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Sammanfattning 

Samhället har ett ökande energibehov och en energiomställning från de ändliga till förnybara 
energikällorna är ett måste. Detta på grund av klimatpåverkan då människan, sedan den 
industriella revolutionen, använt sig av den linjära ekonomiska metoden. I en linjär ekonomi, 
även kallat linjär konsumtion, råder ett dominerande engångstänk gällande användning av 
resurser vilket är ohållbart. För att motverka detta kan en cirkulär ekonomi appliceras med 
fokus på att bruka produkter på ett effektivt sätt snarare än att förbruka dem. På detta sätt 
önskas det uppnås en sluten produktlivscykel, vilken inom cirkulär ekonomi kan delas upp i 
en biologisk och teknisk cykel.  
 
Syftet med denna studie är att visa på eventuella skillnader vid uppvärmning av småhus med 
eldningsolja respektive pellets. De använda värmepannorna i studien är avsedda för 
inomhusbruk med ett energibehov på 15 000 kWh vilket avser endast uppvärmning och ej 
elförbrukning.  
 
Undersökning har genomförts med avseende på den biologiska och tekniska cykeln vid 
omställning mellan energikällorna. Den biologiska analysen har fokuserat på de emissioner, 
utsläpp, som uppkommer vid förbränningen. I denna studie har en emissionsanalys utförts 
gällande gaserna koldioxid, metan och lustgas, vilka skapar en global påverkan på klimatet. 
Mängden utsläpp vid förbränning beror bland annat på mättid, geografiska faktorer och 
säsongsvariationer.  
 
Den tekniska analysen representeras i en kostnadskalkyl över de skillnader som uppkommer 
vid omställning av energikälla med hjälp av en cirkulär- och en linjärekonomisk metod. För 
att genomföra detta användes tre scenarios, vilka varierades utifrån val av brännare och 
pannor. Anledningen till valet av delarna brännare och panna beror på att de båda tillhör en 
större del av grundinvesteringen för en värmepanna. Kostnadskalkylens syfte är att kunna 
avgöra vilken metod som är mest lönsamt för småhusägaren. För att jämföra de olika 
scenariernas styrkor, svagheter, möjligheter och hot genomfördes en SWOT-analys. Denna 
användes för att kunna stärka de beräknade resultat ytterligare med argument.  
 
Resultatet av kostnadskalkylen presenterade för varje scenario bland annat återbetalningstiden 
i antal år tills grundinvesteringen lönat sig. Förutom detta presenterades även besparingen per 
år vid användning av pellets jämfört med eldningsolja.  
 
Vid applicering av den cirkulära ekonomiska metoden gavs en total årskostnad per år på 
11953 kr med en besparing på 9844 kr/år jämfört med utgångspunkten. För den linjära 
ekonomiska metoden blev motsvarande resultat 18081 kr respektive 3716 kr/år. 
Återbetalningstiden för grundinvesteringen för den cirkulära ekonomiska metoden beräknades 
till 2,54 år och för den linjära 21,5 år. Detta beräknades utifrån en antagen avskrivningstid på 
10 år och kalkylräntan 5 %.  
 
Utifrån de genomförda emissionsberäkningarna gavs resultatet att pellets har ett 
koldioxidutsläpp på 0 kg medan eldningsolja har utsläpp på 3675 kg per år. Övriga resultat för 
pellets blev 0,2 kg per år för metan och 3,5 kg per år för lustgas. Motsvarande resultat för 
eldningsolja blev 0,05 kg per år och 9,9 kg per år.  
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Abstract 

The energy need of the society is constantly increasing and a conversion from non-renewable 
energy sources to renewable ones is a must. This is due to the climate impact that humans are 
responsible for by using the linear economy since the industrial revolution. A linear economy, 
or also referred to as linear consumption, works according to a “take-make-dispose” 
extractive industrial model. This way of consumption is untenable in the aspects of the earth’s 
resources and in order to counteract this, a circular economy can be applied. In circular 
economy focus is on using products more efficient rather than consuming them, thus 
achieving a closed product life cycle. By creating the cycle circular economy aims to 
eliminate unnecessary use of resources. Within circular economy, a product's biological and 
technical cycles are separated. 
 
The purpose of this study is to show possible differences in heating of self-contained houses 
by comparing heating oil and pellets. The used furnaces in the study are intended for indoor 
use with an energy requirement of 15,000 kWh. The energy requirement is referred to only 
heating of the household with the exception of electricity consumption.  
 
Studies have been carried out with regard to the biological and technical cycle of conversion 
between the different energy sources. The biological analysis has focused on the emissions 
that occur during combustion. Each source has individual emissions during combustion due to 
inter alia, measurement time, geographical factors and seasonal variations among other 
parameters. In this study, emission analysis has taken place of the gases carbon dioxide, 
methane and nitrous oxide, all of which create a global impact on the climate. 
 
The technical analysis is represented in a cost-estimate where the difference that may exist in 
the conversion of energy source is shown. This is based on a linear and circular economic 
method. To implement this, three scenarios were used based on the choice of different burners 
and furnaces. Why these factors were chosen and studied is due to the reason that both are a 
large part of the basic investment of purchasing a furnace. The purpose of the cost calculation 
is to determine which method is most profitable for the homeowner. In order to compare the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the different scenarios, a SWOT analysis 
was conducted. The intention of the analysis was to strengthen the calculated results with 
arguments.  
 
The result of the cost-estimate is presented in the form of payback time of the scenarios. 
When applying the linear economy, a total annual cost per year was given at SEK 18,081 with 
a saving of SEK 3716 per year compared to the starting-point. For the circular economy, the 
corresponding result was SEK 11,953 and SEK 9844 per year. The payback time for the basic 
investment in the scenario where the linear economy was applied to, was calculated at 21.5 
years and for the circular 2.54 years. The results were calculated on the basis of an assumed 
depreciation period of 10 years and the calculation rate 5%.  
 
The impact of the calculated emissions resulted in pellets having a carbon footprint of 0 kg 
while fuel oil has a discharge of 3675 kg per year. Other results for pellets were 0.2 kg per 
year for methane and 3.5 kg per year for nitrous oxide. Corresponding results for fuel oil were 
0.05 kg and 9.9 kg per year. 
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Bränsleförbrukning med avseende på pellets (kostnadskalkyl)  kg  
Bränsleförbrukning med avseende på eldningsolja (kostnadskalkyl)  m3 
Kalkylränta         % 
Annuitetfaktor         - 
Annuitet         kr/år  
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Bränsleförbrukning (emissionsberäkningar)   F  m3 
Effektivt värmevärde (emissionsberäkningar)  V  GJ/m3 
Emissionsfaktor      E  kg/GJ 
Densitet       𝜑𝜑  kg/m3 
Massa        m  kg 
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1 Introduktion  

Innan den industriella revolutionen var energibehovet i samhället modest jämfört med 
mänsklighetens krav i modern tid. I takt med det ständigt ökande behovet måste kvoten av de 
ändliga energiresurserna ersättas helt eller delvis med de förnybara resurserna på grund av 
klimatpåverkan. Då energibehovet i samhället går hand i hand med ekonomin är 
omställningen från ändliga energiresurser till förnybara ett måste för att förhindra globala 
klimatkatastrofer men också ekonomisk kollaps (Andrews, Jelley, 2013) 
 
Människan använt sig av linjär ekonomi i samhället sedan den industriella revolutionen. Den 
ekonomiska metoden innebär att produkter tillverkas, brukas och därefter kasseras trots att 
produkten i fråga, eller dess delar, kan vara fullt användbara inom liknande eller andra 
områden. Med metoden cirkulär ekonomi ligger fokus på att material ska brukas på ett 
effektivt sätt istället för att förbrukas (Braungart, Clinton, McDonough, 2013). Denna metod 
innebär bland annat att se möjligheter hos produkter och därmed kunna återvinna, återanvända 
och minimera avfall, den förebygger därför onödiga restprodukter vilket skapar mindre 
påverkan på miljön (Government of the Netherlands, u.d). 
 
Många företag och branscher arbetar med att möta kraven från konsumenter och 
implementera ett klimatsmart arbetssätt. En av de organisationer som är betydande vad gäller 
arbetet att lyfta cirkulär ekonomi är Ellen MacArthur Foundation vilka förespråkar bland 
annat användning av förnybara energikällor istället för de ändliga resurserna. De ändliga 
energikällorna är genomsyrade av den linjära ekonomin, som i slutändan inte kommer vara 
hållbart vad gäller klimatet, populationen och ekonomin. Som ett resultat av detta skapas hög 
påfrestning på ekosystemen, brister på naturresurser, stora variationer inom prissättning på 
råmaterial och osäkerhet inom leverantörsleden. Övergången från den linjära ekonomin är 
därför nödvändig. 
 
Då populationen övergår till ett samhälle där de förnybara resurserna blir mer eftertraktade 
ökar också intresset för en lämplig metod att applicera inför en sådan omställning. Många 
företag har beprövat olika metoder för omställningen men vad kan en konsument göra för att 
bidra till den?  I och med Parisavtalet behöver förändring ske omgående inom flera områden, 
varpå en applicering av den cirkulära ekonomiska metoden skulle kunna vara användbar. För 
många ägare av småhus har detta avtal lett till restriktioner och skatter gällande uppvärmning 
med fossila bränslen (Lövin, 2016). I takt med ökande kostnader för fossila bränslen och 
intresse för förnybara resurser väljer många att vidga vyerna efter andra 
uppvärmningsalternativ. 
 
En energikälla för uppvärmning, som även är ändlig, är eldningsoljan. Denna produkt har ett 
stort energiinnehåll och är därmed en effektiv värmekälla. Det finns förnybara alternativ till 
olja bland annat pellets, vilket tillverkas ur biomassa.  
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2 Problemformulering och mål 

Denna studie ska visa på eventuella skillnader vid övergång för en värmepanna från 
eldningsolja till pellets vid uppvärmning av ett småhus i Sverige. Perspektivet i denna studie 
har varit utifrån slutkonsumententen, det vill säga ägaren av småhuset. I detta fall menas 
småhus som likvärdigt med villa/radhus.  
 
En energiomställning är nödvändig och därför är vikten av att finna en metod för att 
underlätta omställning angelägen. Med förutsättningen att ett småhus värms upp med 
eldningsolja, hur kan övergången till pellets genomföras på bästa sätt och vilket blir det mest 
fördelaktiga utfallet? Är cirkulär ekonomi en metod som kan bidra till en bättre övergång med 
avseende på miljöpåverkan och ekonomin?  

2.1 Tillvägagångssätt  
Målet med denna rapport är att genomföra en kvalitativ studie. Under litteraturstudien valdes 
den insamlade informationen utifrån ett flertal aspekter; hänsyn till litteraturens relevans 
gentemot projektets frågeställning, pålitlighet och den akademiska nivån. Litteraturen är 
hämtad från olika källor som vetenskaplig litteratur, publikationer samt information från 
webbsidor vilka tillhör företag och organisationer inom branschen för uppvärmning av 
småhus. I litteraturstudien kommer arbete ske inom de ekonomiska metoderna linjär ekonomi 
och cirkulär ekonomi men också för de valda bränslena pellets samt eldningsolja.  
 
För att skapa väsentliga resultat för rapporten valdes artiklar med utgivningsår från år 2000 då 
koncepten cirkulär ekonomi fick sitt genombrott under början av 2000-talet (Botsman, 
Rogers, 2010). Litteratur som används i studien har endast västerländskt eller generellt 
perspektiv då studien utgår från ett småhus i Sverige, för att åstadkomma en högre validitet 
och reliabilitet. 
 
Efter genomförd litteraturstudie utfördes en analys utifrån energikällornas emissioner och 
kostnader som uppkommer vid omställning från eldningsolja till pellets. Utgången av detta 
har sedan jämförts och diskuterats vilket senare presenteras som resultat och slutsatser av 
frågeställningen. Tillvägagångssätt under arbetets gång syns i Figur 1.  
 

 

Figur 1: Grafisk illustration av tillvägagångssätt för arbetet och syfte för varje delmoment 
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3 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har fokus varit på att undersöka vilka biprodukter som uppkommer vid 
förbränning av källorna pellets och eldningsolja. Förutom detta har även metoderna linjär 
ekonomi och cirkulär ekonomi granskats utifrån vilka ståndpunker dessa har. Senare 
genomfördes analys av valda fokusområden som ansågs relevanta för studien och hur dessa 
kan kopplas samman. 

3.1 Linjär ekonomi 
Denna ekonomiska metod började användas runtomkring i världen under den industriella 
revolutionen. Människan behövde inte längre leva i symbios i naturen, utan kunde konsumera 
efter egna behov (Norberg, 2014). Detta ledde till ett större tryck på materialåtgången och 
jordens resurser började sakta ta stryk. 
 
Linjär ekonomi kan även benämnas som linjär konsumtion och är motsatsen till cirkulär 
ekonomi. Med detta menas att ett take-make-dispose tänk råder. Det grundläggande 
betraktelsesätt som dominerar är engångsanvändning. Samtidigt som varor sällan återanvänds 
i produktionen, sker allt energibehov främst genom fossila bränslen som sätter ytterligare 
slitage på kretsloppet.  
 
Den största nackdelen för den linjära ekonomiska metoden är att det inte existerar någon 
lösning på materialminskningen och de ökade miljöföroreningarna som bidrar till bland annat 
växthuseffekten (Het Groene Brein, 2018, a). 

3.2 Cirkulär ekonomi  
Genom teorier och idéer från industriell ekologi skapades konceptet om cirkulär ekonomi där 
den grundläggande tanken är att skapa en sluten produktlivscykel (Ghisellini, 2016). I en 
optimal cirkulär ekonomi existerar inte avfall och riskerna för ökande råvarupriser samt 
materialkostnader minimeras (Ellen MacArthur Foundation, 2015). I metoden cirkulär 
ekonomi skiljs en produkts biologiska och tekniska cykler åt. Med cykel menas det kretslopp 
som produktens delar genomgår. Biologiska material ska vid optimal cirkulär ekonomi vara 
giftfria för att kunna återföras till naturen genom kompostering eller anaerobisk nedbrytning 
(Braungart, McDonough, 2002). Tekniska material är skapade och designade för att på bästa 
möjliga sätt kunna återanvändas, uppgraderas eller repareras. På sådant sätt maximeras 
bevarandet av produktens värde. 
 
I Figur 2 illustreras den biologiska, gröna delen till vänster, och tekniska cykeln, blåa delen 
till höger, inom cirkulär ekonomi. De två cyklarna ska hållas separerade. Pilarna illusterar 
vägen som produkten genomgår. Målet i den biologiska cykeln är att återgå till det ekologiska 
kretsloppet genom återväxt. I den tekniska cykeln motsvarar en kortare pil en i lägre grad 
tillförd energi (Nguyen, Stuchtey, Zils, 2014). Industrins roll i den cirkulära ekonomin 
representeras i den gråa centrerade delen.  
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Figur 2: Illustrationen beskriver metoden för cirkulär ekonomi uppdelad i två cykler, biologiska och tekniska, vilken 

är inspirerad av Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2015) 

En applicering av cirkulär ekonomi inom konstruktion är komponenter som anpassas för 
användning inom flera områden. Detta effektiviserar produktionen då exempelvis färre 
tillverkningsmetoder behövs eftersom samma metod kan användas inom olika slutprodukter. 
Ur ett industriellt perspektiv innebär detta att systemet och varorna har en bättre förmåga till 
reparation och uppgradering vilket minskar svinn. Traditionellt kasseras avfallet, och 
kostnader består. Men genom att utnyttja avfallet på bästa sätt kan dessa kostnader minska 
och därigenom skapa en mer stabilare ekonomi.  I dagsläget är bland annat återvinnings-
industrin utformad globalt, vilket medför stora transportkostnader då varorna transporteras 
långa sträckor för att kunna återvinnas (Stahel, 2010). 
 
Metoden cirkulär ekonomi är grundat på tre principer, se avsnitt 3.2.1–3.2.3 (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015).  

3.2.1 Princip 1 - Reducera 
Principen syftar på att reducera mängden material som förbrukas genom att begränsa och 
balansera resursflödena. Detta verkställs genom att effektivisera resurser och skära ned på 
nyproduktion. Produktionen ska anpassas till det ovanstående och metoden cirkulär ekonomi 
ska även uppmuntra till att allt tas tillvara vid konstruktion och produktion. 

3.2.2 Princip 2 – Återanvända/Återvinna 
Utöver att reducera konsumtionen av naturresurser är en annan tanke att optimera de olika 
tillgångarna genom att skapa ett kretslopp för dessa. Detta för att utnyttja tillgången maximalt. 
Återanvändningen kan ske antingen genom reparation av produkten alternativt genom direkt 
återanvändning av hela eller delar av den. Återvinning av material ska betraktas som ett sista 
steg, och detta berör då endast de material som varken kan återanvändas eller reduceras  
(Samiha, 2013). 

3.2.3 Princip 3 – Främja 
Förutom att reducera, återanvända och återvinna är det av stor vikt att öka medvetenheten om 
värdet för resurserna. I denna princip minimeras, på en systematisk nivå, eventuella läckage 
av dessa. Genom att eliminera eller exponera de negativa aspekterna kan de kvarvarande 
resurserna främjas och effektiviseras.  
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3.2.4 Brist på forskningsstudier gällande cirkulär ekonomi  
Litteratur om cirkulär ekonomi är ansenlig men fragmenterad, och information om processer 
för hur denna metod ska tillämpas är bristfällig. Utgivna publikationer av Lieder och Rashid, 
2015, menar att gapet inom forskningen för cirkulär ekonomi är tydligt vilket gör 
möjligheterna för diskussion svåra (Lieder, Rashid, 2016). 
 
Det finns inte heller någon gemensam källa med information gällande affärsmodeller för 
innovation. På grund av bristen av vetskap inom området tampas företagen med att kunna 
applicera cirkulär ekonomi då det inte finns en allmän metod för hur företagen ska förverkliga 
detta inom affärsmodellen (Bocken, Evans, Rana, Short, 2014).  
 
För att kunskapen om metoden cirkulär ekonomi ska växa är det föreslaget att uträtta 
fallstudier och i praktiken applicera detta för att sedan sprida det vidare, vilket därmed ska 
kunna skapa en dialog kring ämnet (Kiørboe, Krarup, Sramkova, 2015). 

3.3 Biomassa som bränsle 
Biomassa anses förnybar då bioenergin nybildas kontinuerligt via fotosyntesen, och kan 
därmed anses som lagrad solenergi. Energin lagras i växterna i form av olika organiska 
föreningar vilka bland annat är cellulosa, socker och stärkelse.  
 
I dagens samhälle utnyttjas bioenergin med avseende på de fyra förstnämnda föreningarna 
främst inom förbränning. Historiskt sett har biomassa varit den viktigaste energikällan, fram 
tills upptäckten av de fossila bränslena, och i utvecklingsländerna är denna typ av energikälla 
än idag den viktigaste. Då bioenergi är en förnybar energikälla investeras mycket i forskning 
för att hitta optimala tillvägagångssätt med högsta möjliga verkningsgrad (Svebio, 2018).  
 
Enligt The U.S Environmental Protection Agency refereras biomassa främst som olika typer 
av organiska material varav en stor del är från vedartade växter i form av buskar och träd (The 
U.S. Environmental Protection Agency, 2016). Utvinning sker främst ur naturlig skog eller 
från planterade bestånd. För att skapa biomassa från skogsindustrin brukas huvudsakligen 
toppar, grenar och stubbar som inte kan användas för stamved. Även restprodukter från 
jordbruk tas tillvara.  
 
Biomassan utnyttjas därför främst av länder med stor skogs- och jordbruksindustri, men är en 
växande importvara till länder med mindre sådan industri (Svebio, 2018). Globalt anses torv 
tillhöra denna grupp, men då torv ger större mängd utsläpp till skillnad från annan biomassa 
klassas den i EU som ett fossilt bränsle. Torv har inte en pågående fotosyntes och tillför 
därför högre halter av koldioxid samt andra gaser till naturen (Björsell, 2017).  
 
I dagsläget pågår det flera debatter huruvida biomassa kan betraktas som koldioxidneutral, 
detta innebär att utsläppen ej påverkar en nettoökning av koldioxid. Därmed anses det att 
utsläppen för biomassa är 80 % lägre jämfört med utsläpp från fossila bränslen (Vattenfall, 
2017, a). En anledning till detta resonemang är att biomassan har en kort koldioxidcykel.  

3.3.1 Framtagning av pellets 
Det finns två typer av pellets som huvudsakligen används, den ena med ursprung från 
jordbruket och den andra från skogsbruket (Aguilar, 2014). Från jordburket kan biomassa 
bland annat bestå av rester från produktionen av råg. 
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Oavsett användningsområde för biomassan blir produkterna från skogsbruk och jordbruk 
bearbetade. Vid framtagning av pellets genomförs bearbetning som avlägsnar orenheter, 
reducerar fukt, homogeniserar massan samt komprimerar. Vilket skapar en effektiviserad 
förbränning.  
 
Dessa bearbetningar kan beskrivas i ett antal olika steg. I det första steget avskiljs främmande 
föremål så som sten, plast, behandlat trä eller liknande för att slutprodukten ska bestå enbart 
av biomassa (Huang, 2016). Denna process sker även vid flertalet tillfällen under 
tillverkningsprocessen. Vid det andra steget sönderdelas de större partiklarna i kvarnar till 
lämplig storlek. Finare fraktioner separeras för att senare bli till pellets. De kvarvarande och 
större bitarna behöver ofta genom en reducering fukthalten, vilket sker genom torkning tills 
fukthalten är 8–12 % (Huang, 2016). De två stegen sker kontinuerligt tills lämplig storlek och 
fukthalt är nådd. Därefter genomförs det sista steget, pelletering (Bioenergiportalen, 2013). 
Detta innebär att råvaran som klarat de förbestämda standarderna matas in i så kallade 
pelletspressar. När råvaran, som innehåller lignin och cellulosa, pressas samman under högt 
tryck ökar temperaturen. Ligninet binder då samman partiklarna till den slutgiltiga produkten 
pellets. Vid detta stadie är pelletsen extremt känsligt och kan lätt deformeras. Innan vidare 
hantering passerar pelletsen en kylare i vilken ligninet stelnar och pelletsen blir hanterbara 
(Pelletsförbundet, 2017, a).  
 
De utsläpp som genereras vid framtagning samt användning av pellets är främst från 
produktion, bearbetning och transport. Idag importeras en stor del pellets från andra länder, 
främst från Nordamerika (Vattenfall, 2017, a). Importen leder till ett ökat utsläpp vilket kan 
reduceras genom en ökad produktion av pellets i Sverige och närliggande länder. 
 
Vid uppvärmning av småhus med hjälp av pellets används en pelletspanna vilken består av ett 
antal komponenter (Älvdalens Fastbränsleteknik AB, u.d., a). I illustrationen nedan, se Figur 
3, syns en genomskärning av en pelletspanna. Siffran 1 motsvarar matardonet som använder 
sig av en matarskruv vilken transporterar pellets från förrådet till brännaren. När pellets 
matats fram till brännaren sker antändning och förbränning av energikällan startar, se siffra 2. 
Vid förbränning av pellets skapas restprodukter bland annat i form av aska, se siffran 3. För 
ytterligare information om restprodukten aska se avsnitt 3.3.2. Med hjälp av en asklåda kan 
restprodukten enkelt avlägsnas från pannan. Energin som omvandlats förs vidare in i det 
vattenburna värmesystemet i huset, se siffran 4.  

 
Figur 3: Genomskärning av en pelletspanna (Älvdalens Fastbränsleteknik AB, u.d., a) 



7 
 

Utöver pannan krävs ett förråd, vilket behöver vara inomhus för att behålla fukthalten i 
pelletsen. Pellets säljs främst i två olika utföranden, säck eller bulk, och storleken på förråd 
avgör vilken typ som används. För mindre förråd köps pellets på säck och för ett större förråd 
på bulk. Pellets på bulk har generellt sätt en lägre kostnad än den i säck. Vid en installation av 
ett mindre förråd måste placering ske intill pelletspannan (Älvdalens Fastbränsleteknik AB, 
u.d., b).  
  
För en installation av pelletspanna behövs en skorsten vilken har behov av rengöring med 
jämna mellanrum, likaså pannan och brännaren. Detta är viktigt att göra för att även kunna 
behålla den höga verkningsgraden på cirka 80 % (Vattenfall, 2018, b).  

3.3.2 Restprodukter vid förbränning av pellets 
De restprodukter som bildas vid användning av pellets är huvudsakligen aska, utöver det som 
skapas ur själva förbränningsprocessen. Askan innehåller diverse olika ämnen, och 
sammansättningen av dessa beror på utgångsmaterialet vilka kan variera något. Till största 
delen av ämnena finns kalium och kalk. Även andra tungmetaller och näringsrika ämnen finns 
såsom fosfater, karbonater, magnesium, kalcium, klorider, silikater, natrium och andra 
spårämnen. Då många av dessa ämnen är sådant som växter behöver, kan askan från pellets 
användas som gödsel, alternativt som ett supplement som kan blandas ner i komposten. 
Viktigt att veta är att denna restprodukt agerar som en pH-förhöjare, och ska inte blandas in i 
jord som redan anses försurad. Askan passar därför främst för gödsling utav de växter som är 
vedartade eller som har styva stjälkar t.ex. fruktträd och bärbuskar (Älvdalens 
Fastbränsleteknik AB, u.d., c).  
 
Då askan innehåller en del lättlösliga spårämnen, ger en övergödsling av produkten obalanser 
i naturen. Många av dess innehållande ämnen har ett balansförhållande till varandra, varpå ett 
överskott av ett ämne kan leda till ett underskott av ett annat. Kalium och magnesium är två 
sådana ämnen. För växter kan för mycket kalium leda till att ljusa partier på bladen bildas, 
och till följd av detta skapas magnesiumbrist som leder till att bladen får svårt att bilda 
klorofyll (Älvdalens Fastbränsleteknik AB, u.d., c).  
 
Utöver de individuella restprodukterna skapas det även gemensamma restprodukter för de 
valda bränslena. Dessa presenteras i kapitel 3.5. 

3.4 Olja som bränsle 
Sedan 50 år tillbaka är olja den energiråvara som är mest använd. Orsaken till detta är att 
oljan är rik på energi samt möjligheter för lagring och transport är fördelaktig 
(Energimyndigheten, 2014, a). Ett alternativ till pellets är eldningsolja. Men förbränning av 
olja, liksom övriga fossila bränslen, påverkar jordens klimat mycket negativt.  
 
Enligt Naturvårdsverket är olja den energikälla som ger upphov till störst andel utsläpp av 
växthusgaser. Därför har förbrukningen av eldningsolja reducerats kraftigt på svenska 
marknaden under det senaste årtiondet (Björsell, 2017). Efter Parisavtalet, genomfört 2015, 
ökade restriktioner kring utsläpp från förbränning av fossila bränslen, vilket troligen kommer 
minska utsläppen ytterligare och målet är att utsläppen bör upphöra inom snar framtid  
(Lövin, 2016). 

3.4.1 Framtagning av eldningsolja 
Bildandet av råolja är en tidskrävande process på över hundratals miljoner år. Processen sker 
även idag, dock i en takt som inte drar jämt med mängden som förbrukas. Råolja har sitt 
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ursprung från döda växter och djur. Nedbrytningen av restprodukterna protein, fett samt 
kolhydrat sjunker till havets botten som därefter täcks av lera och slam. Vid högt tryck och 
temperatur omvandlas detta till råolja vilket är en kemisk förening av kolväten. Efter 
genomförd nedbrytning transporteras råoljan upp mot ytan då dess densitet är lägre än 
omgivningen. Denna stigning sker tills råoljan når ett ogenomträngligt berglager. Sedan 
pumpas råolja upp från berglagret och omvandlas i oljeraffinaderi för användning inom olika 
områden (Svenska Oljebolaget, 2016, a).  Vid utvinning av olja används stora volymer av 
sötvatten och risker för utsläpp finns. Även vid transporter finns risk för oljeutsläpp, vilka kan 
vara förödande (Vattenfall, 2013, c).  
 
För framtagning av oljor och oljeprodukter som används för olika ändamål måste raffinering 
av råoljan ske. Vid raffinering hettas råoljan upp som därefter transporteras in i 
fraktioneringskolonnen vilken är ett högt cylinderformad torn. I kolonnen separeras sedan 
oljan utifrån önskad produkt, se Figur 4. Metoden kallas även destillering.  Detta är möjligt då 
produkterna har olika kokpunkter vilket gör att de går att urskiljas vid övergång från flytande 
till gas, alternativt vid kondensering. Kolväten av lättare grad stiger medan de tyngre blir kvar 
längre ned. Efter separering av de olika kolväteföreningarna i fraktioneringskolonnen kan 
ytterligare bearbetning ske, som t.ex. nedbrytning av kolvätena till önskad storlek. Därmed 
kan önskade kolväten tillta i mängd (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, 2018).   
 
Eldningsolja som används vid uppvärmning av småhus kallas även villaolja eller Eo1 
(Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, 2018).  
  

 
Figur 4: Raffinering av råolja samt vilka produkter som fås vid olika temperaturer (IEEE GlobalSpec, 2018) 

Villaoljan kan delas upp ytterligare enligt följande;  

Sommarolja 
Även kallad E10 eller Eo1S, har begränsade köldegenskaper och därmed lämplig att bruka vid 
tank placerad inomhus (Svenska Oljebolaget, 2018, b). 
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Vinterolja 
Även kallad E32 eller Eo1V, passar vid placering av rörledningar eller tank utomhus där risk 
för rost finns. Denna olja kan brukas i hela Sverige, året om men har något lägre 
energiinnehåll, viskositet och densitet än E10 (Svenska Oljebolaget, 2018, b).  
 

3.4.2 Restprodukter vid förbränning av eldningsolja  
Det finns en mängd av olika gaser samt partiklar som skapas vid förbränning av olja. De 
bildade koldioxidutsläppen är ej möjliga att rena och därmed direkt proportionella i 
förhållande mot den använda energin. Förutom gaser bildas även partiklar vid förbränning, 
dessa partiklar är så små att de inte syns med direkta ögat (Vattenfall, 2013, c).  
 
Utöver de individuella restprodukterna skapas det även gemensamma restprodukter för de 
valda bränslena. Dessa presenteras i kapitel 3.5. 

3.5 Utsläpp vid förbränning av de valda bränslena  
Syftet med förbränning är att energin som är bunden i bränslet omvandlas till värme 
(Marklund, 2016). Det som sker är en effektiv reaktion med omgivande syre vilket omvandlar 
energin. I detta fall består båda bränslena av väte och kol, vilket är två ämnen som relativt lätt 
reagerar med syre. Restprodukter i form av gaser är en bieffekt vid all form av förbränning. 
En del restprodukter uppkommer vid alla förbränningar, dock kan mängden av dessa 
produkter variera utifrån val av bränsle.   
 
Följande restprodukter är ett axplock av alla de gaser som kan uppkomma vid förbränning. 
Volymen av dessa är väldigt individuella beroende på vilken panna som används, vilket skick 
pannan är i och hur ofta underhåll sker etc. Därför kommer de individuella restprodukterna 
inte att jämföras i en beräkning då det skulle skapa en orättvis jämförelse.  
 
Gaserna eller stoft kan delas upp i tre grenar utifrån deras påverkan på miljön och om den är 
till största del global, regional eller lokal (Naturvårdsverket, 2005, a). Stoft ger en lokal 
påverkan. De tre gaserna koldioxid, lustgas samt metan ger en global påverkan då 
uppehållstiden är lång och spridning av gaserna sker enklare med hjälp av vindarna. 
Svaveldioxiden och kväveoxider skapar en regional påverkan genom försurning av mark samt 
sjöar.   

3.5.1 Koldioxid, CO2  
Koldioxid är en biprodukt vid all typ av förbränning och bidrar till växthuseffekten. Dock 
skiljer sig den utsläppta mängden av koldioxid beroende på val av bränsle (Björsell, 2017). 
Koldioxid är en del av jordens kretslopp, vilket tar sig an en omfattande mängd av utsläppet 
till jordens atmosfär som är orsakat av människan. Däremot finns inte resurser i kretsloppet 
för att bearbeta allt utsläpp av koldioxid i den takt människan förbrukar idag. En ökande 
koldioxidhalt i atmosfären resulterar i en ökning av medeltemperaturen i atmosfären (Persson, 
2016). 

3.5.2 Svaveldioxid, SO2 
Vid förbränning av bränslen frigörs gasen svaveldioxid, SO2, då det inbundna svavlet 
reagerar med omgivande syre (Björsell, 2017). När gasen når atmosfären reagerar den med 
nederbörd eller små vätskepartiklar i form av vatten, H2O, och därmed skapas svavelsyra, 
H2SO4. Utsläpp av svaveldioxid kan påverka individers hälsa bland annat genom rethosta, 
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men påverkan på naturen är desto större. Vid förbränning av bränslen som innehåller svavel 
skapas stora mängder svavelsyra i naturen och försurning sker. Försurning av vatten och land 
påverkar ekosystemet men svavelsyran påverkar också korrosion av byggnader (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2016, a). 

3.5.3 Kväveoxider, NOX 
Förutom de två ovanstående gaserna bildas även kväveoxider, NOX, vid förbränning. 
Reaktionen vid förbränningen sker då kvävet, N, frigörs och tillsammans med syret, O2, 
skapar olika kväveföreningar. Dessa är giftiga och vid höga koncentrationer kan leda till 
irritation för luftvägar samt slemhinnor (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
2016, a). I naturen reagerar kväveoxiderna tillsammans med solljus och organiska föreningar 
vilket skapar marknära ozon. Ozonet bidrar bland annat till försurning och övergödning av 
naturen (Säll, 2017). 

3.5.4 Metan, CH4 
Metan, CH4, anses vara en av de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och som 
påverkar växthuseffekten till störst del efter koldioxid. Koncentrationen av CH4 i luften har 
mer än fördubblats det senaste seklet på grund av industrialiseringen av världens länder. 
Gasen skapas naturligt genom syrefri nedbrytning av organiskt material som sker i bland 
annat våtmark såsom hos idisslande djur (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
2017, b).  Överskottet av metan skapas främst genom utvinning och transport av fossila 
bränslen.  

3.5.5 Lustgas, N2O 
En annan gas som frigörs vid förbränning av de två bränslena är lustgas, N2O, vilket används 
för medicinska ändamål vid exempelvis förlossningar för att underlätta smärtan (Bengtsson, 
2018). Molekylen har en livslängd på cirka 150 år och vid utsläpp i naturen skapas långvariga 
effekter. Lustgas bryter ner ozonskiktet samtidigt som molekylen absorberar den infraröda 
strålningen och därmed bidar till växthuseffekten. En jämförelse mellan koldioxid och lustgas 
kan göras då den senare beräknas ha en uppvärmningseffekt som är 300 gånger större jämfört 
med koldioxid (Naturvårdsverket, 2002, b).  

3.5.6 Partiklar  
En annan restprodukt är partiklar, eller stoft, vilka orsakar en ökning vad gäller antalet hjärt- 
och kärlsjukdomar samt andningsrelaterade problem. I naturen skapar partiklarna 
reflekterande och absorberande ytor som därmed påverkar inkommande ljus från solen. Vid 
förbränning skapas sotpartiklar, vilka absorberar på grund av den svarta färgen. Då solljuset 
absorberas ökar temperaturen på jorden och en direkt klimateffekt sker. Svavelpartiklar 
påverkar även molnen och dess bildningsmönster blir då högre samt vitare. Detta ökar 
reflektionen av solljuset och därmed minskar temperaturen. Utsläppen av partiklar beräknas 
idag ge en större sänkning av temperaturen än ökning (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, 2014, c).   
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

4 Metod 

Tillvägagångssättet för att besvara projektets problemformulering avgränsades i avseende på 
de insamlade data som var jämförbara mellan de två energikällorna. Metoden har delats upp i 
två delar; den biologiska cykeln och den tekniska. Detta enligt uppdelningen i cirkulär 
ekonomi presenterad tidigare, se kapitel 3.2. Båda delarna hanterar uppvärmningen för ett 
småhus.  
 
I denna metod riktar sig den biologiska cykeln in sig på restprodukterna som skapas vid 
förbränning då cirkulär ekonomi bland annat fokuserar på att eliminera avfall. Då förbränning 
av olja inte skapar några fasta restprodukter, utan endast gaser och partiklar, kan ytterligare 
analys av askan från pelletsen utelämnas.  
 
I denna studie har den tekniska cykeln riktat in sig på den ekonomiska aspekten. Detta genom 
att implementera linjär- och cirkulärekonomiska metoden vid byte från eldningsolja till 
pellets. Fokus för applicering av den cirkulär ekonomiska metoden prioriterar 
miljöperspektivet före det ekonomiska perspektivet (Lieder, Rashid, 2016). Därför har studien 
valt att analysera den tekniska cykeln ur ett ekonomiskt perspektiv för att försöka skapa nyare 
tankegångar. Alla de ingående delarna i värmepannorna kommer inte analyseras utan endast 
själva pannan och brännaren.  
 
I Bilaga 1, 2, 3 återfinns de tre scenarierna beskrivna i kapitel 4.2. I bilagorna återfinns även 
den biologiska cykeln för varje scenario. 

4.1 Avgränsningar 
I litteraturstudien har aspekterna utvinning, transport och omvandling av energikällorna valts 
att diskuteras men inte analyseras vidare då det inte funnits tillgänglig fakta för att genomföra 
en jämlik jämförelse.  
 
Då de valda bränslena släpper ut gaser, både gemensamma och individuella, har en andel av 
de gemensamma gaserna valts att analyseras. I den biologiska analysen kommer endast 
koldioxid, lustgas och metan att jämföras. Anledningen till detta är att det endast var 
emissionsfaktorer för dessa gaser som vid tillfället fanns tillgängliga från pålitliga källor. 
Emissionsfaktorer har använts från Miljöfaktaboken och Energimyndigheten.  
 
I den tekniska cykeln kommer en värmepanna för inomhusbruk att analyseras. Detta då pellets 
inte kan förvaras utomhus. För eldningsolja vid inomhusbruk används endast Eo1S, även 
kallad sommarolja, detta för att kunna göra en likvärdig jämförelse mellan de två bränslena. 
Det antas även att den nuvarande skorstenen går att använda tillsammans med det vattenburna 
värmesystemet i samtliga scenarier. Analys är genomförd av endast panna samt brännare då 
dessa är två stora kostnader vid installation och deras inverkan på verkningsgraden är av stor 
vikt (Andersson, 2018). Skrotningsprocessen av värmepanna kommer inte att analyseras.  
  
Oavsett om pannan är placerad inomhus eller utomhus är energibehovet för småhus olika 
beroende på årstider då det går mer värme under de kallare månaderna. Detta har dock inte 
tagits i åtanke. Ett totalbehov av energi på 15000 kWh har antagits med avseende på hela året. 
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4.2 Tekniska cykeln   
För att undersöka eventuella skillnader med avseende på kostnader för omställningen från 
eldningsolja till pellets antas olika scenarios. Nedan följer en beskrivning av samtliga 
scenarier och i Tabell 1 återfinns en översiktlig tabell av dessa.  

4.2.1 Scenario 1 - utgångsläge 
Detta scenario är utgångsläget för omställningen av energikälla. I småhuset sitter det sedan 
tidigare en kombipanna av modell NIBE CITY VX. Pannan är en kombination av el samt olja 
och kan ställas in för att endast förbränna olja alternativt efter vad som för stunden är billigast. 
Denna kalkyl kommer endast behandla pannans oljeinställning, vilket ligger på en högre 
effekt i jämförelse med dess el (NIBE AB, 2018).   

4.2.2 Scenario 2 – byte av brännare 
Istället för att köpa en helt ny värmepanna kan endast brännaren bytas ut vid omställningen 
enligt Andrésen (2018). Vid Scenario 2 används ordinarie panna som även används i Scenario 
1, men brännare har byts ut mot en IWABO S20. Till detta kan det behövas en del VVS-jobb 
och enklare ombyggnationer. Utöver VVS-jobb är det nödvändigt med en installation av ett 
pelletsförråd på 300 liter av märket MAFA samt en matarskruv, allt detta är inräknat i 
grundinvesteringen (Andersson, 2018). I detta scenario har en applicering av Princip 2 enligt 
Ellen MacArthur, se kapitel 3.3, genomförts. Principen innebär fokus på återanvändning och 
återvinning av resurserna i produkten.  

4.2.3 Scenario 3 – byte av brännare och panna 
I Scenario 3 har hela pannan bytts ut mot en Baxi TPK VV HS20. I grundinvesteringen ingår 
även ett pelletsförråd och matarskruv. Dessa två är av samma modell som vid Scenario 2. Ett 
större VVS-jobb behöver utföras och grundinvesteringen blir därför betydligt dyrare 
(Andersson, 2018). I detta scenario appliceras den linjära ekonomiska metoden då hela 
värmepannan har bytts ut, detta trots att delar fortfarande kan vara användbara. 
  
Tabell 1: Översiktlig tabell för de presenterade scenarierna  

 NIBE CITY VX 
Scenario 1 

IWABO S20 
Scenario 2 

Baxi TPK VV HS20 
Scenario 3 

Max effekt [kW] 25a 20b 20c 
Rekommenderat pris [kr] 15 225 + momsd 17 950b 46 875c 
Grundinvestering [kr] Finns redan 25 000 + momse 80 000 + momse 
a Siffror från NIBE AB (NIBE AB, 2018) 
b Siffror från ECE AB (ECE AB, 2018) 
c Siffror från Baxi (Baxi, 2018) 
d Siffror från intervju genomförd med Magnus Andrésen på Baxi (Andrésen, 2018) 
e Siffror från intervju genomförd med Johannes Andersson på Pelltec (Andersson, 2018) 
 
Valet av pannor och brännare har genomförts utifrån olika faktorer. NIBE värmepannan har 
använts i en tidigare fältstudie i vilken ägaren av småhuset har genomfört en omställning från 
eldningsolja till pellets (Liss, 2006). Utgångsläget i denna studie var en NIBE CITY VX och 
övergången till pellets skedde med hjälp av en IWABO S20-brännare. För att styrka att denna 
omställning är genomförbar tillfrågades Andersson (2018) på Pelltec som bekräftade att detta 
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var möjligt. Gällande värmepannan från Baxi valdes denna då aktören är väletablerad på 
marknaden och denna typ av panna är vanligt förekommande enligt Andrésen (2018). 
 
I grundinvesteringen ingår VVS-jobb, matarskruv, pelletsförråd samt brännaren alternativt 
brännare och panna. Alla typer av installationer går under ROT-avdraget, vilket inte är 
inkluderat i denna kalkyl. Därför kan den totala kostnaden vara mindre än i dessa fall. I senare 
beräkningar kommer inte moms att behandlas. 
 
Livslängden för samtliga delar varierar utifrån olika faktorer. För en brännare ligger den 
tekniska livslängden på ca 8 år innan vissa delar kan behövas bytas ut eller genomgå service. 
Vid byte av vissa delar kan brännaren uppnå en teknisk livslängd på upp emot 15 år. Pannan 
har däremot en teknisk livslängd på närmare 30 år, detta avser då att en korrekt användning 
och installation av pannan har skett (Andrésen, 2018).  

4.2.4 Kostnadskalkyl 
Priset för eldningsolja är beroende utav råoljepriset, vilket varierar från år till år. I kalkylen 
antas dagens nuvarande pris för eldningsolja vara detsamma över åren. Priset på pellets är 
stabilare men kan även påverkas av flertalet aspekter såsom bränder, mindre avverkning av 
skog och ökad import från andra länder (Energimyndigheten, 2017, b). Jämförelsepris för 
eldningsolja och pellets under perioden januari 2010 till september 2016 visas i Figur 5.  

 
Figur 5: Jämförelsepriser i öre/kWh för bland annat eldningsolja EO1 och pellets vid köp av säck eller bulk 

(Pelletsförbundet, 2017, b) 

Beräkningar har genomförts för de olika scenarierna. Energibehovet är antaget för småhus på 
15 000 kWh per år då detta behov endast är med avseende på uppvärmning och inte el 
(Energirådgivaren, 2011). Vid beräkning av det totala energibehovet för varje scenario 
användes Ekvation 1:  
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑇𝑇𝑜𝑜    (1) 
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Det har även antagits att kombipannan i Scenario 1 har en verkningsgrad på 85 % då den är av 
en äldre modell. I Scenario 2 antas verkningsgraden vara 80 %  (Naturenergi Iwabo AB, u.d., 
a) och för Scenario 3 antas verkningsgraden vara 90 % (Energimyndigheten, 2014, c). 
 
Vidare beräknades den bränsleförbrukning för angivet energibehov för varje energikälla, se 
Ekvation 2 
 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑇𝑇𝐸𝐸𝑜𝑜𝑇𝑇 𝑜𝑜ä𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝑜𝑜ä𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸

= 𝐵𝐵𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛ö𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒   (2) 
 

där förbrukningen är beskrivet i m3 för olja respektive i kg för pellets. Effektivt värmevärde 
anger den mängd energi som utvinns ur en given mängd bränsle vid förbränning. 
 
För att få fram den totala driftkostnaden för ett år, användes den tidigare beräknade 
förbrukningen för de olika energikällorna, för att sedan multipliceras med inköpspriset av 
bränslet, se Ekvation 3  
 

𝐵𝐵𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛ö𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑟𝑟ö𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐷𝐷  (3) 
 
I denna beräkning har det inte tagits hänsyn till eventuella servicearbeten som måste 
genomföras för att ha en funktionell värmepanna. För pellets krävs det 2,1 ton för att uppnå 
mängden energiinnehåll som 1 m3 eldningsolja innehåller (Laxå Pellets, u.d). Inköpspriserna 
för bränslena är hämtade från Bauhaus och OKQ8 via VarmaVillan. För pellets-prisuppgifter 
har produkten ”Pellets helpall 832kg 8 mm” använts vilket gav ett pris på 1 895 kr per 832 kg 
(Bauhaus, 2018). För eldningsoljan Eo1S har ett inköpspris på 12 290 kr/m3 använts 
(VarmaVillan, u.d).  
 
Gällande grundinvesteringen, för Scenario 2 eller 3, har en beräkning genomförts för att få ut 
annuiteten av denna, se Ekvation 4. 
 

𝐺𝐺𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 = 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒   (4) 
 
Annuitetsfaktorn är tagen från kursen ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp given på Kungliga 
Tekniska Högskolan våren 2018, se Bilaga 4 (Hedborg, 2018). Annuiteten är ett mått på hur 
lönsam investeringen av respektive scenario är för investeringens livslängd. Då den tekniska 
livslängden ligger mellan 8–15 år för en brännare har det antagits att avskrivningstiden ska 
ligga på 10 år samt att kalkylräntan är på 5 %. För resterande beräkningar antas den 
ekonomiska livslängden vara lika stor som den tekniska (Andrésen, 2018). 
 
Den totala kostnaden per år beräknas genom att lägga ihop annuiteten med driftkostnaden, se 
Ekvation 5  

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 å𝑒𝑒  (5) 
 
Den totala kostnaden kan jämföras för att se vilken investering som är mest lönsam. För att ta 
reda på besparingen per år beräknas skillnaden mellan totala årskostnader för Scenario 1 och 
Scenario 2 alternativt 3.  
 
Med besparingen kan återbetalningstiden beräknas med avseende på byte från utgångsläget 
med befintlig kombipanna, mot de andra två alternativen enligt scenarierna, se Ekvation 6  
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𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝐸𝐸𝑉𝑉𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐵𝐵𝐸𝐸𝑉𝑉𝐵𝐵𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

= Å𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑇𝑇𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒     (6) 
 
Detta ger ett resultat i antal år tills grundinvesteringen lönar sig. Samtliga resultat för 
beräkningarna återfinns i kapitel 5.1.  

4.3 Biologiska cykeln 
De två studerade förbränningsprocesserna är likartade och kommer därför inte att diskuteras 
mer specifikt utan endast dess restprodukter. 
  
För att beräkna mängden utsläpp av de olika gaserna har Ekvation 7 använts:  

 
𝑈𝑈 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝐸𝐸                                                                     (7) 

 
där U är utsläppet per år [kg] av den valda gasen, F är bränsleförbrukningen per år [m3], V är 
det effektiva värmevärdet [𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚3] för bränslet och E representerar emissionsfaktorn [𝑉𝑉𝐸𝐸

𝐺𝐺𝐺𝐺
] för den 

valda gasen vilka återfinns i Tabell 2 (Morfeldt, 2018).  
 
Då varje småhus och dess värmesystem har olika förutsättningar kommer variation av 
bränsleförbrukningen att existera. Därför kommer beräkningen av bränsleförbrukningen, och 
därmed utsläpp, att generaliseras. Med densiteten, 𝜑𝜑, 640 kg/m3 (Bauhaus, 2018)  och 
mängden pellets i kilogram kan motsvarande bränsleförbrukning i m3 fås enligt Ekvation 2, 
 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 𝜑𝜑�                                                                      (8) 
 

där 𝑚𝑚 står för massan för ett år och 𝐹𝐹 är bränsleförbrukningen för pellets motsvarande ett års 
förbrukning av eldningsolja.  
 
För de genomförda beräkningarna har pellets av storleken 8 mm i diameter använts, vilka har 
en torrhalt på 92 % och energiinnehåll på cirka 3120 kWh/m3 (Stora Enso, u.d). Detta värde 
omvandlas då 1 Wh motsvarar 3600 Joule. Se resultat av beräkning i kapitel 5.2. 
 
Emissionsfaktorerna och effektiva värmevärden för de olika ämnena är använda från 
Miljöfaktaboken (Gode, Hagberg, Höglund, Martinsson, Palm, Öman, 2011) och återfinns i 
Tabell 2. Emissionsfaktorerna avser endast förbränning och inte produktion samt distribution. 
 
Tabell 2: Effektiva värmevärden och emissionsfaktorer för pellets och eldningsolja vid användning av värmepanna 
för småhus 

 Effektivt 
värmevärde 

[GJ/m3] 

Emissionsfaktor 
CO2  

[kg/GJ] 

Emissionsfaktor 
CH4 

[kg/GJ] 

Emissionsfaktor 
N2O 

[kg/GJ] 
Pellets  -a 0b 0,004b 0,065b 
Eldningsolja  32,820c 74,3c 0,001c 0,200c 
a Se resultat av beräkning i kapitel 5.2.  
b Siffor från Miljöfaktaboken (Gode, Hagberg, Höglund, Martinsson, Palm, Öman, 2011) 
c Siffor från Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2017, d) 
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4.4 SWOT-analys 
Analysen står för Strengths, Weakness, Opportunities och Threats som motsvarar begreppen 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta är ett bra verktyg att använda vid 
undersökningar av verksamheter, företag eller som i detta fall olika scenarios. För en 
schematisk figur av analysen, se Figur 6, där internt står för vad som kan påverkas direkt och 
externt är sådant som händer i framtiden eller i omvärlden vilket därmed är betydligt svårare 
att påverka (Larsson, 2018).  
 

 
Figur 6: Beskrivning av SWOT-analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot

Internt 

Externt 
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5 Resultat och diskussion 

Nedan ges resultatet av de kostnadsberäkningar och emissionsberäkningar som har 
genomförts.  

5.1 Tekniska cykeln 
Resultatet för ekvationerna 1-6 i avsnitt 4.2 presenteras i Tabell 3 och 4. I Tabell 3 återfinns 
en översikt på beräknade och hämtade data för de båda bränslena. I Tabell 4 återfinns resultat 
av gällande kostnadskalkyl för de olika scenarierna. 
 
Tabell 3: Energivärden och priser för inköp av pellets och eldningsolja vid behovet av 15 000 kWh 

Bränsle Pellets Eldningsolja 
Energibehov för uppvärmning [kWh] 15 000 15 000 
Effektivt värmevärde  4 900 kWh/kga 9 950 kWh/m3b 
Bränsleförbrukning för angivet energibehov 3 061 kg 1,507 m3 
Inköpspris 2,27 kr/kg 12 290 kr/m3 

Pris per år [kr/år] 6 972 18 521 

a Siffror taget från Laxå Pellets (Laxå Pellets, u.d) 
b Siffror taget från Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2017, d) 
 
Priset per år avser en värmepanna som har en verkningsgrad på 100 %. I de senare 
genomförda beräkningarna antas en verkningsgrad för de olika fallen.  
 
Tabell 4: Resultat utifrån de beräknade värden givna tidigare 

 NIBE City VX 
Scenario 1 

IWABO 
Scenario 2 

Baxi 
Scenario 3 

Grundinvestering (exkl. moms) [kr] 0 25 000 80 000 
Verkningsgrad [%] 85 80 90 
Totalt energibehov [kWh] 17 647 18 750 16 667 
Driftkostnad [kr] 21 797 8715 7721 
Avskrivningstid [år] - 10 10 
Kalkylränta [%] - 5 5 
Annuitetsfaktor - 0,1295 0,1295 
Annuiteten [kr/år] - 3238 10 360 
Total kostnad per år [kr/år] 21 797 11 953 18 081 
Besparing per år [kr/år] - 9844 3716 
Återbetalningstid [år] - 2,54 21,5 

 
De grundinvesteringar som är givna kan variera beroende på vart småhuset är placerat. 
Närheten till installatörer och återförsäljare av delarna kan minska kostnader ytterligare. 
ROT-avdrag som kan göras på installationsjobb kan även påverka grundinvesteringen. Då 
valda beräkningar har genomförts utan moms och ROT-avdrag skulle beaktning av dessa data 
ge ett annorlunda resultat.  
 
I Scenario 1 kan kombipannan värma huset med hjälp av el och eldningsolja. Kostnaderna kan 
därför skilja sig beroende på inställningen av kombipannan. Verkningsgraden har en stor roll i 



18 
 

det totala energibehovet. Pannans skick kan därför både höja samt sänka den antagna 
verkningsgraden. Detta skulle resultera i andra data kring energibehovet som därmed skapar 
skillnader vad gäller driftkostnader.  
 
Scenario 2 är det som visats sig bäst lämpad ur ett ekonomiskt perspektiv. Det behöver 
nödvändigtvis inte gälla under ett längre förlopp. Detta då risken att större servicekostnader, 
reparationer och underhåll tillkommer då ingående delar är av äldre slag. Brännaren är inte 
ursprungligen utformad för denna typ av panna, utan en viss modifikation kommer behöva 
genomföras vilka kan skapa komplikationer. Då kombipannan inte längre finns på marknaden, 
finns det därför inga garantier att reservdelar kommer finnas. 
 
I det tredje scenariot applicerades en linjär ekonomisk metod. Dock stämmer det inte helt då 
pellets har ett systemvillkor där en redan implementerad cirkulär ekonomi gäller. Vad som 
menas med detta är att vid tillverkning av pellets används endast restprodukter från 
tillverkning av andra produkter. Scenario 3 kommer därför trots implementering av linjär 
ekonomi aldrig bli fullständigt linjär.  
 
Kalkylräntan och den antagna livslängden har en stor inverkan på resultatet. Livslängden på 
pannan och brännare varierar kraftigt beroende på bland annat underhåll likväl som det 
enskilda exemplaret. Den använda avskrivningstiden för beräkningarna är vald efter den 
antagna tekniska livslängden. Därför skulle denna faktor förändras utifrån en verklig livslängd 
för varje fall. Exempelvis om brännarens delar går sönder efter åtta år, och en ny investering 
behöver göras, kommer denna grundinvestering inte nödvändigtvis vara lika bra som vid 
resultaten av denna studie.  

5.2 Biologiska cykeln 
Utifrån givna data ges bränsleförbrukningen för pellets enligt Ekvation 7 i avsnitt 4.3. Vilket 
motsvarar förbrukningen av eldningsolja per år. 
 
Efter insättning i Ekvation 8 enligt angivna data ges resultat enligt Tabell 5. I 
emissionsberäkningarna är det många faktorer som inte tas i beaktning som exempelvis 
mättid, geografisk position, skorstenens skick och säsongsvariationer.  
 

Tabell 5: Resultat av emissionsberäkning av de utsläpp som uppkommer vid förbränning 

 
Effektivt 

värmevärde 
[GJ/m3] 

Bränsleförbrukning 
per år 
[m3] 

Emission 
CO2  

[kg/år] 

Emission 
CH4 

[kg/år] 

Emission 
N2O 

[kg/år] 

Pellets 11,232 4,783 0 0,215 3,492 

Eldningsolja  32,820 1,507 3674,859 0,049 9,892 
 
Enligt beräkningarna ger pellets betydligt mindre utsläpp av lustgas och i fallet koldioxid 
inget utsläpp. Men stora delar av de totala utsläppen som skapas under kretsloppet för pellets 
bildas under produktion och transport, vilka är dolda utsläpp i denna studie. Därför kan det 
tidigare påstådda nettoutsläppet av koldioxid, som sägs var noll vid användning av pellets, 
inte anses sanningsenligt. 
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Ett annat viktigt perspektiv är att lustgas betraktas ha en uppvärmningseffekt som är 300 
gånger större än koldioxid (Naturvårdsverket, 2002, b). Utifrån detta kan resultatet ovan anses 
en aning vilseledande då mängden utsläpp av lustgas påverkar betydligt mer än motsvarande 
mängd koldioxid.  
 
Marknaden för pellets är växande och stora delar importeras från Nordamerika där 
pelletsproduktionen är väl etablerad. Trots detta skulle den europeiska skogen kunna utnyttjas 
ytterligare och därmed minska utsläpp som sker under transport. Oavsett vart produktionen är 
placerad kommer den totala mängden koldioxidutsläpp, med avseende på utvinning, 
produktion, transport och användning vara lägre för pellets än eldningsolja. Detta beror dels 
på att nettoutsläppet av koldioxid, vid användning av pellets, anses vara noll samt att 
utsläppen vid produktion är betydligt lägre för pellets än för eldningsolja (Höglund, 2015).  
 
Scenario 2 respektive Scenario 3 har i emissionsstudien samma resultat. Detta beror på att det 
inte finns någon faktor i emissionsberäkningen som skiljer sig mellan scenarierna. Vid 
Scenario 2 används den gamla pannan som har brukats i flera år. Förbränningen av pellets kan 
därför vara mindre effektiv, vilket då påverkar emissionsfaktorerna. Däremot kan det antas att 
en nyare panna har bättre lämpade filter och reningsutrustning vilket leder till lägre 
emissioner än det beräknade.  
 
Vid beräkning av de använda emissionsfaktorerna är det ytterst liten chans att exakt likartade 
förhållanden råder, dels för att olika källor används och dels p.g.a. kvalitén på energikällan. 
Skillnader i emissioner för pellets kan bland annat bero på torrhalt, storlek, ursprung och typ 
av råvara den är tillverkad av. Det finns en mängd olika varianter av eldningsoljan Eo1S som 
har modifierats för att påverka miljön mindre. Ett exempel på detta är reducering av 
svavelhalten.  Det är av stor vikt att ha förståelse för att de beräknade emissionerna endast är 
ett axplock av de gaserna som uppkommer vid förbränning. 
 
En restprodukt vid förbränning av pellets är aska. Då de nyare värmepannorna antas ha bättre 
reningsutrustning som t.ex. filter jämfört med de äldre modellerna kommer askan att vara 
renare i Scenario 3 än för Scenario 2. Av samma anledning kommer mängden av utsläppta 
gaser för Scenario 3 vara i mindre än i Scenario 2.   
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6 Känslighetsanalys 

Vid energiutvinning kan eventuella politiska beslut skapa stora förändringar vad gäller bland 
annat tillåtna utsläpp och metoder för utvinning. Skatter och andra tillägg kan skapa 
fördelaktiga kostnader för vissa energikällor. Priserna från återförsäljare kan skilja sig kraftigt 
och växlingskursen påverkar kostnader vid eventuella exporter av produkten.  En känslig 
parameter i detta projekt är därför den ekonomiska aspekten vilket bland annat rör de använda 
priserna som speglar nuläget.  
 
En annan viktig aspekt är att vara källkritisk. Stora delar av den information som använts och 
finns tillgänglig vad gäller industrierna för pellets samt eldningsolja har ursprung från 
branschorganisationer som Pelletsförbundet och Svebio. En konsekvens av detta skapar 
vinklade perspektiv. Data som är använd gällande både värden för energikällorna och 
prissättningsuppgifter är någorlunda uppdaterade men inte uppdaterade för nuläget.   

6.1 SWOT-analys 
En SWOT-analys har genomförts på samtliga scenarier. 

6.1.1 Scenario 1 - utgångsläge 
Styrkor 

• Högt energiinnehåll gällande bränslet  
• Inga fasta restprodukter 
• Inga investeringskostnader vid ombyggnationer  
• Lättskött värmepanna som kräver lite underhåll 
• Väl beprövad metod 

 
Svagheter 

• Stora emissioner av växthusgaser  
• Energikällan är ändlig 
• Högt pris på råvaran 
• Instabilt pris på råvaran 
• Värmepannan för eldningsolja finns ej kvar på marknaden 
• Politiska restriktioner och skatter 
• Extremt brandfarligt 

 
Möjligheter  
– På grund av Parisavtalet minskar användingen av fossilt bränsle kontinuerligt. Avtalet slår 
i kraft år 2020, men påverkar redan nu, därför är de framtida möjligheterna för olja och 
oljepannor begränsade.  

• Forskning och framtagning av eldningsoljor med lägre emissionshalter  
 
Hot 

• Ökning av restriktioner och skatter 
• Nya bränslen 
• Billigare bränslen 

 



21 
 

6.1.2 Scenario 2 – byte av brännare 
Styrkor 

• Använder förnybar energikälla 
• Inga större ombyggnationer  
• Relativt kort återbetalningstid 

 
Svagheter 

• Lägre maxeffekt än utgångsläget 
• Resurskrävande sanering av pannan innan installation av brännare 
• Lägre verkningsgrad jämfört med vid byte av brännare och panna, scenario 3 
• Pannan har slutat tillverkats 
• Kontinuerlig tömning av aska 
• Tungt mekaniskt arbete vid påfyllning av pelletsförråd 

 
Möjligheter 

• Marknaden för pellets växer  
• Ny forskning på pellets ökar effektiviteten och energiinnehållet 
• Politiskt fördelaktiga beslut och skattereduktion 

 
Hot 

• Nya produkter på marknaden som är effektivare uppvärmningssystem 
• Politiska restriktioner 
• Stigande råvarupriser 
• IWABO är ett mindre företag därför kan tillgången till reservdelar bli begränsad  

6.1.3 Scenario 3 – byte av brännare och panna 
Styrkor 

• Använder förnybar energikälla 
• Mindre underhållsarbete 
• Bättre verkningsgrad 
• Lägre emissioner och mindre produktion av aska  

 
Svagheter 

• Lägre maxeffekt än utgångsläget 
• Kostsam investering 
• Lång återbetalningstid 
• Större installation 
• Kontinuerlig tömning av aska 
• Tungt mekaniskt arbete vid påfyllning av pelletsförråd 

 
Möjligheter 

• Marknaden för pellets växer 
• Ny forskning på pellets ökar effektiviteten och energiinnehållet 
• Politiskt fördelaktiga beslut och skattereduktion 
• Panna och brännare är av samma märke går det att anpassa de båda bättre efter den 

växande marknaden 
• Service och reparationsmöjligheter ökar då Baxi är ett större företag  
• Alla delar av värmepannan existerar på marknaden  
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Hot 
• Nya produkter på marknaden som är effektivare uppvärmningssystem 
• Politiska restriktioner 
• Stigande råvarupriser 
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7 Framtida arbete och slutsats 

Även om det finns en del referenser inom cirkulär ekonomi och dess tillämpningar, är det 
väldigt få med koppling mot energi. Det som nämns är att de förnybara energikällorna är att 
föredra. Metoden cirkulär ekonomi talar för att kunna underlätta energiomställningen, men 
bristen på fakta och studier gör det svårt att säga om en sådan implementering skulle kunna 
bidra.  
 
En realisering från linjär till cirkulär ekonomi vid uppvärmning av småhus innebär en stor 
engångskostnad för slutkonsumenten. Det kan även tillkomma ytterligare dolda kostnader 
under denna process vilket kan medföra att tidsspannet innan lönsamhet uppdagas varierar. 
 
Resultatet för den tekniska cykeln visade i kostnadskalkylen på en omställning från 
eldningsolja till pellets är mest fördelaktig ur det ekonomiska perspektivet vid byte av endast 
brännare, se Scenario 2 kapitel 5.1. Dock kommer driftkostnaden vara högre under 
vinterhalvåret, då mer energi går åt att värma småhuset. Detta kan leda till att 
återbetalningstiden kan differera. För Scenario 2 blev återbetalningstiden 2,54 år där en 
besparing beräknades till 9844 kr per år.  
 
En känslig aspekt i denna studie är de ekonomiska parametrarna som avskrivningstiden, 
kalkylräntan och grundinvesteringen. En analys med varierande parametrar bör genomföras 
för att skapa ytterligare validitet för studien. En av anledningarna till variation kan vara 
politiska beslut som leder till restriktioner och skatteändringar. 
 
Med avseende på miljöpåverkan, och den biologiska cykeln, behövs det vidare studier samt 
mätningar för att kunna besvara frågeställningen kring det mest fördelaktiga utfallet. Exempel 
på detta skulle kunna vara att göra fältstudier för scenarierna. Vid en sådan studie skulle 
ytterligare resultat fås vid analys av flera olika värmepannor. Denna fältstudie skulle även 
kunna inkludera en analys av olika varianter av matare och dess påverkan.  
 
Utsläppen av metan är betydligt mindre än de övriga emissionerna, bortsett från koldioxiden 
för pellets vilket anses ha ett nettoutsläpp på noll. Då dessa värden är små och metan är en av 
de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna anses vikten av att framtida framtagning 
av filter fokuserar på att reducera mängden lustgas.  
 
En slutsats av SWOT-analysen är att Scenario 1 har flest svagheter och minst antal 
möjligheter. Utifrån denna analys anses därför Scenario 1 minst fördelaktig. I övrigt är 
Scenario 2 och 3 förhållandevis lika. Det som talar för att Scenario 2 är bättre är att det krävs 
inga större ombyggnationer och återbetalningstiden är relativt kort. En nackdel med Scenario 
2 är en lägre verkningsgrad. De hot som kan uppstå är att det inte finns tillgång till 
reservdelar. Scenario 3 kräver mindre underhållsarbete och har den högsta verkningsgraden 
vilket leder till lägre emissioner. Det är dock en kostsam grundinvestering som har en lång 
återbetalningstid. Men möjligheterna anses vara många då värmepannan existerar på dagens 
marknad.  
 
Som slutsats av denna studie kan det ur ett ekonomiskt perspektiv anses som mest gynnsamt 
med Scenario 2. Men ur ett miljöperspektiv gällande emissioner kommer Scenario 3 vara mer 
fördelaktigt. Dock tillkommer större mängd utsläpp vid produktion av brännare och panna i 
Scenario 3 jämfört med Scenario 2. Därför anses det väsentligt att göra fler studier för att 
fastställa om cirkulär ekonomi kan bidra till energiomställningen i detta fall. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Scenario 1 – Utgångsläge för värmepannan vid användning av eldningsolja. Ursprung från 
Figur 2.  
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Bilaga 2 
Scenario 2 – Applicering av cirkulär ekonomi. Brännare har bytts ut men pannan från som 
användes för eldningsoljan är kvar. Ursprung från Figur 2.  
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Bilaga 3 
Scenario 3 – Applicering av linjär ekonomi. Brännare och panna har bytts ut till en helt ny 
värmepanna. Ursprung från Figur 2.  
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Bilaga 4 
Tabell med annuitetsfaktorer (Hedborg, 2018) 
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