertering från olja till träpulver. 
 

8.5 Referenser på investering 
En jämförelse på olika investeringsalternativ olja vs träpulver är tidigare gjord av TPS. Figur 17 visar 
olika pannalternativ med payoff tid för olika investeringsalternativ. Resultatet visar tydligt att 
konvertering på mindre pannor har en längre återbetalningstid men minskar med ökad drifttid. 
Denna referens från TPS stämmer väl in på figur 16 med ökad oljeförbrukning så minskar 
återbetalningstiden. 
 

 
Figur 17. Källa: Bioenergidagarna 2008, TPS. 
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I en studie redovisas att träpulver kan ersätta den olja som används vid spetslast. Det finns en stor 
potential för pellets men det stora investeringsbeloppet, kan dock avskräcka fjärrvärmeverken från 
att investera – om syftet är att endast ersätta spetslastbehovet. Det kräver dock att värmeverken 
prioriterar pellets framför andra bränslen. Återbetalningstiden för investering i en ny 25 MW 
träpulverpanna var 5 år. En konvertering till träpulver med befintlig OP är en mindre investering och 
har en kortare återbetalningstid (Anderzén & Lönnqvist, 2011). 

Viktiga parametrar att beakta – prisutvecklingen på pellets och olja styr investeringens lönsamhet. 

8.6 Nyckeltal 
Nyckeltal som kan vara användbara är framtagna ur material från studien. Nyckeltal kan användas för 
att jämföra energianvändningen, återbetalningstid på investeringen. Vid utvärdering av offerter kan 
dessa nyckeltal nedan användas som jämförelse mot leverantörers nyckeltal vid en konvertering av en 
10 MW OP till 5 MW träpulver. 
 

• Eleffekt, kW/värmeeffekt, kW = 0,06-0,08 beroende på val av kvarn 

• Återbetalning, år/oljemängd, 1000 m3= 1,65 år (2015) 
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9 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet sammanfattar studiens undersökning med fokus på konvertering av befintliga oljepannor 
med träpulverbrännare. Diskussioner och slutsatser har dragits om vad som framkommit. 

9.1 Konvertering 
Studien utfördes ur ett helhetsperspektiv av RMT värmeproduktion för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Svaren på frågorna som ställdes i problemformulering har sökts för att studien ska bli så 
komplett som möjligt. Oväntat var att värmebehovet för spetslast var vid kallare väderlek än tidigare 
känd temperatur och att återbetalningstiden på investeringen var så kort. 

Frågeställningarna lyder: Hur ser egentligen värmebehovet ut vid -3°C och finns teknik som är 
beprövad för denna sorts konvertering samt är det ett hållbart alternativ. 
 
Resultat från studien visar att: 
 

• värmebehovet för spetslast inträffar vid ca -6°C istället för -3°C som är referenstemperatur 
från RMT´s tidigare erfarenhet 

• teknik som är beprövad finns enligt leverantörer, utveckling har skett de senaste fem åren 
och referensanläggningar finns 

• konverteringen är hållbar eftersom den är energieffektiv, en ekonomisk lönsam investering 
samt bidrar till en minskad miljöpåverkan 

 
En intressant aspekt är att skivkvarnen har en avsevärt lägre elanvändning än hammarkvarnen. Om 
möjligheten finns att använda befintligt tryckluftssystem samt rökgasreningssystem så minskar 
investeringskostnaden. Det intressantaste alternativet för RMT är att konvertera OP 3 (10 MW) först 
och erhålla 5 MW träpulver. Placeringen av bränslehanteringen innanför vägg är den bästa platsen 
med närhet till OP 3 och bränsleintag.  

Det säkraste alternativet är att avskärma bränslehanteringen helt från övrig värmeverksamhet och 
ett alternativ är en ny byggnad ihop med befintlig. Konvertering av en 10 MW OP minskar RMT 
fossila beroende, hur mycket beror på om man effektiviserar Sörbyverket så att spetslast först behövs 
vid -6°C. Sannolikt kan det fossila beroendet sjunka ner mot 1 % eftersom fossil spetslast endast 
behövs vid -10°C efter en konvertering (se avsnitt 3.4). En fördel med en konvertering, är att man 
fortfarande har kvar leveranssäkerheten mot kunderna eftersom pannan behåller ursprunglig effekt 
med olja. 

Studien visar på att det finns ett stort antal oljepannor inom fjärrvärmeverksamheten i Sverige som 
kan konverteras med träpulverbrännare. Ur ett helhetsperspekiv så kan det fossila beroendet minska 
och ett incitament för att detta ska bli verklighet, är förändringen i minskad återbetalning av 
punktskatter på fossilt bränsle till värmeproduktion. Prisbilden är komplex och trots att alla 
leverantörer gavs samma förutsättningar så varierade budgetpriserna med drygt 300 %. Ur detta 
resonemang konstateras följande: 

• Tydligt specificera i förfrågningsunderlag, vad som ska ingå i leveransen 
• Tydlighet och tät kontakt med leverantör för att erhålla en rätt prisbild på det man frågat på 
• Endast aktiva leverantörer kommer att vara aktuella vid en upphandling – seriöst fast pris 
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En viktig punkt som studien inte haft möjlighet att studera närmare, är referensanläggningar. En 
referens på likvärdig anläggning måste inhämtas. Studiebesök är ett utmärkt sätt för att träffa och 
intervjua driftpersonal. Frågor som är viktiga är: hur fungerar driften och är det mycket underhåll 
och skötsel på en träpulveranläggning. Är det lika enkelt att starta och reglera som en oljebrännare. 
Ett minimi krav är att dessa frågor måste ställas, för att undvika onödiga framtida överraskningar. 
Studien har svagheter beroende på att detaljerad information på utrustning, inte varit tillgänglig från 
leverantörerna utan delges endast vid affär. Denna aspekt måste beaktas vid granskning av utrustning 
som ingår i en träpulveranläggning. 

Tidigare kända problem (se tidigare avsnitt 5.2) med träpulveranläggningar måste vara åtgärdade 
med tanke på person och driftsäkerhet. 

9.2 Budgetpris 
Ett oväntat problem med att få in budgetpris på konvertering, var något som inte ingick i 
problemformuleringen från början. Det löste sig till slut med att en korrekt budgetoffert inkom efter 
påtryckningar. Av vilken anledning kan man spekulera i men förhoppningsvis beror det på att 
företagen inte haft tid att prioritera detta utan haft fullt upp med annat. 

9.3 Ekonomi 
En stor överraskning var den korta payoff tiden på konverteringar med liten värmeeffekt. Att en 
konvertering av en 10 MW OP har en återbetalningstid på 20 månader (se avsnitt 8.4) var rätt 
osannolikt innan studien utfördes. Studien som (Anderzén & Lönnqvist, 2011) gjort, kom också fram 
till samma slutsats, det är lönsamt att konvertera OP med träpulver. Minst investering och kortast 
återbetalningstid är konvertering av befintlig OP till träpulver. Konvertering till träpulver kan 
sannolikt vara en smart investering. 

Det krävs dock en bra marknadsföring för att information ska nå ut till värmeverken – träpulver är 
ett alternativ att fasa ut fossil energi. 
Beräkning av Payoff tid och begäran om en LCC kalkyl från leverantören är viktiga kalkylmetoder, 
för att utvärdera en investering. 
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