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Abstract 
 

Requirements and solutions for future pellet 
burning technologies 
 
Since 2006, sales of pellet burning technologies to the Swedish residential market 
have fallen. The main reasons for this decrease are: many of the economically 
favorable easy conversions from oil to pellets have been made; competition from 
heat pumps; warm winters; a stable electricity price; and the current structure of 
heating in residential buildings, where electric heating dominates. To change this 
falling trend pellets need to become more attractive to consumers.   
 
This project aimed to analyze the requirements for the next generation of pellets 
systems and to develop potential solutions, in collaboration with the pellets 
industry. More specifically, the study looked at consumers’ attitudes toward 
heating choices and different heating through a survey to 2000 house owners 
across Sweden. The project included a market analysis of Swedish and 
international technologies and examines the conditions for Swedish pellet burning 
technology in different markets. In addition, new solutions and developments for 
Swedish pellets burning technology are described.      
 
Key words: pellet burning technology, house owners, choice experiment attitudes, 
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Förord  
 
Föreliggande studie har finansierats av Energimyndigheten inom programmet 
”Småskalig värmeförsörjning med biobränslen”. En fortsättning av 
projektet, som är kopplad till utvärdering och tester av två pelletskoncept 
finansieras av Vinnova. Projektgruppen har bestått av Susanne Paulrud, Marie 
Rönnbäck och Daniel Ryde från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt 
Thomas Laitila, Örebro Universitet/SCB, som utfört delar av arbetet på uppdrag. 
Därtill har delar av projektet genomförts i samarbete med Erik Andersson på 
Effecta, Lars Hammarlund på Sensic samt Vladimir Jadrijevic på Janfire. Vi som 
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Sammanfattning  
 
Sedan 2006 när konverteringsstödet upphörde har försäljningen av pelletsteknik 
till småhusägare kraftigt minskat. Den huvudsakliga orsaken till denna minskning 
beror bl.a. på att merparten av de ”lätta” konverteringarna från olja till pellets som 
ger stora ekonomiska vinster är gjorda, utvecklingen av konkurrerande värmeslag 
(värmepumpen) där ett relativt stabilt elpris i kombination av varma vintrar har 
gynnat denna utveckling samt strukturen för nuvarande uppvärmning i svenska 
småhus, där elvärmen dominerar vilket också gynnar värmepumpen. För att 
pellets ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ i svenska småhus i 
framtiden krävs att användningen av pellets blir mer attraktivt för konsumenten. 
Lyckas branschen nå detta finns potential att utöka användningen av pellets i 
småhus i Sverige. Utöver marknaden i Sverige finns en stor potential för export av 
pelletsteknik till andra länder. Det här projektet har syftat till att, i samverkan med 
branschen, kartlägga den framtida marknaden för svensk pelletsteknik och 
analysera kraven på nästa generations pelletsystem samt att utveckla potentiella 
konceptlösningar. 
 
Under hösten 2009 genomfördes en enkätundersökning till ca 2000 småhusägare 
runt om i landet med syfte att undersöka deras attityder till olika 
uppvärmningssystem och valmöjligheter. En marknadsstudie har genomförts för 
att inventera svenska och internationella tekniklösningar och undersöka 
förutsättningar för svensk pelletsteknik på en internationell marknad. Därtill 
gjordes en sammanställning kring nuvarande och kommande miljökrav vid 
användning av pelletsteknik. Utifrån konsumentundersökningen, 
marknadsstudien, en workshop genomförd oktober 2009 riktad till svenska företag 
som arbetar med pelletsteknik och kommande miljökrav utarbetades sedan en 
kravspecifikation på morgondagens pelletsteknik. Kravspecifikationen användes 
sedan för att studera matchande teoretiska koncept på lösningar för framtidens 
pelletssystem. 
 
Resultaten visar att det finns potential att öka användningen av svensk 
pelletsteknik i småhus i Sverige och andra länder i Europa. Bedömning är att 
pellets bl.a. har potential bland de vedeldare som avser att byta värmesystem och 
samtidigt vill minska skötselinsatsen, exempelvis har ca 16 % av pelletseldarna 
idag bytt från vedeldning (Energimyndigheten, 2010). 35 % av de småhusägare 
som har en vedpanna idag avser att byta värmesystem inom en femårsperiod. 
Drygt 100 000 småhus har idag en pelletsbrännare/panna installerad varav ca 30 
% av pelletsanvändarna avser att byta värmesystem inom en 5-års period. Det 
innebär att det finns en marknad för återinstallation av pelletsteknik som är viktig 
att bevaka. Det finns fortfarande finns 80 000 oljepannor i drift varav ca 40 % 
avser att bytas ut inom en femårsperiod, en marknad där pelletstekniken har 
potential att konkurrera. Av de småhusägare som hittills bytt till pellets har 
exempelvis 65 % bytt från olja. 
 
En större utmaning är de eluppvärmda hus som avser att byta uppvärmnings-
system inom fem år, ca 140 000 småhus med direktverkande el och 90 000 
småhus med vattenburen el. Av de som har pellets idag har bara ca 10 % hittills 
bytt från el (Energimyndigheten, 2010). Därtill finns en marknad inom 
nyproduktion av småhus där pelletstekniken hittills varit mycket begränsad. Nya 
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europadirektiv kommer leda till att de svenska energikraven kommer att skärpas 
allt mer fram till år 2021. Efter 2020 ska alla nya byggnader i stor utsträckning 
värmas och lysas upp med energi från förnybara källor. De nya kraven kan leda 
till ökad användning av biobränsleanordningar i nyproducerade hus och 
framförallt i passivhus. För att pellets ska vara en framtida lösning i lågenergihus 
och passivhus är det viktigt att branschen tar fram kostnadseffektiva koncept som 
passar den här typen av hus.  
 

Det finns en stor potential för svensk pelletsteknik i Europa och USA. Flera länder 
är fortfarande i introduktionsfas när det gäller användningen av pellets. Länder 
som är relativt nya på marknaden och där pellets bedöms ha en 
utvecklingspotential inom småskalig värmeförsörjning är bl.a. Frankrike, Spanien, 
Irland, Polen, Tyskland samt USA. Incitament för villaägare i flera av dessa 
länder att satsa på pellets är framförallt höjda priser på fossila bränslen i 
kombination med stimulansåtgärder i form av stöd samt sänkt moms på träpellets. 
På den europeiska marknaden finns samtidigt stor konkurrens från andra 
pelletsteknikföretag, framförallt från Österrike och Tyskland som har kommit 
långt i utvecklingen av pelletssystem med hög prestanda och låg skötselinsats. 
Dessa pelletssystem är dock dyra och har svårare att konkurrera i de länder som 
inte har ekonomiska bidrag. För svenska företag finns en stor framtida 
exportmarknad om tekniken kan utvecklas med hjälp av ”smarta” 
kostnadseffektiva lösningar.       
 

För att uppfylla småhusägarnas krav på ett uppvärmningssystem och kommande 
miljökrav på morgondagens uppvärmningssystem krävs utveckling och 
förbättringar av de svenska pelletssystemen på flera områden. Ekonomi, 
driftssäkerhet och låg skötselinsats är faktorer som bör prioriteras vid utveckling 
och marknadsföring av pelletsteknik. Även en faktor som trygghet har betydelse 
och visar på en betalningsvilja för tilläggstjänster som serviceavtal och 
övervakningstjänster. Vid val av ett kompletterande värmesystem är utöver låg 
skötselinsats, låg bullernivå (låg ljudnivå från fläktar mm) en viktig faktor för 
småhusägare vid val av värmesystem. Driftskostnad/besparing per år är något mer 
betydelsefull än investeringskostnaden vid småhusägares val av värmesystem.   
 
Husägarna föredrar generellt värmepumpar framför pelletsvärme även om 
systemen har liknande egenskaper vad gäller skötselinsats, driftssäkerhet, 
serviceavtal, övervakningssystem, ljudnivå, investeringskostnad och 
driftskostnad/besparing. Denna skillnad i värdering av uppvärmningsteknik står 
att finna i andra egenskaper som skiljer systemen åt som inte efterfrågades i 
enkäten samt möjlig skillnad i ”goodwill”. Samtidigt visar analyserna att en 
relativt hög andel av fastighetsägarna (38 %) kan tänka sig att investera i 
pelletssystem om förutsättningarna är de rätta.  
 
Den teknik som utvecklats och används i Sverige är i huvudsak olika typer av 
pelletsbrännare för konvertering av oljepannor. En teknik som kräver en relativt 
låg investering, framförallt om den befintliga pannan kan utnyttjas. Brister med 
dagens pelletssystem är att de är relativt skötselkrävande vad gäller både underhåll 
och bränslehantering jämfört med en värmepump. Ca 20 % av pelletsanvändarna 
har idag bytt, uppgraderat eller byggt ut sin anläggning efter första installationen 
och hälften säger sig utföra någon form av service varje vecka 
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(Energimyndigheten, 2010). Av den pellets som levereras till villamarknaden i 
Sverige levereras ca 70 % i småsäck för påfyllning i mindre förråd och ca 30 % 
som bulkleverans. För att nå nya grupper av användare bör skötselintervallen öka 
och framförallt bulksystemen utvecklas och öka i användning.    
 
Allt högre krav på utsläppsnivåer och verkningsgrad ställs i lagstiftning och 
framförallt i incitamentprogram i olika länder. I slutändan blir det också de nivåer 
och krav som gäller för att få ta del av de ekonomiska bidragen som blir styrande 
vad gäller utvecklingen av förbränningstekniken och som hittills varit fallet i 
länder som Österrike och Tyskland. För att nå dessa låga emissioner och höga 
verkningsgrader under olika betingelser (e.g. bränslekvalitet och tidpunkt i 
förbränningscykeln) i en biobränslepanna krävs ofta någon form av styrning. 
Exempelvis sensorer som är stabila, snabba och har lång livslängd och samtidigt 
är billiga.  
 
En kravspecifikation på ”morgondagens” pelletsteknik har tagits fram utifrån de 
behov och önskemål som har framkommit ur konsumentundersökningen, 
marknadsstudien, kommande miljökrav samt efterfrågan från branschen 
(workshopen) enligt följande: 
 

Teknik 
K1 Pelletsteknik säljs i huvudsak som integrerade enheter, brännare och panna 

eller som kaminer och där tekniken har automatisk rening av brännare och 
konvektionsdel, skötselbehov max 1-2 ggr per år. 

K2  Pelletsteknik klarar med kostnadseffektiva lösningar ett partikelkrav på < 
40 mg/Nm3 vid 10 % O2 och en OGC halt på < 20 mg/Nm3 vid 10 % O2 

och en CO-halt på < 500 mg/Nm3 vid 10 % O2 enligt förslag på en ny klass 
i Europastandarden. 

K3 Pelletsteknik erbjuds tillsammans med ett flertal val av funktionella 
kostnadseffektiva täta bulkförråd. 

K4 Anpassade pelletskoncept finns för nyproducerade småhus inklusive 
lågenergihus och passivhus (låg bullernivå, låg effekt, underhållsfri, 
anpassade bulksystem). 

K5 Pelletsteknik säljs som modulbaserade paketlösningar som med enkla 
lösningar kombineras och kommunicera med flera värmesystem (sol, 
värmepump mm). 

 
Ekonomi 

K6  Pelletsvärme har en lägre eller likvärdig energikostnad vid jämförelse med 
ett motsvarande värmepumpsystem. 

 
Tjänster 

K7  Pelletsteknik säljs med ett inkluderat serviceavtal enligt en gemensam mall 
framtagen av branschen, exempelvis Pellsam. 

K8  Bulktransporterna dominerar vid leverans av pellets och är effektiva, 
samordnade och kan skötas via automatisk avläsning. 

K9 Pelletsteknik erbjuds med ett övervakningssystem med möjlighet att 
koppla till installatör och bränsleleverantör. 
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Utifrån kravspecifikationen är slutsatsen att följande koncept på innovativa 
lösningar för svensk pelletsteknik har betydelse för den fortsatta utvecklingen:  
 

Teknikutveckling 
I1 Ny kostnadseffektiv bulkförrådslösning 
I2 Pelletskamin, självrengörande (rengöringsintervall 1-2 ggr/år) 
I3  Förbättrad systemlösning av pelletskamin kombinerat med solvärme.  
I4 Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer 
I5 Pelletsteknik anpassat till lågenergihus 
 

Utveckling av tjänster 
I6 Pelletssystem med energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning 
I7 Gemensam mall för serviceavtal 
 
Lösningarna uppfyller flera av de krav som ingår i specifikationen och är exempel 
på hur det med relativt små insatser går att förbättra pelletssystemen. Kostnaden 
för lösningarna faller inom ramen för vad konsumenterna är villiga att betala för 
exempelvis en extra investering i teknik för att minska skötselinsatsen eller för ett 
övervakningssystem. Elpriset kommer dock få stor betydelse när det gäller 
konkurrensen från värmepumpar och villigheten att konvertera från ett elbaserat 
värmesystem i framtiden. Mer tekniska ”finesser” innebär något högre 
investeringskostnader och hittills har skillnaden mellan elpriset och pelletspriset 
inte varit tillräckligt stor för att kostnaden för pelletstekniken ska kunna öka något 
nämnvärt för att kunna konkurrera med värmepumpen. Den kalla vintern 
2009/2010 har dock visat att det rörliga elpriset snabbt kan stiga under kalla 
perioder med ökade kostnader som följd samt att många värmepumpar inte är 
dimensionerade för att klara dessa köldtoppar. Faktorer som ökar intresset för 
pellets. Genom de nya energikraven i BBR (Boverkets Byggregler) och nya EU-
direktiv har efterfrågan på flexibla värmesystem, med förnybara energikällor gjort 
att solfångare och pelletsvärme väckt allt större intresse även vid nybyggnation av 
lågenergi- eller passivhus.      
 
Förutom teknisk utveckling av pelletssystem, mot system med prestanda 
motsvarande konkurrerande system som värmepumpen, behövs förståelse av 
orsakerna bakom skillnaden i den allmänna värderingen av systemen. Sådan 
kunskap är väsentlig för budskap och argumentering i ett marknadsförings-
sammanhang. Den allmänna skillnaden i värdering av systemen tyder på att 
budskap om prestanda, exempelvis skötselinsats och driftssäkerhet, inte är 
tillräckligt för att fånga fastighetsägarnas intresse för värmesystem baserat på 
pelletsteknik.  
 
Vid marknadsföring av pelletseldning bör bl.a. miljöargumentet ”tas tillbaka” och 
utnyttjas bättre, mer satsning på mjuka värden och mindre teknikmarknads-
föringen samt satsning på tydlighet och kombinationspaket är några förslag som 
kom fram under workshopen. Det är också viktigt att skapa långsiktig 
marknadsföring i utvalda medier. Vid användning av tidskrifter som kanal för 
marknadsföring framstår tidningar inom områdena hus och hem, trädgård, och 
ekonomi som alternativ som når en större andel fastighetsägare.  
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I ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova pågår nu arbete att testa och 
utvärdera två utvecklingar kring svensk pelletsteknik på SP:s laboratorium i 
samarbete med deltagande företag Effecta, Janfire och Sensic. Under 2011 
kommer Effectas energimätningssystem Energy Saver att utvärderas. Därtill har 
inledande tester genomförts med Sensics CO-sensor. Arbete pågår nu med att 
anpassa CO-sensortekniken till Janfires pelletsteknik.  
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1 Inledning 
 
Användningen av pellets vid småskalig uppvärmningen har under flera år vuxit 
och 2006 nåddes toppnoteringen med ca 34 000 sålda brännare. Detta sammanföll 
med det statliga bidraget för konvertering från el och olja till bl.a. biobränsle. 
Marknaden sjönk emellertid kraftigt 2007 då konverteringsstödet upphörde och då 
endast ca 8000 pelletsbrännare såldes för att ytterligare sjunka till ca 4000 sålda 
pelletsbrännare 2008 (Paulrud, 2009). Det huvudsakliga orsaken till denna 
kraftiga minskning beror bl.a. på att merparten av de ”lätta” konverteringarna från 
olja till pellets är gjorda, utvecklingen av konkurrerande värmeslag 
(värmepumpen) och strukturen för nuvarande uppvärmning, där elvärmen 
dominerar. 
 
För att pellets ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ i svenska småhus i 
framtiden krävs att användningen av pellets blir mer attraktivt för konsumenten. 
Lyckas branschen nå detta finns potential att utöka användningen av pellets i 
småhus i Sverige. Utöver marknaden i Sverige finns en stor potential för export av 
pelletsteknik till andra länder. Sverige står sig förhållandevis väl gentemot andra 
länder i Europa. Grannlandet Norge har till exempel nästan uteslutande 
direktverkande el som värmekälla i småhus. Svenska företag kan således vänta sig 
en framtida exportmarknad om ett tidigt fokus sätts på framtagandet av bekväma 
och kostnadseffektiva pelletssystem. 
 
Hur småhusägares krav ser ut för att pelletteknik ska vara ett attraktivt alternativ 
är inte klarlagt. Detta gäller såväl bekvämlighet och ekonomi, som krav 
beträffande teknik- och miljöprestanda. För att kunna utforma en 
värmeanläggning som attraherar potentiella köpare behövs information om 
husägarnas värderingar av ett värmesystems olika egenskaper. En värdering av 
egenskaper ger information om vilka egenskaper som är viktiga för husägarens 
val av uppvärmningssystem, samt vad husägaren är beredd att betala för 
exempelvis minskad skötselinsats eller ett bra serviceavtal. Information som kan 
prioriteras vid utveckling av nya produkter så att de motsvarar husägarnas krav.  
 
Tillverkarna av pelletspannor/kaminer är traditionellt sett små företag utan större 
resurser för egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Ett samlat grepp behövs 
därför för att påskynda utvecklingen. Det finns exempel på hur det med relativt 
små förändringar går att förbättra tekniken; t.ex. genom bättre styrsystem som 
samtidigt är robusta och billiga (Andersson, 2007), enkla lösningar för att reducera 
alstrat buller från pelletskaminer utan att kaminens övriga prestanda försämras 
(Gustafson, 2004). Nya IT-lösningar kan ge nya möjligheter till övervakning och 
kontroll. Möjliga följder av sådan teknik är serviceavtal eller leasingavtal som 
minimerar den enskilde ägarens insats. Utveckling av smarta bulkförråd kan 
minimera hanteringen av småsäckar etc.  
 

1.1 Mål och syfte 
 
Projektet syftar till att, i samverkan med branschen, kartlägga den framtida 
marknaden för svensk pelletsteknik och analysera kraven på nästa generations 
pelletsystem samt att utveckla potentiella konceptlösningar.  
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Mer specifikt är målen att: 
 

• intervjua fastighetsägare runt om i landet via en enkät angående val av 
uppvärmningsalternativ i sitt hus.  

• utifrån ett konsumentperspektiv klarlägga kraven på morgondagens 
pelletteknik för att pellets skall vara ett långsiktigt och konkurrenskraftigt 
(bekvämt, kostnadseffektivt och tillförlitligt) alternativ till andra 
uppvärmningssystem. 

• utifrån konsumenternas perspektiv och förväntade marknadskrav och 
miljökrav utarbeta en kravspecifikation på ”morgondagens” pelletteknik.  

• ta fram minst fem koncept på innovativa lösningar för framtidens 
pelletssystem. 

 
 

1.2 Energianvändning för uppvärmning av småhus i 
Sverige idag 

 
Det vanligaste sättet att värma upp småhus är att enbart använda elvärme, vilket 
gjordes i ca en tredjedel av småhusen år 2008 (figur 1) (Energimyndigheten, 
2009). Av dessa har drygt hälften direktverkande el installerad och resten 
vattenburen elvärme. Totalt uppgick användningen av el för uppvärmning och 
varmvatten inklusive el till värmepumpar i småhus år 2008 till ca 13 TWh. I 
småhus är det vanligt med kombinationer med elvärme. År 2008 hade ungefär 32 
% av småhusen ett uppvärmningssystem som kombinerade användning av el med 
något annat uppvärmningssätt. Den vanligaste kombinationen var biobränsle och 
el, vilket användes i drygt 28 % av småhusen. Totalt användes för uppvärmning 
av småhus 2008 11,4 TWh biobränsle, 5,2 TWh fjärrvärme, 2,0 TWh olja och 0,3 
TWh gas (figur 1) (Energimyndigheten, 2009). 
 
I småhus används biobränslen främst i form av ved, pellets och flis. Indirekt 
används biobränslen för värmeproduktion även genom fjärrvärme och elvärme. 
Huvuddelen av användningen består av vedeldning i småhus, främst på 
landsbygden och i mindre tätorter (8,5 TWh). Användning av flis står för en 
marginell andel (0,7 TWh). Den totala användningen av pellets i småhus i Sverige 
2008 var ca 2,3 TWh (470 000 ton) (Energimyndigheten, 2009). Den totala 
användningen av pellets i småhus under perioden 1999-2008 visas i figur 2. Enligt 
figuren har pelletsanvändningen inom småhussektorn ökat med ca 0,2-0,4 TWh 
per år med undantag av 2008 då ökningen var mindre än 0,1 TWh.  
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Figur 1. Använda energislag inom småhus 2000-2009. 
 
 
 

 
Figur 2. Användningen av pellets i en- och tvåfamiljshus i Sverige 1999-2008. (SCB, 2008). 
 
Att använda värmepump för uppvärmning blir allt vanligare. Nästan hälften av 
småhusen värms idag helt eller delvis av en värmepump. Antalet småhus med en 
värmepump uppgick år 2009 till ca 900 000. Totalt såldes 2009 drygt 27 000 
bergvärmepumpar, knappt 16 000 luft-vattenvärmepumpar och drygt 13 000 
frånluftvärmepumpar. Statistikunderlaget för försäljningen av luft-luftvärmepumpar 
är något mer osäkert, men enligt Svenska Värmepumpsföreningen preliminära 
bedömning uppgick försäljningen till ca 60 000 enheter (SVEP, 2010). 
 
Antal hus med solfångare uppgick 2008 till drygt 28 000, vilket är en fördubbling 
jämfört med 2006. 
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2 Metod och avgränsningar 
 

2.1 Undersökning av småhusägares attityd till olika 
uppvärmningssystem  

 
Under hösten 2009 genomfördes en enkätundersökning till ca 2000 småhusägare 
runt om i landet med syfte att undersöka deras attityder till olika 
uppvärmningssystem och valmöjligheter. Nedan ges en beskrivning av upplägg 
och metoder. 

 

2.1.1 Enkäten 

Två olika typer av enkät användes, en med frågor kring 
huvuduppvärmningssystem, dvs. vattenburna uppvärmningssystem som 
exempelvis bergvärme eller pelletsvärme (enkät 1) och en enkät med frågor kring 
kompletterande uppvärmningssystem, exempelvis kaminer eller luft-
luftvärmepump (enkät 2). Enkäterna bestod av två delar. Dels ett faktablad, som 
beskrev de olika egenskaperna som användes i enkäten, och dels frågeformuläret. 
Enkäterna och tillhörande faktablad hittas i Bilaga 1 och 2. 

Enkäten utformades i två steg. I steg ett gjordes en pilotstudie (provundersökning) 
på ett slumpmässigt urval av 200 småhusägare (100 småhusägare fick enkät 1 och 
100 småhusägare fick enkät 2). Urvalet av fastigheter till pilotstudien beställdes 
från Lantmäteriets fastighetsregister. Enkäten till pilotstudien skickades ut med 
brev återföljt av en påminnelse. Efter genomgång av resultat och analys justerades 
enkäten något. 

Den slutliga enkäten innehöll totalt 17 frågor, varav fyra var s.k. valfrågor 
”Choice experiment” frågor (CE-frågor). Utöver CE-frågorna ställdes en fråga där 
husägarna fick besvara frågor om vilka egenskaper som bedöms som viktiga vid 
val av ett värmesystem, exempelvis lättskött, driftsäkert, låga utsläpp etc. (se fråga 
7, Bilaga 1 och Bilaga 2). Därtill ingick allmänna frågor om småhusägarnas 
fastighet, deras kunskap om olika uppvärmningsalternativ samt om de avser att 
byta uppvärmningssystem. Därtill ställdes frågor kring läsvanor och distributör.  

Det totala antalet CE-frågor som användes var 48 som fördelades på sex olika 
enkäter för enkät 1 och sex olika enkäter för enkät 2, dvs. 12 olika enkäter med 
olika uppsättningar av CE-frågor användes.  

 
2.1.1.1 Design av CE-frågor i Enkät 1 - huvudsystem 
 
Vid CE-metoden används en speciell frågekonstruktion för att mäta individernas 
attityder till olika egenskaper hos exempelvis ett uppvärmningssystem. Idén är att 
beskriva ett antal alternativ och sedan låta respondenten välja vilken av 
alternativen som han/hon anser vara det bästa alternativet. En CE-fråga illustreras 
av exemplet i figur 3. Genom att ställa liknande frågor men med olika egenskaper 
för alternativ A och B kan respondenternas värdering av egenskaper mätas. Detta 
görs genom att med statistiska modeller beskriva respondenternas val som 
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funktioner av alternativens egenskaper. I CE-frågorna i den här studien fick 
husägaren välja mellan två olika värmesystem utifrån ett antal beskrivna 
egenskaper. Egenskaperna var typ av värmesystem (värmepump eller 
pelletsvärme), skötselinsats i timmar per månad, maximalt antal driftsstopp per år, 
tillgång till serviceavtal, tillgång till övervakningstjänst, investeringskostnad, och 
driftskostnad per år. I frågan ingick också att ange om man kunde tänka sig att 
välja det presenterade alternativet vid ett byte av värmesystem. Alla egenskaper 
definierades med tre olika nivåer var. De egenskaper och nivåer som studerats i 
denna undersökning återges i tabell 1.  
 
Antalet möjliga kombinationer av de egenskaper och nivåer som anges i tabell 1 
är stort och det är inte praktiskt möjligt att studera alla kombinationer i en 
undersökning. Det är dock inte nödvändigt att använda alla kombinationer för att 
studera effekterna av olika egenskaper och nivåer. För den här undersökningen 
har ett urval av 24 kombinationer gjorts för respektive enkät, där urvalet bestämts 
så att det är möjligt att uppskatta effekterna av de olika egenskaperna och deras 
effekter. De 24 olika kombinationerna delades upp på sex olika enkäter med fyra 
CE-frågor i varje enkät. Uppdelningen på olika enkäter görs i syfte att reducera 
enkätens omfattning för att motverka bortfall. 
 
Tabell 1. Egenskaper och nivåer som ingick i valfrågorna för enkät 1 - huvudsystem. 
Egenskap Val 

Energislag 

 

Pelletspanna 
Luftvattenvärmepump 
Bergvärmepump 

Skötselinsats 

 

0,5 timmar/månad 
1 timme/månad 
2 timmar/månad 
3 timmar/månad 

Driftsäkerhet 
Max 1 driftstopp per år 
Max 2 driftstopp per år 
Max 4drift stopp per år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

 

Ingår ej 
Årligt servicebesök 
Årligt servicebesök samt fri återbesök vid 
driftstopp 

Online övervakningstjänst inkluderat i 
driftkostnaden 

 

 
Ingår ej 
Ingår-egen övervakning 
Ingår-egen övervakning samt kopplad till 
installatör 
 

Investeringskostnad kr 
Pelletspanna 
Bergvärme 
Luft-vattenvärmepump 

 
80 000-120 000 inkl mindre förråd 
90 000-150 000 
70 000 -110 000 
 

Driftkostnad (inkl. underhållskostnad) kr/år* 
Pelletspanna 
Bergvärme 
Luft-vattenvärmepump 

 
10 000-15 000 
10 000-20 000 
15 000-25 000 
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Antag att Du står inför ett beslut att byta ditt uppvärmningssystem. Under förutsättning att 
Du endast kan välja mellan nedanstående två alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle 
Du föredra? Anta att din bostad är lämplig för båda alternativen.  
 
Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Bergvärmepump Pelletspanna 

Skötselinsats 0,5 timmar/månad 1 timme/månad 

Driftsäkerhet Driftavbrott högst 2 ggr/år Driftavbrott högst 2 ggr/år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

Ingår-årligt servicebesök Ingår-årligt servicebesök samt 
fria återbesök vid driftstopp 

Online övervakningstjänst inkluderat 
i driftkostnaden 

Ingår ej Ingår-egen övervakning 

Investeringskostnad kr 150 000 kr 80 000 kr 

Driftkostnad (energi- och 
underhållskostnad) kr/år* 

15 000 kr/år 10 000 kr/år 

*Avser ett hus med vattenburet system och ett värmebehov på 20 000 kWh och ett 
varmvattenbehov 5000 kWh per år. Hushållsel ej inkluderat i driftkostnaden.  

Vilket av de två alternativen skulle Du föredra?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid ett byte av Ditt 
uppvärmningssystem?   
 

 Ja 

  

 Nej 

 
Figur 3. Exempel på en CE-fråga i enkät 1. 
 
2.1.1.2 Design av CE-frågor i enkät 2 – kompletterande system 
I enkäten för kompletteringssystem användes sex olika egenskaper för 
beskrivning av uppvärmningssystem (tabell 2). Egenskaperna var: typ av 
värmesystem (luft-luftvärmepump, pelletskamin, braskamin eller solfångare), 
skötselinsats i timmar per månad, ljudnivå från exempelvis fläktar, mysfaktor i 
form av visuell upplevelse, investeringskostnad, och besparing i energikostnad per 
år. I frågan ingick liksom i enkät 1 att ange om man kunde tänka sig att välja det 
presenterade alternativet vid behov av ett kompletterande värmesystem.   
 
Designen av CE-frågor kompliceras av att vissa kombinationer av 
egenskapsnivåer är inte möjliga, exempelvis eld för solfångare eller ingen eld för 
braskamin. Utformningen av CE-frågor togs fram genom test av olika 
kombinationer av egenskapsnivåer i CE spelen. Totalt konstruerades 24 olika CE-
frågor för enkäten med kompletteringssystem. I Figur 5 återges ett exempel på en 
CE-fråga som ingick i undersökningen.  
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Tabell 2. Egenskaper och nivåer som ingick i valfrågorna för enkät 2 – kompletterande system 
Egenskap Val 

Energislag 

 

Pelletskamin 
Luft-luftvärmepump 
Braskamin 
Solfångare 

Skötselinsats 

 

0,5 timmar/månad 
1 timme/månad 
3 timmar/månad 
5 timmar/månad 

Buller (ljudnivå) 
<40 dB 
40 dB 
50 dBr 
60 dB 

Mysfaktor (figur 4) 

 

 
Brinner ej 
Brinner som en liten fackla  
Brinner med glödbädd och låg 
 
 

Online övervakningstjänst inkluderat i driftkostnaden 

 

 

 
Ingår ej 
Ingår-egen övervakning 
Ingår-egen övervakning samt kopplad 
till installatör 
 

Investeringskostnad kr 
Pelletskamin 
Luft-luftvärmepump 
Braskamin 
Solfångare 

 
20 000-40 000  
20 000-40 000 
20 000-40 000 
20 000 -30 000 
 

Besparing som fås via tillsatsvärmen i kr/år 
Pelletskamin, 
 luft-luftvärmepump 
Braskamin, solfångare 
 

 
4 000-12 000 
4000-10 000 
1 000-4 000 
 

 

(a)        (b) 
Figur 4. Mysfaktor definierades i den här undersökningen som visuell upplevelse. Hur brinner det? 
Brinner som en fackla (a). Brinner med glödbädd och eldslågor (b).  
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Antag att Du står inför ett beslut att komplettera ditt huvudsakliga uppvärmningssystem 
med tillskottvärme. Under förutsättning att Du endast kan välja mellan nedanstående två 
alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle Du föredra? Anta att din bostad är lämplig 
för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Pelletskamin Pelletskamin 

Skötselinsats 3 timmar/månad 1 timmar/månad 

Mysfaktor Brinner med glödbädd och lågor Brinner som liten fackla 

Buller (ljudnivå fläktar) 40 dB 60 dB 

Investeringskostnad 20 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

40 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

Besparing energikostnad i kr/år* 4 000 kr/år 8 000 kr/år 

*Avser ett hus med direktverkande el och ett värmebehov på 15 000 kWh. Varmvattenbehov 5000 
kWh per år och hushållsel 5000 kWh. 

 

Vilket av de två alternativen skulle Du välja?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid en komplettering av 
Ditt värmesystem?   
 

 Ja 

  

 Nej 

Figur 5. Exempel på en CE-fråga i enkät 2. 
 
2.1.2 Population och urval 

Målpopulationen var småhusägare i hela landet. Ett urval av 2000 fastighetsägare 
hämtades från Lantmäteriets fastighetsregister. Urvalet av fastigheter 
genomfördes via indelning av fastigheterna i två strata där strata definieras av 
Sveriges kommuner och landstingets indelning av kommungrupper. I det första 
stratat inkluderas fastigheter belägna i kommungrupperna Storstäder, 
Förortskommuner och Större städer. I det andra stratat ingår övriga 
kommungrupper. Ur strata 1 valdes 600 fastigheter och ur strata 2 valdes 1400 
fastigheter. För varje fastighet valdes slumpmässigt en av fastighetens ägare till 
vilken enkäten skickades ut. 
 
Urvalet i de två strata fördelades lika över de två enkäterna. Fördelningen av 
urvalet över enkäter och strata återges i Tabell 3. 
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Tabell 3: Urval fördelade över strata och enkät. 

 Enkät 1 för huvudsystem Enkät 2 för kompletteringssystem 

Strata 1 300 300 

Strata 2 700 700 

 
 
2.1.3 Utskick och datainsamling 

Enkäten skickades ut med brev. I breven medföljde ett introduktionsbrev häftat 
vid enkäten, ett faktablad (Bilaga 1 och 2) samt ett frankerat svarskuvert. Tre 
skriftliga påminnelser skickades ut, varav den andra med ny enkät. Insamlingen 
av enkäter skedde under tidsperioden augusti 2009-oktober 2009. 
 

2.2 Marknadsstudie – tekniklösningar, potential och 
miljökrav 

 
Syftet med marknadsstudien var dels att inventera svenska och internationella 
tekniklösningar, dels att undersöka förutsättningar för svensk pelletsteknik på en 
internationell marknad. Därtill gjordes en sammanställning kring nuvarande och 
kommande miljökrav vid användning av pelletsteknik. Datainsamlingen baserades 
på litteraturstudier och sammanställningar av resultat från forskningsrapporter, 
utredningar och branschsammanställningar. Underlag är även hämtat från 
diskussion med nyckelpersoner/aktörer. 
 

2.3 Kravspecifikation och koncept på lösningar för 
framtidens pelletssystem 

 
Preliminära resultat från enkätundersökningen till småhusägare och belysningen 
av marknaden presenterades på en gemensam workshop ”Krav och lösningar för 
framtidens pelletsteknik” i Skövde 26-27 oktober 2009 (se program Bilaga 3). 
Workshopen var riktad till svenska företag som arbetar med pelletsteknik och som 
är aktivt intresserad av ett fortsatt arbete med att utveckla framtidens småskaliga 
pelletsteknik (exempelvis tillverkare av teknik, installatörer och återförsäljare).  
Under workshopen diskuterades i grupper behov och lösningar för framtidens 
pelletsteknik. En sammanställning av dessa diskussioner finns i Bilaga 4.  
 
Utifrån konsumentundersökningen, marknadsstudien, workshopen och kommande 
miljökrav utarbetades sedan en kravspecifikation på morgondagens pelletsteknik.  
Kravspecifikationen användes sedan för att studera matchande teoretiska koncept. 
De företag som var intresserade hade möjlighet att delta/följa det fortsatta arbetet 
samt att samarbeta kring utvärdering av två koncept i ett fortsättningsprojekt. I det 
pågående fortsättningsprojektet finansierat av Vinnova genomförs tester och 
utvärderingar på SP:s laboratorium i samarbete med deltagande företag Effecta, 
Janfire och Sensic. Resultaten från dessa försök kommer att presenteras i en 
delrapport 2 under 2011.  
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3 Resultat från undersökning av 
småhusägares attityder till olika 
uppvärmningssystem 

 

3.1 Svarsfrekvens och bortfall 
 
I tabell 4 återges fördelningen av inkomna enkäter över strata och enkättyp. 
Skillnaderna i svarsfrekvenser över strata och enkättyper är inte signifikant vid 
5 % signifikansnivå. I en utökad analys har svarsfrekvenser analyserats med 
logistisk regression där strata, fastighetens byggnadsvärde, bostadens yta, biyta, 
byggår, antal ägare och fastighetsägarens kön har använts som 
förklaringsvariabler. I den utökade analysen hittades inget samband mellan 
svarsfrekvens och de inkluderade variablerna. Korrigering för bortfall i analyserna 
har därför gjorts med rak uppräkning. 
 
Tabell 4. Svarsfrekvenser över strata och enkät. 

 Enkät för  

Strata Kompletteringssystem Huvudsystem Båda enkäter 

11 146 176 322 

22 356 356 712 

Båda strata 502 532 1034 
1Storstäder, Förortskommuner och Större städer 
2Övriga kommuner 
 
De enkäter som ej besvarats fördelas på olika kategorier. En del enkäter har 
returnerats p.g.a. felaktig enkät, andra enkäter har inte besvarats p.g.a. sjukdom. 
Några i urvalet har svarat att de inte kan svara p.g.a. att de är för gamla eller att 
enkäten avser felaktig hustyp. Därtill har några enkäter returnerats p.g.a. att 
personen avlidit. I tabell 5 återges bortfallets fördelning över olika 
bortfallskategorier. Utöver de i tabell 4 redovisade svaren har ytterligare ett antal 
enkäter kommit in. Några av dessa har innehållit många utelämnade svar varför de 
inte är användbara. Andra enkäter som kommit in har haft bortrivna 
identifikationsnummer. Räknas även dessa som svar uppgår totala antalet svar till 
1062. Korrigeras andelen svarande för personer som inte kan besvara enkäten 
eller som inte tillhör populationen erhålls en svarsfrekvens på totalt 55 %.  
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Tabell 5: Urval fördelade på svar och bortfallskategorier 

 Enkät för 

Responskategori Huvudsystem Kompletteringsystem 

Ej i populationen  (avliden, för gammal, fel 
hustyp) 

13 6 

Kan ej svara (fel adress, sjukdom) 25 23 

Bortfall (inget svar, vill ej svara)a 414 (43%) 457 (47%) 

Svar a 548 (57%) 514 (53%) 

Urval 1000 1000 
a)  Alla inkomna enkäter räknade som svar. Procent korrigerad för individer som inte tillhör 
populationen och som inte kan svara. 
 

3.2 Grupper av svarande (andel av småhusägarna) 
 
Resultaten baseras på dels alla svarande och dels för personer som angett att de 
tänker investera i uppvärmningssystem under de närmaste fem åren. Ur denna 
grupp har de personer som angett att de tänker investera inom det närmaste 
halvåret separerats. En fjärde grupp utgör resultat för den grupp av personer som i 
svaren till CE-frågorna angett att de skulle välja det beskrivna pelletsalternativet, 
om det fanns tillgängligt. I tabell 6 visas hur stor andel av småhusägarna som har 
investerat, avser att investera samt valt pelletsalternativ uppdelat på enkäten för 
huvudsystem och enkäten för kompletteringssystem. Av tabellen framgår att det 
är något fler som har angett att de har investerat i ett nytt huvudvärmesystem 
jämfört med ett kompletterande värmesystem. Det är också fler som avser att 
investera i ett nytt kompletterande värmesystem. Det är lika stor andel av 
husägarna som har valt minst ett pelletsalternativ med kamin som ett 
pelletsalternativ med panna. 
 
Tabell 6. Tidigare och framtida investeringar samt valt pelletsalternativ (andel av 
småhusägare i %). 
Enkät  Värmesystem  Andel (%) av 

småhusägare  

Huvudsystem  Har investerat senaste fem åren  48  

 Avser investera inom fem år  17  

 Avser investera inom ett halvår  5  

 Positiva till minst ett 
pelletsalternativ i enkäten  

38  

Kompletteringssystem  Har investerat senaste fem åren  39  

 Avser investera inom fem år  27  

 Avser investera inom ett halvår  8  

 Positiva till minst ett 
pelletsalternativ i enkäten  

38  
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3.3 Allmänna frågor  
 
3.3.1 Beskrivning av de svarande  
 
I tabell 7 och 8 ges en beskrivning av de svarande baserat på alla svarande (uppräknat) 
och svarande som valt minst ett pelletsalternativ i CE-frågorna. Som framgår av 
tabellerna skiljer sig inte nämnvärt beskrivningen av de svarande som har valt pellets mot 
beskrivningen av alla svarande i snitt.   
 
Tabell 7. Beskrivning av svarande (andelar i %, viktade värden). 

  Kompletteringssystem Huvudsystem 
  Strata 1 Strata 2 Strata 1 Strata 2 
  % % % % 

Kön Kvinna 42 43 43 44 
 Man 58 57 57 56 
      

Kommungruppa 1 12 0 17 0 
 2 36 0 36 0 
 3 53 0 47 0 
 4 0 16 0 15 
 5 0 8 0 7 
 6 0 17 0 15 
 7 0 31 0 32 
 8 0 18 0 22 
 9 0 9 0 8 
      

Ålder < 31 år 3 6 1 2 
 31 – 40 år 20 13 17 9 
 41 – 50 år 21 17 24 24 
 51 – 60 år 21 23 23 25 
 >60 år 36 40 35 39 
      

Civilstånd Ensamst/m.barn 6 5 4 6 
 Gift/m.barn 57 50 59 52 
 Ensamst/u.barn 6 10 5 9 
 Gift/u.barn 30 35 33 33 
      

Utbildning Grundskola 13 22 10 31 
 Gymnasieskola 35 41 38 39 
 Univeristet 49 33 49 26 
 Annat 3 5 3 5 
      

Hustyp Radhus 11 6 14 4 
 Fristående villa 77 90 76 91 
 Kedjehus 10 3 8 3 
 Annat 2 2 1 2 
      

Antal personer  1207501 1343905 1519562 1403526 
      
a)  Sveriges Landsting och Kommuners indelning: 1. Storstäder, 2. Förortskommuner, 3. Större 
städer, 4. Pendlingskommuner, 5. Glesbygdskommuner, 6. Varuproducerande kommuner, 7. 
Övriga kommuner >25000 inv, 8. Övriga kommuner 12 500 – 25 000 inv, 9. Övriga kommuner 
<12 500 kommuner. 
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Tabell 8. Beskrivning av personer som på någon CE-fråga valt ett pelletsalternativ och angett att 
de skulle välja det alternativet vid ett byte. (Andelar i %, viktade värden). 

  Kompletteringssystem Huvudsystem 
  Strata 1 Strata 2 Strata 1 Strata 2 
  % % % % 

Kön Kvinna 40 45 41 38 
 Man 60 55 59 62 
      

Kommungruppa 1 9 0 18  
 2 39 0 32  
 3 52 0 50  
 4 0 18  20 
 5 0 12  7 
 6 0 16  13 
 7 0 28  34 
 8 0 19  18 
 9 0 7  7 
      

Ålder < 31 år 0 3 2 3 
 31 – 40 år 21 15 22 11 
 41 – 50 år 30 14 27 26 
 51 – 60 år 13 25 21 29 
 >60 år 36 44 28 30 
      

Civilstånd Ensamst/m.barn 11 7 4 3 
 Gift/m.barn 52 50 64 59 
 Ensamst/u.barn 9 8 4 8 
 Gift/u.barn 28 36 28 30 
      

Utbildning Grundskola 19 24 11 27 
 Gymnasieskola 44 34 44 39 
 Univeristet 28 38 44 29 
 Annat 9 3 0 5 
      

Hustyp Radhus 13 8 18 3 
 Fristående villa 76 90 74 93 
 Kedjehus 10 0 6 3 
 Annat 1 2 2 0 
      

Antal personer  411941 550309 563844 542975 
      
a)  Sveriges Landsting och Kommuners indelning: 1. Storstäder, 2. Förortskommuner, 3. Större 
städer, 4. Pendlingskommuner, 5. Glesbygdskommuner, 6. Varuproducerande kommuner, 7. 
Övriga kommuner >25 000 inv, 8. Övriga kommuner 12 500 – 25 000 inv, 9. Övriga kommuner 
<12 500 kommuner. 
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3.3.2 Nuvarande uppvärmningssystem och framtida 
investeringar  

 
I tabell 9 visas uppräknat antal fastigheter med olika uppvärmningssystem och där 
siffrorna avser vilka system som husägarna använder idag (2009). En fastighet 
kan ha flera uppvärmningssystem. Tabellen visar också antal småhus där en 
investering avses att göras inom fem år respektive ett halvår samt antal småhus 
där husägaren kan tänka sig ett pelletsalternativ. De värden som presenteras i 
tabell 9 är behäftade med en viss osäkerhet. Den statistiska osäkerheten illustreras 
med ett konfidensintervall inom parentes. Med 95 % konfidens skattas det sanna 
värdet för antal fastigheter med exempelvis en pelletspanna till att ligga i 
intervallet +/- 24 % kring 108 000, dvs. mellan 82 000 och 134 000.  
 
Som framgår av tabellen är den vanligaste uppvärmningen i landets småhus 2009 
elvärme, ofta i kombination med en värmepump eller braskamin. Ca 820 000 
småhus har idag direktverkande el eller vattenburen elvärme. Över 530 000 
småhus har en luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller en 
frånluftsvärmepump. Cirka 320 000 småhus har en berg-, jord eller 
sjövärmepump. En braskamin finns i ca 440 000 småhus, en 
pelletspanna/brännare i ca 110 000 småhus, en vedpanna i ca 200 000 småhus och 
ca 240 000 småhus är anslutna till fjärrvärme. Antal småhus med en pelletskamin 
eller solfångare är begränsat, ca 11 000 respektive 27 000 småhus. Olja används 
fortfarande som uppvärmning i ca 80 000 småhus. 
 
Tabell 9. Uppskattat antal småhus med olika uppvärmningssystem år 2009 fördelat på 
småhusägare i snitt, de som avser att investera i ett nytt värmesystem och de som har valt minst ett 
pelletsalternativ i CE-frågorna. På småhusägare i snitt visas 95 % konfidensintervall i % inom 
parentes.  
Uppvärmnings-
system  

Antal småhus  
(95 % konfidens-
intervall)  

Antal småhus, 
invest. inom fem 
år (95 % KI) 

Antal småhus, 
invest inom 6 
mån (95 % KI)  

Antal småhus, valt 
pelletsalternativ (95 
% KI) 

Direktverkande el  500 000 (±11%) 141 000( ±25%)  42 000 (±43%)  212 000 (±18%) 

Vattenburen el  322 000 (±14%) 93 000 (±28%) 25 000 (±55%)  116 000 (±25%)  

Luft-luft vp.  344 000 (±14%) 64 000 (±34%)  15 000 (±73%)  137 000 (±22%)  

Luft-vatten vp.  111 000(±26%)  10 000 (±92%) 6 000 (±117%)  39 000 (±46%)  

Frånlufts vp.  82 000 (±31%) 13 000 (±83%)  0 28 000 (±52%)  

Berg-, jord-, sjö vp.  322 000 (±14%) 39 000 (±43%)  13 000 (±83%)  89 000 (±28%)  

Oljepanna  82 000 (±29%) 33 000 (±45%)  12 000 (±90%)  29 000 (±46%)  

Vedpanna  203 000 (±17%) 70 000 (±30)  18 000 (±63%)  93 000 (±26%)  

Braskamin/ 
kakelugn  

442 000 (±12%) 106 000 (±25)  25 000 (±54%)  164 000 (±19%)  

Pelletspanna/ 
brännare  

108 000 (±24%) 34 000 (±44)  8 000 (±100%)  77 000 (±29%)  

Pelletskamin  11 000 (±72%) 1200 (±195)  0 9 000 (±84%)  

Fjärrvärme  236 000 (±17%) 11 000 (±79)  8 000 (±93%)  92 000 (±28%)  

Solfångar/solvärme  30 000 (±49%) 8 000 (±100)  4 000 (±147%)  15 000 (±70%)  

Annat  63 000 (±33%) 20 000(±55) 2 000 (±138%) 25 000 (±54%) 
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Andel småhusägare som angett att de tänker investera i ett nytt värmesystem inom 
de närmaste fem åren är husägare som har en oljepanna (40 %), har en vedpanna 
(35 %) eller har en pelletspanna/brännare (31 %). Bland de som kommer att 
investera inom det närmaste halvåret har husägarna hus med oljepanna (14 %), 
vedpanna (9 %) och solfångare (12 %) (figur 6). 

Bland den grupp av småhusägare som har valt ett pelletsalternativ i enkäten ingår 
framförallt husägare som har ett värmesystem baserat på förnyelsebar energi eller 
ny teknik, som exempelvis husägare med pellets, ved och solvärme (figur 7). 
Mellan 46-80 % som har något av dessa värmesystem idag är positiva till ett 
pelletsalternativ. Även 42 % av de som har direktverkande el är positiva. Minst 
antal positiva är de som har en berg-, sjö-, eller jordvärmepump (28 %). 
 

 
Figur 6. Andel av småhusen med olika uppvärmningssystem där husägaren avser att investera 
inom fem år respektive ett halvår. 
 

 
Figur 7. Andel av småhusen med olika uppvärmningssystem där husägaren valt minst ett 
pelletsalternativ. 
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3.3.3 Småhusägares bedömning av sin kunskap om 
uppvärmningssystem  

 
Tabell 10 visar hur husägarna bedömer sin kunskap om pelletseldning och 
värmepumpar (huvudsystem) respektive pelletskaminer, luftvärmepumpar och 
solfångare (kompletterande system). Överlag anser sig konsumenterna har bättre 
kunskap om värmepumpar, där ca 60 % anger att de har god eller mycket god 
kunskap jämfört med pelletseldning/pelletskaminer, där ca 40 % anser sig ha god 
eller mycket god kunskap. Ca 27 % anser sig ha god kunskap om solfångare. 
 
Tabell 10. Bedömning av kunskap om värmesystem. Andel småhusägare i % som bedömer sig ha 
god eller mycket god kunskap om pelletsvärme, värmepump respektive solfångare. 
 Andel småhusägare (%) 
Huvudvärmesystem  
Pelletsvärme 39 
Värmepumpar 61 
  
Kompletterande värmesystem  
Pelletskaminer 38 
Luftvärmepumpar 59 
Solfångare 27 
 
3.3.4 Småhusägares uppfattning om möjlig distributör  
 
Av tabell 11 framgår vilken uppfattning småhusägare har angående vilken 
distributör på sin ort som kan leverera ett huvudsystem alternativt ett 
kompletterande värmesystem. Flest anser att specialiserade återförsäljare eller 
lokala el- eller VVS-firmor kan leverera ett värmesystem. Av tabellen framgår att 
uppfattningen skiljer sig något mellan de olika urvalen. Småhusägare i 
storstäderna ser framförallt specialiserade återförsäljare som möjlig distributör 
medan småhusägare i mindre tätorter och uppfattar den lokala el- eller VVS-
firman som möjlig distributör. 
 
Tabell 11. Uppfattning om möjlig distributör av värmesystem på bostadsorten (%). 
 Huvudvärmesystem Kompletterande värmesystem 
Distributör Strata 11 Strata 22  Strata 11 Strata 22 
VVS återförsäljare 3 4,4 7,2 5,1 11,8 
Lokal el- eller VVS-firma 
4 

21,5 29,0 16,6 29,0 

Spec. återförsäljare 3,4 36,0 18,2 31,0 20,7 
Byggvaruhus 0 0.9 0,9 1,4 
Distributör spelar ingen 
roll 

7,6 4,6 6,0 6,6 

Annat 0,3 1,3 2,6 2,0 
Vet ej 8,5 8,8 9,0 10,5 
     
Alla alternativ ifyllda 4 9,5 15,0 28,6 14,1 
     
1Storstäder, Förortskommuner och Större städer 
2Övriga kommuner 
3 Signifikant skillnad (5 %) mellan strata för huvudvärmesystem. 4Signifikant skillnad (5 %) 
mellan strata för kompletterande värmesystem. 
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3.3.5 Småhusägares läsvanor  
 
I tabell 12 visas uppskattad andel av småhusägare som läser tidningar inom olika 
områden minst sex gånger per år. De vanligaste ämnesområdet för båda urvalen 
(strata) är hus och hem samt trädgård. I storstäderna är det mer vanligt att läsa 
ekonomiska och vetenskapliga tidskrifter jämfört med övriga regioner.  
 
Vid en jämförelse av alla småhusägare och de småhusägare som angett att de 
tänker investera i uppvärmningssystem under de närmaste fem åren eller halvåret 
samt de småhusägare som valt pellets visar resultatet inga större skillnader i 
läsvanor. För gruppen som avser att investera så ökar andelen något som läser 
tidningar om hus och hem samt trädgård (figur 8). 
 
Tabell 12. Läsvanor (uppskattad andel i % som läser tidningar inom olika områden minst sex 
gånger per år). 
   Signifikant  
Tidningarnas inriktning Strata 11 Strata 22 Skillnad (5%) Båda strata 
Bil, båt eller motor 33 32 Nej 33 
Datorer, teknik eller prylar 29 25 Nej 27 
Djur och natur 34 40 Nej 37 
Ekonomi 48 38 Ja 43 
Fritid och äventyr 42 41 Nej 41 
Hus och hem 74 69 Nej 72 
Hälsa och skönhet 29 27 Nej 28 
Mode 21 21 Nej 21 
Trädgård 51 54 Nej 52 
Vetenskap 50 35 Ja 42 
1Storstäder, Förortskommuner och Större städer 
2Övriga kommuner 

 
Figur 8. Läsvanor (uppskattad andel i % som läser tidningar inom olika områden minst sex gånger 
per år). Uppdelat på småhusägare i snitt, de som avser att investera i ett nytt värmesystem samt de 
som valt pelletsalternativ. 
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3.4 Småhusägares bedömning av egenskapers 
betydelse hos ett värmesystem  

 

De egenskaper som minst 90 % av småhusägarna tycker är viktiga eller mycket 
viktiga vid val av ett uppvärmningssystem är driftsäkerhet (liten risk för 
driftavbrott och fel), ekonomi (investeringen ska ge en besparing), att systemet är 
lättskött (få timmar per år i arbetsinsats) samt en ren inomhusmiljö (ingen 
bildning av damm och sot) (tabell 13 och 14). Resultatet visade ingen signifikant 
skillnad mellan strata 1 (storstäder, större städer och förortskommuner) och strata 
2 (övriga kommuner) med undantag av egenskapen låga utsläpp och ren 
inomhusmiljö för ett kompletterande värmesystem där svarande från strata 1 
bedömer dessa egenskaper något viktigare än svarande i strata 2.  

En jämförelse mellan olika grupper av svarande visar inga större skillnader. Den 
egenskaps betydelse som avviker något är förnyelsebar energi (enkäten för 
huvudsystem) där 54 % av småhusägare som avser att investera inom ett halvår 
tycker att denna egenskap är mindre viktig, jämfört med alla i snitt där 75 % 
svarade att denna egenskap är viktig eller mycket viktig. För de som är positiva 
till ett pelletsalternativ ökar istället betydelsen och där 81 % bedömer förnyelsebar 
energi som viktigt eller mycket viktigt vid val av ett värmesystem. Ytterligare en 
egenskap som minskar i betydelse för de som avser att investera i ett nytt 
värmesystem inom ett halvår är hur utrymmessnål ett system är.  
 
Tabell 13. Bedömningar av egenskapers betydelse hos värmesystem (huvud). Uppskattad andel 
småhusägare i % som bedömer egenskap som viktig eller mycket viktig. Visar alla i snitt, de som 
avser att byta värmesystem samt de som valt pelletsalternativ i enkäten. 
  Byte Byte  
Egenskap Alla % Inom 5 år % Inom halvår % Valt Pellets % 
Lättskött 93 89 95 91 
Fysiskt (tungt) arbete krävs ej 73 67 66 68 
Driftsäker 96 94 93 98 
Låga utsläpp 86 85 80 90 
Förnyelsebar energi 75 71 54 81 
Utrymmessnål 59 60 43 56 
Trygg (stabil prisbild) 92 91 90 94 
Ekonomisk 96 93 95 96 
Påverkan på husets 
marknadsvärde 

74 70 76 78 

Ren inomhusmiljö 90 85 88 91 
Ingen låga/eld inomhus 46 40 37 42 
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Tabell 14. Bedömningar av egenskapers betydelse hos system för kompletteringsvärme. 
Uppskattad andel som bedömer egenskap som viktig eller mycket viktig. Visar alla i snitt, de som 
avser att byta värmesystem samt de som valt pelletsalternativ i enkäten. 
  Byte Byte  
Egenskap Alla % Inom 5 år % Inom halvår % Valt Pellets % 
Lättskött 93 92 91 93 
Fysiskt (tungt) arbete krävs ej 73 66 67 71 
Driftsäker 95 98 96 95 
Låga utsläpp 86 86 91 85 
Förnyelsebar energi 75 78 77 79 
Utrymmessnål 62 61 55 63 
Trygg (stabil prisbild) 88 88 81 88 
Ekonomisk 95 97 94 94 
Snygg design 42 33 25 42 
Låg ljudnivå 86 88 90 87 
Hög mysfaktor 39 36 37 42 
Ren inomhusmiljö 90 90 91 90 
Ingen låga/eld inomhus 30 21 23 24 
 

  
3.5 Småhusägares värdering av egenskaper hos ett 

huvuduppvärmningssystem  
 
I tabell 15 visas hur egenskaper för ett uppvärmningssystem värderas i förhållande 
till driftskostnad per år. Av de egenskaper som ingick i den här undersökningen 
visar resultatet att två faktorer som värderas högt bland småhusägare är låg 
skötselinsats och hög driftsäkerhet. Utryckt i betalningsvilja i kr per år är en 
småhusägare i genomsnitt beredd att betala ca 2300 kr mer per år i högre 
driftkostnad för att minska skötselinsatsen med en timme per månad för ett 
huvudvärmesystem. För ökad driftsäkerhet är man beredd att betala i genomsnitt 
1200 kr mer per år i högre driftkostnad för att minska antal driftstopp med ett 
stopp per år. Driftsäkerhet värderas ännu högre bland husägare som avser att byta 
värmesystem inom fem år respektive ett halvår, en grupp där betalningsviljan ökar 
från 1200 till 1800 kr mer per år i högre driftkostnad. 
 
Att hög driftsäkerhet och låg skötselinsats är viktiga faktorer vid val av ett 
huvudvärmesystem visar också husägarens betalningsvilja för ett serviceavtal och 
ett övervakningssystem. Småhusägare är i genomsnitt villiga att betala ca 1900 kr 
per år för ett 5-årigt serviceavtal inkluderat i investeringskostnaden. Ytterligare 
400 kr per år är man beredda att betala för att även få fria återbesök vid ev. 
driftstopp. Även för ett övervakningssystem med tillgång till trådlös övervakning 
och larmfunktion via SMS är betalningsviljan i genomsnitt ca 1900 kr per år. För 
att få övervakningen och larmfunktionen kopplad till sin installatör betalar 
småhusägaren ytterligare ca 400 kr per år. Betalningsviljan för ett 
övervakningssystem tenderar dock att minska för de som avser att byta 
värmesystem inom ett halvår till fem år, likaså för de som har valt pelletsalternativ 
i enkäten. Dessa värden är dock inte signifikanta, vilket betyder att det finns inte 
statistiskt stöd för att skattningen motsvarar en verklig effekt. Den genomsnittlige 
husägaren som investerar 100 000 kr i ett nytt värmesystem vill att denna ska ge 
en minskad driftkostnad med i genomsnitt 9000 kr per år.  
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Resultatet visar att småhusägare generellt är mer positiva till en värmepump 
jämfört med en pelletspanna. Av tabell 15 framgår att om en värmepump och en 
pelletspanna kräver samma skötselinsats, har samma driftsäkerhet, samma typ av 
serviceavtal och övervakningssystem samt att investeringen är lika stor, så tycker 
den genomsnittlige småhusägaren att en pelletspanna ska ge ca 13 000 kr lägre 
driftkostnad per år jämfört med en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump. 
Ett resultat som visar att det finns andra egenskaper utöver de som visas i tabell 
15 som påverkar en husägares val av värmesystem. 
 
Resultatet visar att det finns grupper av småhusägare som är mer positiva till 
pellets. Cirka 38 % av småhusägarna har angett att de kan tänka sig att välja minst 
ett av de föreslagna pelletsalternativen i enkät 1. För den här gruppen jämställs 
t.ex. en pelletspanna med en luft-vattenvärmepump om den ger ca 4000 kr lägre 
driftkostnad per år om övriga egenskaper är lika (skötselinsats, driftsäkerhet, 
serviceavtal, övervakning och investering). Detta kan jämföras med vad alla i snitt 
tycker där motsvarande siffra var 13 000 kr lägre driftkostnad per år.  
Den här gruppen ställer heller inte lika höga krav på låg skötselinsats och hög 
driftsäkerhet som småhusägare i snitt. Jämfört med alla så är husägare i den här 
gruppen beredd att bara betala hälften så mycket för minskad skötselinsats 
(tendens, ej signifikant vid 5 %) och minskat antal driftsstopp. De som valt pellets 
ställer inte samma krav på minskad driftkostnad vid en investering som övriga i 
snitt. För att investera 100 000 kr i ett nytt värmesystem vill den här gruppen att 
det ska ge en minskad driftkostnad med i genomsnitt 7000 kr per år. 
 
Tabell 15. Uppskattad värdering av egenskaper hos huvudsystem. (Alla, de som angett att de 
tänker investera inom 5 år resp. 6 mån. och de som valt pelletsalternativ.) 

 Uppskattad värdering kr/år  

Egenskap Alla svarande Byte inom 5 
år 

Byte inom 6 
mån 

Valt 
pelletsalternativ 

Pellets istället för Lvp -13428 -14472 -10316* -4357  

Bergv istället för Lvp 1998* 2375* -1561* -929*  

Skötsel per timme  -2283 -2764* -3749* -686*  

Drift -1171 -1792 -1804 -660  

Servicavtal Nivå 2 1909 20132 1833* 2100  

Seviceavtal Nivå 3 2333 24772 2733* 2451  

Övervakning Nivå 2 1931 1237* 608* -974*  

Övervakning Nivå 3 2285 1556* 1159* 427*  

Investering (per 1000 kr) -87 -96* -80* -68  

1) Skillnader mellan strata inte signifikant. * Ej signifikant effekt vid 5%. 
2)Värden erhållna via separat skattning där värdering av serviceavtal begränsats till att vara 
densamma som för alla svarande. Ursprungliga skattningar omkring 2,5 gånger större. 
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3.6 Småhusägares värdering av egenskaper hos ett 
kompletterande uppvärmningssystem  

 
I tabell 16 visas hur egenskaper hos ett kompletterande värmesystem värderas i 
förhållande till investeringskostnad per år. Av de egenskaper som ingick i 
undersökningen visar resultatet att två faktorer som värderas högt bland 
småhusägare vid val av ett kompletterande uppvärmningssystem är låg 
skötselinsats och att systemet har en låg bullernivå (låg ljudnivå från fläktar mm). 
Utryckt i betalningsvilja i kr per år är en småhusägare i genomsnitt beredd att 
avstå en besparing i värmekostnad på ca 800 kr per år för att minska 
skötselinsatsen med en timme per månad. Skötselinsatsen värderas ännu högre 
bland husägare som avser att byta/komplettera sitt värmesystem inom ett halvår, 
en grupp som kan avstå 1500 kr per år i energibesparing för att minska 
skötselinsatsen med en timme per månad.  
 
För en minskad bullernivå är husägare i genomsnitt villiga att avstå en besparad 
energikostnad på 180 kr per år för ett minska bullernivån med en dB. Människan 
uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet För en luft-
luftvärmepump eller en pelletskamin kan bullernivån variera från 40 dB till 60 dB 
beroende på typ och modell. En skillnad som är klart märkbar.  
 
Vad som anses tillföra en mysfaktor är individuellt och definierades i den här 
undersökningen som visuell upplevelse. Hur brinner det? Brinner som en fackla 
(a). Brinner med glödbädd och eldslågor (b).   
 

 
(a)                        (b) 
 
Att en kompletterande värmekälla har en hög mysfaktor kan av många uppfattas 
som viktigt. Den här undersökningen visade dock att husägare inte är villiga att 
betala mer för ett värmesystem som brinner enligt bild b (med glödbädd och 
lågor) jämfört med bild a (som en fackla). Om en husägare investerar 50 000 kr i 
ett nytt kompletterande värmesystem vill denna att det ska ge en besparad 
värmekostnad med i genomsnitt 5000 kr per år. Kravet på besparing är dock högre 
bland de husägare som avser att byta värmesystem inom de närmaste fem åren.  
 
I likhet med undersökningen kring huvudvärmesystem visar resultatet att den 
genomsnittlige småhusägaren generellt är mer positiva till en luft-luftvärmepump 
än en pelletskamin. Om en luft-luftvärmepump och en pelletskamin kräver samma 
skötselinsats, har samma bullernivå, samt att investeringen är lika stor, så tycker 
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husägare i genomsnitt att en pelletskamin jämställs med en luft-luftvärmepump 
om den ger en besparad värmekostnad på 6000 kr mer per år. 
En solfångare jämställs med en luft-luftvärmepump om den ger 4600 kr mer i 
besparing per år, givet övriga egenskaper lika (skötselinsats, buller, 
investeringskostnad). En braskamin jämställs med en luft-luftvärmepump om den 
ger 3900 kr mer i besparing per år, givet övriga egenskaper lika. Det finns med 
andra ord även andra egenskaper som påverkar en husägares val av ett 
kompletterande värmesystem, egenskaper som inte har fångats av 
enkätundersökningen.  
 
Även vid val av ett kompletterande uppvärmningssystem finns grupper av 
småhusägare som är mer positiva till pelletskaminen än den genomsnittliga 
husägaren och kan tänka sig att välja en pelletskamin vid byta/komplettering av 
värmesystemet. Cirka 38 % av småhusägarna har angett att de kan tänka sig att 
välja minst ett av de föreslagna pelletsalternativen i enkät 2. För den här gruppen 
jämställs en pelletskamin med en luft-luftvärmepump om den ger en besparad 
värmekostnad på 1300 kr mer per år om övriga egenskaper är lika (skötselinsats, 
bullernivå, och investering). Detta kan jämföras med vad alla i snitt tycker där 
motsvarande siffra är 6 000 kr mer per år. Den här gruppen ställer heller inte lika 
höga krav på låg skötselinsats och låg bullernivå samt samma krav på besparing 
vid en investering som övriga i snitt. För att investera 50 000 kr i ett nytt 
kompletterande värmesystem vill den här gruppen att det ska ge en besparing i 
värmekostnad med i genomsnitt 4000 kr per år. 
 
Tabell 16. Uppskattad värdering av egenskaper hos kompletteringssystem. Alla, de som angett att 
de tänker investera inom 5 år resp. 6 mån. och de som valt pelletsalternativ. 

 Uppskattad värdering kr/år  

Egenskap Alla svarande Byte inom 5 
år 

Byte inom 6 
mån 

Valt 
pelletsalternativ 

Pellets istället för Lvp -5946 -5538 -5139 -1297*  

Braskamin istället för 
Lvp 

-4592 -4282 -1222* -1753*  

Solfångare istället för 
Lvp 

-3902 -3553 -4113* -2084*  

Skötsel per timme -839 -795 -1500 -743  

Brinnande låga 341* 334* 532* -107*  

Buller (per dB) -181 -149 -170 -116  

Investering (per 1000 kr) -115 -147 -217 -82  

 * Ej signifikant effekt vid 5%. 
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3.7 Värdet av minskad skötselinsats, antal driftstopp 
och minskad bullernivå i ökad investeringsvilja 

 
En värdering av egenskaper ger information om vilka egenskaper som är viktiga för 
konsumentens val av uppvärmningssystem, och som kan prioriteras vid utveckling av nya 
produkter. Tabell 17 och 18 visar värdet av minskad skötselinsats i timmar per 
månad och minskat antal driftstopp per år i småhusägares betalningsvilja för en 
extra investering i teknik för ett huvuduppvärmningssystem. I tabell 19 och 20 
visas värdet av minskad skötselinsats i timmar per månad och minskad bullernivå 
i dB i betalningsvilja för extra investering i teknik för ett kompletterande 
värmesystem. Tabell 17 och 19 anger dels en sk ”punktskattning”, av 
genomsnittlig betalningsvilja. Precisionen i punktskattningen illustreras av  
konfidensintervallet. Exempelvis, värdet av två timmars minskad skötselinsats per 
månad men oförändrat antal driftstopp per år uppskattas till i genomsnitt 52 000 
kr i extra investering för ett huvuduppvärmningssystem. Med 95 % konfidensgrad 
uppskattas det sanna värdet ligga mellan 14 000 kr och 90 000 kr.  
  
I tabell 18 och 20 återges ensidiga konfidensintervall med 95 % resp. 90 % 
konfidensgrad. Exempel, värdet av två timmars minskad skötselinsats per månad 
men oförändrat antal driftsstopp per år uppskattas med 95 % konfidensgrad vara 
minst 14 000 kr i extra investeringskostnad. 
 
I tabell 20 visas värdet av minskad bullernivå i dB i investeringsvilja. Som 
framgår av tabellen har bullernivån stor betydelse vid val av ett 
uppvärmningssystem och kan vara en orsak till det låga intresset för 
pelletskaminen. Värdet av att minska bullernivån med 10 dB men oförändrad 
minskad skötselinsats per månad uppskattas exempelvis med 95 % konfidensgrad 
vara större än 12 000 kr i extra investeringskostnad för ett kompletterande 
uppvärmningssystem.  
 
Tabell 17. Skattningar av värdet av kombinationer av minskad skötselinsats (timmar) och antal 
driftstop med 95 % konfidensintervall inom parentes.  
Minskad skötsel 
h/månad 

Minskat antal driftstopp per år 

Investering kr 
(KI* 95 %)  

0 1 2 3 

1 26 000 (±19 000) 40 000 (±24 000) 53 000 (±32 000) 66 000 (±41 000) 
2 52 000 (±38 000) 66 000 (±42 000) 79 000 (±49 000) 92 000 (±56 000) 
3 78 000 (±57 000) 92 000 (±61 000) 105 000 (±66 000) 119 000 (±73 000) 
*Konfidensintervall 
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Tabell 18. Skattningar av värdet av kombinationer av minskad skötselinsats (timmar) och antal 
driftstopp med 95 % konfidensgrad för undre värdet i konfidensintervallet.  
Minskad skötsel 
h/månad 

Minskat antal driftstopp per år 

Investering kr 
(KG* 95 %)  

0 1 2 3 

1 7 000 15 000 21 000 25 000 
2 14 000 23 000 30 000 36 000 
3 21 000 31 000 39 000 46 000 
Investering kr 
(KG 90 %)  

0 1 2 3 

1 11 000 21 000 28 000 34 000 
2 22 000 33 000 41 000 49 000 
3 34 000 44 000 53 000 62 000 
*KG-Konfidensgrad 
 
Tabell 19. Skattningar av värdet av kombinationer av minskad skötselinsats (timmar) och minskad 
bullernivå dB med 95 % konfidensintervall inom parentes.  
Minskad skötsel 
h/månad 

Minskad ljudstyrka dB 

Investering kr 
(KI* 95 %)  

0 5 10 15 20 

1 8 000  
(±3 000) 

16 000  
(±5 000) 

23 000  
(±7 000) 

31 000  
(±10 000) 

39 000 
(±13 000) 

2 15 000  
(±7 000) 

23 000  
(±8 000) 

31 000  
(±10 000) 

39 000  
(±12 000) 

47 000 
(±14 000) 

3 23 000  
(±10 000) 

31 000  
(±11 000) 

39 000 
(±12 000) 

47 000  
(±14 000) 

54 000 
(±16 000) 

*KI-Konfidensintervall 
 
Tabell 20. Skattningar av värdet av kombinationer av minskad skötselinsats (timmar) och minskad 
bullernivå dB med 95 % konfidensgrad för undre värdet i konfidensintervallet.  
Minskad skötsel 
h/månad 

Minskad ljudstyrka dB 

Investering kr 
(KG* 95 %)  

0 5 10 15 20 

1 4 000 11 000 16 000 21 000 26 000 
2 9 000 16 000 22 000 27 000 33 000 
3 13 000 20 000 26 000 32 000 38 000 
Investering kr 
(KG 90 %)  

0 5 10 15 20 

1 5 000 12 000 18 000 24 000 29 000 
2 10 000 17 000 24 000 30 000 36 000 
3 15 000 22 000 29 000 36 000 42 000 
*KG-Konfidensgrad 
 

3.8 Vad mer påverkar småhusägarens val av 
värmesystem 

 

Av stycke 3.5-3.6 framgick att det finns andra egenskaper som kan påverka en 
husägares val utöver de som ingick i CE-frågorna. Exempel på andra faktorer som 
påverkar är vilka preferenser de har kring inomhusmiljö och miljöengagemang. 
Tidigare frågeställning om olika egenskapers betydelse visade t ex att 90 % tycker 
att en damm och sotfri inomhusmiljö är viktigt. Fler husägare (86 %) tycker det är 
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viktigt med låga utsläpp från skorsten än användning av förnyelsebar energi (75 
%). 

Upplevd risk kan vara fysiskt, ekonomiskt eller funktionell. Det kan t ex finnas en 
upplevd risk för brand, 46 % av husägarna vill inte ha ett värmesystem med 
förbränning. 73 % av husägarna tycker att det är viktigt att ha ett värmesystem där 
man slipper utföra fysiskt arbete. 60 % tycker det är viktigt att ett 
uppvärmningssystem är utrymmessnålt. Strategiska beslut, kan spela roll 
exempelvis om marknadsvärdet på huset påverkas av valet av värmesystem. 
Kunskap och möjlighet som tillgänglighet på distributörer eller bränsle kan 
påverka. På frågan hur husägare bedömer sin kunskap om värmepumpar och 
pelletseldning ansåg sig ca 60 % ha god eller mycket god kunskap om 
värmepumpar jämfört med ca 40 % för pelletseldning.  

 

3.9  Sammanfattande diskussion 
 
Ingen tidigare undersökning av småhusägares attityder till pelletsvärme och 
värmepump av den här typen har tidigare gjorts i Sverige. Undersökningen täcker 
hela landet och flera områden samtidigt som undersökningen tar fram husägares 
värdering av olika egenskaper. Vid utveckling och marknadsföring av nya 
produkter är det viktigt att ha information om egenskaper som påverkar husägares 
val och beslut men även vad betalningsviljan är för ett mer användarvänligt 
värmesystem. Driftssäkerhet, låg skötselinsats och låg bullernivå är faktorer som 
faller ut som väsentliga för fastighetsägarna vid val av ett huvudvärmesystem eller 
kompletterande värmesystem enligt resultaten. Även en faktor som trygghet har 
betydelse och visar på en betalningsvilja för tilläggstjänster som serviceavtal och 
övervakningstjänster.  
 
Investerings- och driftskostnad är naturligtvis väsentligt för fastighetsägarnas val 
av värmesystem. Möjligen framstår driftskostnad/besparing per år som mer 
betydelsefull än investeringskostnaden. För huvudsystem uppskattades en 
värdering av en extra tusenlapp i investeringskostnad till ca 90 kr i minskad 
driftskostnad per år. Det vill säga man kräver ca 90 kr per år i minskad 
driftskostnad för varje extra tusenlapp man investerar. Detta motsvarar en 
återbetalningstid på drygt 11 år i nominella belopp. Om en alternativkostnad på 2 
% per år läggs in, exempelvis genom placering av 1000 kr på ett bankkonto som 
ger 2 % realränta per år, erhålls en återbetalningstid på drygt 14 år, om 
driftskostnaden följer den allmänna prisutvecklingen. Kalkylen visar på att 
fastighetsägarna ser investeringar i värmesystem på lång sikt och med långa 
återbetalningstider. 
 
Resultaten tyder på att husägarna generellt föredrar värmepumpar framför 
pelletsvärme även om systemen har liknande egenskaper vad gäller skötselinsats, 
driftssäkerhet, serviceavtal, övervakningssystem, bullernivå, investeringskostnad 
och driftskostnad/besparing. Denna skillnad i värdering av teknik står att finna i 
andra egenskaper som skiljer systemen åt samt möjlig skillnad i ”goodwill”. 
Samtidigt visar analyserna att en relativt hög andel av fastighetsägarna kan tänka 
sig att investera i pelletssystem om förutsättningarna är de rätta, i snitt ca 38 %.  
Av de som redan har pellets är 70-80 % villiga att investera i pelletsteknik igen 
vilket visar att majoriteten är nöjda med sitt pelletsval.  
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Förutom teknisk utveckling av pelletssystem mot system med prestanda 
motsvarande konkurrerande system, behövs förståelse av orsakerna bakom 
skillnaden i den allmänna värderingen av systemen. Sådan kunskap är väsentlig 
för budskap och argumentering i ett marknadsföringssammanhang. Den allmänna 
skillnaden i värdering av systemen tyder på att budskap om prestanda, exempelvis 
skötselinsats och driftssäkerhet, inte är tillräckliga för att fånga fastighetsägarnas 
intresse för värmesystem baserat på pelletsteknik. En viktig aspekt kan vara att 
elvärme idag dominerar i svenska småhus (en tredjedel 2008). Ett hus med 
elvärme har ingen skorsten samt oftast begränsat med utrymme att placera en 
panna och ett bränsleförråd i. Undersökningen visar också att 60 % av 
småhusägarna tycker det är viktigt eller mycket viktigt att ett 
uppvärmningssystem är utrymmessnålt. Ca hälften av de eluppvärmda husen har 
dessutom inget vattenburet system vilket begränsar valmöjligheterna.  
 
Bra marknadsföring är viktigt för att väcka intresset för pellets. Många 
småhusägare känner inte till vad pellets är och hur pelletsteknik fungerar. Vid 
användning av tidskrifter som kanal för marknadsföring framstår tidningar inom 
områdena hus och hem, trädgård, och ekonomi som alternativ som når många 
fastighetsägare. 
 

4 Marknadstudie – tekniklösningar och 
potential 

 
Nedan görs en sammanfattning kring användningen av pellets i de länder som har 
en etablerad marknad samt de länder som bedöms ha en utvecklingspotential för 
ökad användning av pellets inom småskalig värmeförsörjning.   
 
Användningen av pellets i Europa ökar stadigt. Störst användare av pellets i  
Europa (per invånare) är Sverige och Österrike. Användarstrukturen skiljer sig 
dock mellan olika länder (figur 9). I länder som Tyskland, Österrike och Italien 
används pellets uteslutande inom småskalig värmeförsörjning (små- och 
mellanstora användare). I England, Belgien och Nederländerna dominerar den 
storskaliga användningen medan Sverige och Danmark har en väl etablerad 
marknad inom alla sektorer. 
 
Länder som är relativt nya på marknaden och där pellets bedöms ha en 
utvecklingspotential inom småskalig värmeförsörjning nämns bl.a. Frankrike, 
Spanien, Irland och Polen. 
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Figur 9. Pelletsanvändning i Europa 2008. Produktion, stor- och småskalig användning. Källa 
www.pelletatlas.info 
 

4.1 Sverige 
 
När pellets introducerades på den svenska villamarknaden under 90-talet 
framfördes det framförallt som ett ekonomiskt och miljövänligt 
uppvärmningsalternativ jämfört med olja. Det är också de främsta skälen till att 
dagens pelletsanvändare satsade på pellets enligt en undersökning av 
Energimyndigheten (2010). Enligt den undersökningen bytte ca 70 % av dagens 
pelletsanvändare värmesystem p.g.a. ekonomiska skäl medan ca 20 % angav 
miljön som främsta skälet. Av de som bytt till pellets har ca 65 % bytt från olja, ca 
16 % från ved och 10 % från el.   
 
Den teknik som utvecklats och används i Sverige är i huvudsak olika typer av 
pelletsbrännare för konvertering av oljepannor. En teknik som kräver en relativt 
låg investering, framförallt om den befintliga pannan kan utnyttjas. Enligt 
Energimyndigheten (2010) har ca 66 % av pelletsanvändarna idag en 
pelletsbrännare som är installerad i en befintlig panna. Ett system som består av 
olika delar som ska passa ihop ökar dock risken för att problem ska uppstå. 
Många villaägare fick också i början problem med sin teknik och pellets fick lite 
rykte om sig att vara relativt besvärligt och skötselkrävande. Ca 20 % av 
pelletsanvändarna har idag bytt, uppgraderat eller byggt ut sin anläggning efter 
första installationen och hälften säger sig utföra någon form av service varje vecka 
(Energimyndigheten, 2010). Pelletstekniken har dock successivt utvecklats och 
förbättrats och tekniken säljs idag i större omfattning som helhetslösningar samt i 
form av integrerade pelletspannor (se avsnitt 4.3.2).   
 
År 2009 hade knappt 110 000 hushåll i Sverige en pelletsbrännare/panna 
installerad och ytterligare 11 000 hushåll hade en pelletskamin installerad (tabell 
9). Historiskt började pellets att användas inom villasektorn under nittiotalet och 
fram till 2001 ökade sakta antal villaägare i Sverige som valt pelletseldning, då 
pellets fick ett genombrott (figur 10). 2002-2003 uppstod en försäljningsnedgång 
då det uppkom en tillfällig bristsituation p.g.a. att det saknades pellets i lagren. 
Detta gav en prishöjning och det spreds en osäkerhet om pelletsuppvärmningens 
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framtid. Stigande priser på fossila bränsle samt införande av konverteringsstöd 
gjorda dock att antal sålda brännare drastiskt ökade 2005 och 2006 (figur 11). 
2007 och 2008 uppstod åter igen en försäljningsnedgång. 2006 ökade priset på 
pellets samtidigt som vintern blev varm 2006/2007. De höga pelletspriserna har 
kvarstått och under 2009 har pelletspriserna återigen stigit (figur 11). Till skillnad 
från ett flertal europeiska länder visade försäljningsstatistiken för pelletsbrännare 
2008 ingen uppgång utan låg till och med under 2007 års försäljningssiffror.  
 
Av den pellets som levereras till villamarknaden i Sverige levereras ca 70 % i 
småsäck för påfyllning i mindre förråd och ca 30 % som bulkleverans. (personlig 
kontakt Jonas Höglund, 2009, Energimyndigheten, 2010). Trenden är dock en 
ökning mot bulkleveranser.  
 

 
Figur 10. Antal sålda pelletsbrännare i Sverige 1994-2008. (statistik från SBBA). 
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Figur 11. Pelletsprisindex bygger på återförsäljarpris till villakund och avser bulkpris för 3 ton 
pellets inklusive leverans den 15:e i respektive månad. Basår augusti 2006. Priserna inhämtas 
månatligen från PiRs samtliga medlemsföretag vilka tillsammans svarar för ca 80 % av 
pelletsproduktionen i landet. 
 
 

4.2 Europa 
 
4.2.1 Danmark 
 
2008 användes ca 1,1 miljon ton pellets i Danmark i både storskaliga och 
småskaliga förbränningsanläggningar och ligger idag tillsammans med Italien på 
andra plats efter Sverige som största användare av pellets i Europa i volym mätt 
(Pellets@las country report, 2009). Liksom i Sverige började pellets användas i 
större värmeanläggningar på 80-talet för att på 90-talet öka i användning i små 
och mellanstora värmeanläggningar. 
 
Danmark är ingen stor producent av pellets utan majoriteten av den pellets som 
används importeras, år 2008 ca 87 %. Liksom i Sverige finns idag inga 
investeringsstöd för installation av pelletsteknik. Fram till år 2000 fanns tidigare 
ett stöd motsvarande 10 till 30 % av investeringskostnaden. 
 
4.2.2 Österrike 
 
Liksom Sverige har Österrike lång tradition av att använda biobränsle och är efter 
Sverige störst användare av pellets räknat per invånare. I Österrike används pellets 
uteslutande inom småskalig värmeförsörjning.  
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Österrike har istället för pelletsbrännare utvecklat och marknadsfört pelletspannor, 
som har hög teknisk standard och hög användarvänlighet. Österrikiska 
pelletspannor har en hög automatiseringsgrad och pellets levereras oftast som 
bulkråvara med speciella pelletsbilar. Exempelvis är försäljningen av pellets som 
bulkråvara till villasektorn i Österrike ca 10 gånger högre jämfört med försäljning 
av pellets i småsäck (pellets@las, country report, 2009). System för att lagra 
pellets är också väl utvecklat och konsumenten har många valmöjligheter.  
 
En Österrikisk panna innebär samtidigt en avsevärt större investering för 
konsumenten jämfört med en svensk pelletsbrännare. I Österrike har därför 
prisskillnaden inledningsvis varit mindre mellan olika uppvärmningsalternativ. 
Där har hög teknisk standard, miljövänlig image samt statligt stöd i större grad än 
den ekonomiska besparingen motiverat husägare att investera i pelletsteknik. 
 
Enligt pellets@las (2009) finns tre olika typer av ekonomiskt stöd att söka för 
villaägare i Österrike: 

 
• Nationella stöd 

För investering i pelletspanna i kombination med energieffektiviserande 
åtgärder som exempelvis isolering kan ekonomiskt stöd ges upp till 20 % 
(utöver det regionala stödet). 

 
• Regionala stöd 

Privata husägare som konvertera till ett pelletssystem kan söka stöd för 20-
51 % av installationskostnaden (max 7000 Euro). Stöden avser främst 
vattenburna system. Stöd kan också fås för en pelletskamin om den 
används som huvudvärmesystem. I vissa regioner ges bara stödet ut om 
husägaren visar på inköpt bränsle. 

 
• Kommunala stöd 

I vissa kommuner kan privata hushåll även söka kommunalt stöd för 
installation av ett pelletssystem. 

 
I Österrike finns en stark branschorganisation propellets Austria som anses ha haft 
betydelse för den ökade pelletsanvändning. 
 
Österrike är stor producent och exportör av uppvärmningsteknik för pellets. Sedan 
1990-talet har antalet villaägare i Österrike stadigt ökat. I figur 12 visas sålda 
pelletspannor i Österrike från 1997-2008. Liksom i Sverige har marknaden i 
Österrike även påverkats av höjda priser på fossila bränslen vilket resulterade i en 
”försäljningspeak” 2006. År 2007 minskade försäljningen igen p.g.a. höjda priser 
på pellets och en varm vinter. Denna nedgång har dock hämtat sig och 
försäljningssiffror för 2008 visar på samma nivåer (t o m något högre) som för 
2006 och något lägre för 2009 (figur 12).  
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Figur 12. Installerade pelletspannor i Österrike. Källa Rakos, 2010, (ProAustria). 
 
4.2.3 Tyskland 
 
I Tyskland är användning av pellets inom småskalig värmeförsörjning 
förhållandevis nytt men det är ett land som bedöms ha stor potential för ökad 
produktion och användning av pellets. Utvecklingen av marknaden för pellets i 
Tyskland motsvarar överlag användningen i Österrike. Pellets används i huvudsak 
inom den småskalig värmesektorn i pelletspannor och där pellets levereras som 
bulkråvara. Den årliga användningen av pellets i Tyskland uppgick 2008 till 
900 000 ton en ökning på ca 50 % från 2007 då användningen var 600 000 ton. 
 
Ca 85 % av de pelletssystem som installerades under 2007 var ett 
centralvärmesystem och resterande 15 % ett kompletterande system i form av en 
kamin mm. Hälften av installationerna var dessutom i kombination med solvärme. 
 
År 2009 var ca 140 000 pelletspannor och kaminer i drift i Tyskland (German 
heating and cooling industri, 2010, pellets@las, 2009) (figur 13). Liksom många 
andra europeiska länder hade Tyskland en försäljningsuppgång av pelletsteknik 
2005 och 2006 då 17 000 respektive 26 000 pelletssystem (pannor och kaminer) 
såldes. År 2007 sjunk försäljningssiffrorna till 13 000 system för att öka till 
22 000 sålda system 2008 och 35 000 sålda system 2009. Tyskland har 
producenter av uppvärmningsteknik för pellets men här är också den Österrikiska 
tekniken väl etablerad. 
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Figur 13. Antal installerade pelletssystem i Tyskland år 2000-2009. Källa: German heating and 
cooling industri, 2009. 
 
Incitament för villaägare i Tyskland att satsa på pellets är framförallt höjda priser 
på fossila bränslen i kombination med stimulansåtgärder i form av stöd samt sänkt 
moms på träpellets. Sedan 1999 finns programmet Market Incentive Programme 
(MAP), ett program som bl.a. stöder automatiskt bränslematade pelletssystem som 
pelletspannor och pelletkaminer. Dessutom introducerades 2007 ett bonusbidrag 
som innebär mer bidrag om satsning görs på effektiv teknik eller satsning på 
kombisystem som exempelvis sol och pellets. Till exempel kan ett basstöd på ca 
36 euro/kW (minimum 1000 euro) fås för installation av en vattenmantlad 
pelletskamin och därtill kan ett bonusstöd motsvarande 500 euro fås om kaminen 
kombineras med solvärme (Bafa, 2020). Ytterligare 500 euro kan fås vid 
investering av exempelvis rökgaskondensering eller reningsteknik för partiklar. 
Budgeten i programmet bestäms varje år liksom vilka krav som gäller för att 
kunna ta del av stödet. Sedan 2009 har bestämmelser införts som säger att i nya 
hus måste uppvärmningen till viss del komma från en förnyelsebar energikälla 
och där pellets är ett sådant alternativ.  
 
4.2.4 Irland 
 
Fram till 2006 var användningen av pellets i stort sett obefintlig i Irland. 
Införandet av stöd för installation av pelletsteknik har snabbt lett till ett ökat 
intresse. 2009 uppskattas antalet installerade pelletspannor och kaminer i småhus 
och offentliga lokaler till ca 4000. Det finns idag ingen användning av pellets i 
storskaliga anläggningar (pellets@las country report, 2009).  
 
Det finns en potential att öka användningen av pellets inom småskalig 
värmeförsörjning i Irland. Nuvarande energianvändning baseras i huvudsak på 
fossila bränslen. Distributionssidan behöver dock utvecklas. Irland är ingen stor 
producent av pellets, produktionen av pellets 2008 uppskattas till ca 17 000 ton 
medan användningen uppskattas till ca 30 000 ton varav ca 70 % användes inom 
villasektorn. Fram till 2008 var i stort sett all pellets importerad i Irland. Irlands 
enda storskaliga pelletsfabrik har dock en produktionspotential på 75 000 ton 
pellets/år.  



 

Det finns få tillverkare av pelletsteknik i Irland. Hittills installerade pelletssystem 
i Irland motsvarar de svenska, d.v.s. tvådelade system, panna och pelletsbrännare. 
 
Hushåll kan idag söka stöd via progr
installation av en pelletspanna ges stöd med 2500 Euro, för en pelletskamin 800 
euro och för en vatten mantlad pelletskamin 1400 euro
2009). 
 
4.2.5 Södra Europa
 
4.2.5.1 Italien 
Karakteristiskt för södra Europa är en kort uppvärmningssäsong och få 
vattenburna uppvärmningssystem. Italien är ett land som har haft en snabb 
utveckling vad gäller användning av pelletskaminer och har idag Europas största 
marknad för pelletskaminer. Ital
småsäckar, 85-90 av den pellets som produceras och säljs till småhus packas idag 
i småsäck. 2008 användes ca 850
kaminer. Antal installerade pelletskaminer fram till 20
935 000 kaminer att jämföra med ca 1000 installerade pannor (Rakos, 2010) 
(figur 14). Den ökade användningen av pellets i Italien har motiverats av 
ekonomiska fördelar p.g.a. hög beskattning på olja, gas och el snarare än 
stimulansåtgärder som ekonomiska stöd.  
 
 

Figur 14. Sålda pelletskaminer i Italien år 2003
 
4.2.5.2 Spanien och Frankrike
Marknaden för produktion och användning av pellets i Spanien är relativt ny. 
2008 producerades ca 100
ton pellets i huvudsakligen små
700 installerade pelletssystem.  
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Det finns få tillverkare av pelletsteknik i Irland. Hittills installerade pelletssystem 
i Irland motsvarar de svenska, d.v.s. tvådelade system, panna och pelletsbrännare. 

Hushåll kan idag söka stöd via programmet Greener Homes Schemes. Vid 
installation av en pelletspanna ges stöd med 2500 Euro, för en pelletskamin 800 
euro och för en vatten mantlad pelletskamin 1400 euro(pellets@las country report, 

Södra Europa 

Karakteristiskt för södra Europa är en kort uppvärmningssäsong och få 
vattenburna uppvärmningssystem. Italien är ett land som har haft en snabb 
utveckling vad gäller användning av pelletskaminer och har idag Europas största 
marknad för pelletskaminer. Italien är också en stor importör av pellets i 

90 av den pellets som produceras och säljs till småhus packas idag 
i småsäck. 2008 användes ca 850 000 ton pellets varav majoriteten i småhus i 
kaminer. Antal installerade pelletskaminer fram till 2010 uppskattas till ca 

000 kaminer att jämföra med ca 1000 installerade pannor (Rakos, 2010) 
(figur 14). Den ökade användningen av pellets i Italien har motiverats av 
ekonomiska fördelar p.g.a. hög beskattning på olja, gas och el snarare än 

ärder som ekonomiska stöd.   

Figur 14. Sålda pelletskaminer i Italien år 2003-2009. Källa: (Rakos, 2010).  

Spanien och Frankrike 
Marknaden för produktion och användning av pellets i Spanien är relativt ny. 
2008 producerades ca 100 000 ton pellets och av denna volym användes ca 10
ton pellets i huvudsakligen små- och medelstora pannor. 2007 fanns det ca 600
700 installerade pelletssystem.   

Det finns få tillverkare av pelletsteknik i Irland. Hittills installerade pelletssystem 
i Irland motsvarar de svenska, d.v.s. tvådelade system, panna och pelletsbrännare.  
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000 kaminer att jämföra med ca 1000 installerade pannor (Rakos, 2010) 
(figur 14). Den ökade användningen av pellets i Italien har motiverats av 
ekonomiska fördelar p.g.a. hög beskattning på olja, gas och el snarare än 

 

Marknaden för produktion och användning av pellets i Spanien är relativt ny. 
av denna volym användes ca 10 000 

och medelstora pannor. 2007 fanns det ca 600-
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Produktionen och användningen av pellets i Frankrike är något större jämfört med 
Spanien. 2008 producerades ca 210 000 ton pellets varav användningen uppgick 
till ca 193 000 ton. Användningen av pellets är störst inom småskalig 
värmeförsörjning. Landet har ett varierande klimat vilket gör att det finns 
potential att öka användningen av både pelletspannor och kaminer. Eftersom el är 
en dominerande uppvärmningskälla i Frankrike är dock bedömningar att 
pelletskaminen har större potential att öka i användning än pelletspannan. Antal 
installerade pelletskamminer i Frankrike 2008 var ca 17 000 och installerade 
pelletspannor var ca 4000 (Rakos, 2010). 
 
Incitament för att öka användningen av pellets i Frankrike är ekonomiskt stöd för 
installation av pelletsteknik. Stödet omfattar bl a reducerad moms på 5,5 % för 
både pelletsteknik och pellets samt kan 50 % av installationskostnaden dras av på 
inkomstskatten.  
 

4.2.6 Östra Europa 
 
Marknaden för produktion och användning av pellets i Östra Europa 
karakteriseras av en liten men snabbt växande produktion men fortfarande en liten 
efterfrågan för egen användning. Pellets som produceras i dessa länder exporteras 
i huvudsak till Västeuropa. I länder som exempelvis Polen finns dock potential att 
öka användningen av pellets (pellets@las country report, 2009). 
 
I Polen används fortfarande huvudsakligen kol inom storskalig el- och 
värmeproduktion. Privata hushåll utanför fjärrvärmenäten använder främst kol, 
gas, olja men även ved används i viss omfattning för uppvärmning. På grund av 
ökande priser på fossila bränslen har intresset för biobränsle ökat de senaste åren. 
2008 producerades ca 350 000 ton pellets i Polen varav 120 000 ton i huvudsak 
användes i små- och medelstora anläggningar, vilket är en fördubbling sedan 
2007.   
 
Eftersom Polen är ett stort jordbruksland finns det en stor potential att öka 
produktionen av energigrödor och tillvaratagande av restprodukter som halm. 
2008 kom dessutom nya bestämmelser, att kraftvärmeanläggningar >5 MW ska ha 
som mål att successivt öka andelen av biobränslen från jordbruket (pellets@las 
country report, 2009).  
 
4.2.7 USA 
 
I USA varierar strukturen för nuvarande uppvärmning i småhus i olika regioner. 
Elvärme är den primära uppvärmningskällan i över 30 millioner amerikaners hus. 
I nordöstra USA är oljeanvändning relativt vanligt. Av 8 miljoner hushåll som 
använder olja finns 6,2 miljoner i New England. 60 milj hushåll använder gas 
(naturgas, LNG).   
 
2008 producerades ca 2 miljoner ton pellets i USA varav ca 20 % exporterades, 
huvudsakligen till Europa (figur 15). I dag använder ca 800 000 amerikanska hem 
pellets för uppvärmning i pelletskaminer. Den pellets som produceras säljs 
framförallt i småsäck. De få produktionsanläggningar som har satsat på 
bulksystem levererar i huvudsak till Europa. I USA använder väldigt få villaägare 
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pellets i centralvärmesystem (< 1 %). Bedömningen är dock att det finns potential 
att öka användningen av pelletspannor, framförallt i samband med nyproduktion 
av småhus (Löfgren, 2009). Detta förutsätter dock att distributionssidan utvecklas 
vad gäller tillgång till bulktransporter men även hemleveranser av säckar behöver 
utvecklas. Amerikanska konsumenter hämtar främst säckar hos olika 
återförsäljare. Av figur 16 framgår att även USA liksom Europa drabbades av en 
försäljningsnedgång 2007 men att marknaden återigen har hämtat sig. 
 

 
Figur 15. Kapacitet, produktion och efterfråga av pellets I USA. Källa (Spelter, 2009). 
 

 
Figur 16. Antal sålda pelletskaminer i USA 1992-2008. Källa (Jonson, 2009). 
 
 

4.3 Pelletsteknik 
 
I småhus används pellets i vattenburna uppvärmningssystem som enskild 
uppvärmning i pannor samt som kompletterande uppvärmning i form av kaminer. 
Funktionsmässigt kan pelletseldning delas in i tre olika lösningar; pelletskaminer, 
lösa pelletsbrännare i befintlig eller ny panna och integrerade pelletspannor 
(panna med inbyggd brännare). 
 
Ett typiskt svenskt pelletssystem består av ett mindre pelletsförråd, matarskruv 
från förråd till pelletsbrännare, brännare och panna (två-delat system) med 
halvautomatisk funktion. 
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4.3.1 Pelletsbrännare 
 
I Sverige har pelletsbrännare i befintlig eller ny panna hittills varit den vanligast 
installerad tekniken. Tekniken har framförallt utnyttjats för att konvertera olje-, 
vedpannor och kombipannor. Pelletsbrännare är designade för homogena och 
väldefinierade bränslen och typuppdelade efter hur bränslet tillförs; toppmatade, 
undermatade eller horisontellt matade (figur 17). En undermatad brännare har 
oftast cellmatare (med litet internförråd) och inbyggd doserskruv i 
brännarenheten. Detta gäller även den horisontalt doserande brännaren, medan 
den vertikala lösningen på brännare har ett fallschakt och bränslet doseras direkt 
av en extern skruv (www.afab.com). Tändfunktionen hos brännarna varierar 
beroende på vilken teknik brännaren jobbar med. Tändningen av brännarna sker 
dock hos merparten av produkterna med hjälp av ett så kallat tändelement.  
 
Olika fabrikat av brännare har även löst askhanteringen på olika sätt. Janfires NH-
brännare har en patenterad rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg 
och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens 
tillslag eller vid förinställda intervaller. Ulma AB har valt spaksotning på deras 
brännare ULMA 2000 TC, där man enkelt vid behov vrider på en ratt för att rensa 
brännarröret från aska.  BioNordics B16GL har löst problemet med tryckluft. Här 
sitter två munstycken i botten av bränslekoppen som går in och blåser rent 
brännaren före uppstart. Dessa munstycken är formade så att dom skär bort 
slaggrester och aska som luftknivar.  
 
 

 

 

 

Undermatad funktion Horisontalmatad funktion Övermatad funktion 
 

Figur 17. Pelletsbrännare typuppdelad efter hur bränslet tillförs, källa www.afab.com, 2010. 
 
Fördelen med pelletsbrännaren är att det är en förhållandevis billig teknik samt att 
den befintliga pannan kan utnyttjas. Nackdelen är att tekniken från början var 
enkel och därmed krävde en relativt hög skötselinsats. Inledningsvis var det 
dessutom vanligt att olika tillverkare levererade panna, brännare och bränslelager. 
På senare år har systemen utvecklats och idag säljer de flesta tillverkare och 
återförsäljare helhetslösningar. Dagens pelletsbrännare med tillhörande panna har 
idag som tillval flera av de funktioner som en integrerad pelletspanna har,  
exempelvis automatisk uraskning.    
 
Tillförseln av pellets från förråd kan ske med skruv- eller luftmatning. 
Skruvmatning är billigare och vanligast i Sverige. 
 

4.3.2 Integrerad pelletspanna 
 
I Europa dominerar de integrerade helautomatiska pelletspannorna. Tekniken har 
utvecklats i bl.a. Österrike under ett 10-tal år. Pelletspannan är lik en traditionell 
värmepanna där man har byggt in en pelletsbrännare i själva pannan. 
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Pelletsbrännartekniken kan vara toppmatade, undermatade eller horisontellt 
matade. Utvecklingen och användningen av integrerade pelletspannor har hittills 
varit liten i Sverige. Installerade enheter har ofta varit importerade. Gemensamt 
för tekniken är att de på grund av litet vatteninnehåll i själva pannan är avsedda 
för drift mot en större varmvattenberedare (eller ackumulatortank), vilket gör att 
tekniken är redan från början är lämpad för kombination med solvärme. En 
integrerad pelletspanna har en högre teknisk standard, vanligtvis med funktioner 
som automatisk uraskning, automatisk sotning av konvektionsdel samt aktiv 
styrning av förbränningsprestanda som innebär att utrustningen känner av- och 
alltid kompenserar förbränningen till optimala prestanda. Styrningen kan vara 
uppbyggd kring t ex en lambdasond eller någon annan form av automatisk 
registrering av förbränningsresultatet. Sot och aska samlas ofta upp i en extern 
behållare som i normalfallet bara behöver tömmas ett par gånger per år. Ovan 
beskrivna funktioner innebär en större en bekvämlighet för villaägaren men i 
gengäld en högre investeringskostnad.  
 
På senare år har pelletspannor med rökgaskondensering kommit ut på marknaden 
(figur 18). Exempelvis har ÖkoFen utvecklat en panna ”Pellematic plus”. 
Principen bygger på kylning och kondensering av vattenånga i rökgaserna så att 
den latenta värmen återvinns. Enligt tillverkaren går det att återvinna mellan 10-
15 % mera energi ur pannan. Andra fördelar är enligt tillverkaren att halten sot 
och partiklar minskar. Rökgastemperaturen för en vanlig pelletspanna är ca 130-
145 oC medan en panna med rökgaskondensor ger en rökgastemperatur på under 
70 oC. Den här typen av teknik är dyrare men har exempelvis en marknad i 
Tyskland där konsumenter får bonusbidrag för innovativ teknik som exempelvis 
pelletspannor med rökgaskondensering.  
 

 
Figur 18. Pelletspanna med rökgaskondensering från ÖkoFen. Källa www.oekofen.com, 2010. 
 
4.3.3 Pelletskamin  
 
Pelletskaminen är byggd för att vara en primär värmekälla d.v.s. ansvara för 
huvuddelen av en villas värmebehov. Pelletskaminer är konstruerade för 
kontinuerlig drift där bränslet tillförs uppifrån eller underifrån från ett inbyggt 
förråd (figur 19). Primär- och sekundärluft tillförs med fläkt. Den fungerar 
helautomatiskt mot en rumstermostat och behöver i bästa fall bara fyllas på en till 
två gånger per vecka, beroende på modell och värmebehov. Kaminerna sprider 
värmen via fläktsystem eller så finns vattenmantlade modeller som kopplas till ett 
befintligt radiatorsystem eller en fläktkonvektor som är en typ av värmeelement. 
Genom en kombination av vattenburet och luftburet värmesystem behöver ett 



 

radiatorsystem inte dras i he
ett helt våningsplan. Vattnet från pelletskaminen kan även ledas till en 
ackumulatortank som kan förses med solvärme. 
 
Pelletskaminen klarar av att ersätta minst 70
normalstor villa med öppen planlösning och fungerar som bäst när det är som 
kallast ute. Även i lågenergihus kan det luftburna systemet vara lämplig. 
pelletskamin behöver 50
enkel omformare från 12V till 23
vanligt bilbatteri. I hus med mer sluten planlösning krävs en vattenmantlad kamin 
med hög andel värme till vattenkretsen och ett
vattenburet värmesystem.
 
 

Figur 19. Pelletskamin. Källa 
 
En nackdel med pelletskaminen är att matningen av pellets och fläkten som för ut 
den varma luften i rummet medför att kaminen låter en del. Tester som 
Energimyndigheten har utfört på 8 olika ka
ligger på 40 - 60 dB(A) vid lägsta effekt och inom 47 
effekt. Detta kan jämföras med t.ex. en luft
60 dB(A) eller en varmluftsugn som ligger mellan 41
har en ljudnivå på ca 30 dB(A). En ökning av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs 
som en fördubbling av ljudet. Kaminerna låter generellt minst på lägsta effekt, där 
de oftast körs, och mest på högsta effekt eftersom fläkten då jobbar hårdare för 
få ut värmen. Det är dock inte bara ljudeffektnivån som avgör om kaminen 
upplevs som bullrig eller inte. Ljudets karaktär spelar en stor roll och upplevs 
olika från person till person. Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket själva 
kaminen låter. När kaminen sedan placeras i ett rum påverkas upplevelsen av 
ljudnivån av hur rummet ser ut och om du är nära eller långt borta från kaminen. 
Ett rum med mycket textilier och möbler dämpar exempelvis ljudet. 

I dag går det att tillhandahålla helt tysta 
relativt nyutvecklad ljudlös pelletskamin, utan matare och fläkt. Kaminen kräver 
ett naturligt skorstensdrag och fungerar helt oberoende av el. Det stora 
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radiatorsystem inte dras i hela huset, utan två eller tre fläktkonvektorer försörjer 
ett helt våningsplan. Vattnet från pelletskaminen kan även ledas till en 
ackumulatortank som kan förses med solvärme.  

klarar av att ersätta minst 70- 80 % av elvärmebehovet i e
öppen planlösning och fungerar som bäst när det är som 

Även i lågenergihus kan det luftburna systemet vara lämplig. 
pelletskamin behöver 50- 60 watt el (som en glödlampa) för att fungera. Med en 

2V till 230V kan en pelletskamin gå flera dagar på ett 
I hus med mer sluten planlösning krävs en vattenmantlad kamin 

med hög andel värme till vattenkretsen och ett 
vattenburet värmesystem. 

 
. Pelletskamin. Källa www.altompelletskaminer.se 

En nackdel med pelletskaminen är att matningen av pellets och fläkten som för ut 
den varma luften i rummet medför att kaminen låter en del. Tester som 
Energimyndigheten har utfört på 8 olika kaminer visar att ljudeffektnivåerna 

60 dB(A) vid lägsta effekt och inom 47 - 61 dB(A) vid högsta 
effekt. Detta kan jämföras med t.ex. en luft-luftvärmepump som ligger mellan 40
60 dB(A) eller en varmluftsugn som ligger mellan 41-56 dB(A). Ett ”tyst” sovrum 
har en ljudnivå på ca 30 dB(A). En ökning av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs 
som en fördubbling av ljudet. Kaminerna låter generellt minst på lägsta effekt, där 
de oftast körs, och mest på högsta effekt eftersom fläkten då jobbar hårdare för 
få ut värmen. Det är dock inte bara ljudeffektnivån som avgör om kaminen 
upplevs som bullrig eller inte. Ljudets karaktär spelar en stor roll och upplevs 
olika från person till person. Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket själva 

kaminen sedan placeras i ett rum påverkas upplevelsen av 
ljudnivån av hur rummet ser ut och om du är nära eller långt borta från kaminen. 
Ett rum med mycket textilier och möbler dämpar exempelvis ljudet.  

I dag går det att tillhandahålla helt tysta pelletskaminer, HWAM/Elements är en 
relativt nyutvecklad ljudlös pelletskamin, utan matare och fläkt. Kaminen kräver 
ett naturligt skorstensdrag och fungerar helt oberoende av el. Det stora 

la huset, utan två eller tre fläktkonvektorer försörjer 
ett helt våningsplan. Vattnet från pelletskaminen kan även ledas till en 

80 % av elvärmebehovet i en 
öppen planlösning och fungerar som bäst när det är som 

Även i lågenergihus kan det luftburna systemet vara lämplig. En 
60 watt el (som en glödlampa) för att fungera. Med en 

flera dagar på ett 
I hus med mer sluten planlösning krävs en vattenmantlad kamin 

En nackdel med pelletskaminen är att matningen av pellets och fläkten som för ut 
den varma luften i rummet medför att kaminen låter en del. Tester som 

ljudeffektnivåerna 
61 dB(A) vid högsta 

luftvärmepump som ligger mellan 40-
”tyst” sovrum 

har en ljudnivå på ca 30 dB(A). En ökning av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs 
som en fördubbling av ljudet. Kaminerna låter generellt minst på lägsta effekt, där 
de oftast körs, och mest på högsta effekt eftersom fläkten då jobbar hårdare för att 
få ut värmen. Det är dock inte bara ljudeffektnivån som avgör om kaminen 
upplevs som bullrig eller inte. Ljudets karaktär spelar en stor roll och upplevs 
olika från person till person. Ljudeffektnivå är ett mått på hur mycket själva 

kaminen sedan placeras i ett rum påverkas upplevelsen av 
ljudnivån av hur rummet ser ut och om du är nära eller långt borta från kaminen. 

 

HWAM/Elements är en 
relativt nyutvecklad ljudlös pelletskamin, utan matare och fläkt. Kaminen kräver 
ett naturligt skorstensdrag och fungerar helt oberoende av el. Det stora 
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pelletsmagasinet säkrar konstant förbränning vid påfyllning med omstart två 
gånger per dygn. Kaminen finns även som vattenmantlad. 
 
4.3.4 Pelletsförråd 
 
Pellets levereras i princip på tre olika sätt. Som bulk med en tankbil som blåser in 
pelletsen i ett stort förråd, som storsäck på cirka 700 kg eller i småsäck på 16 kg. 
Ca 70 % av pelletsanvändarna i Sverige har idag ett mindre förråd som fylls på 
manuellt med småsäckar (figur 20) medan ca 30 % har ett bulksystem. Att många 
väljer att manuellt fylla på ett mindre förråd beror bl.a. på att det tidigare inte 
funnits så många alternativ av bulksystem, en högre investeringskostnad samt 
svårighet att få plats med ett bulksystem.  
 
På den europeiska marknaden i länder som Tyskland och Österrike dominerar 
bulksystemen. Här finns också många olika system att välja på och där är 
bulksystem vanligt även vid användning av kaminer. Figur 21 visar några 
exempel från Österrikiska företaget GEO Plast (www.geoplast.com). Även i 
Sverige pågår idag utvecklingen av nya bulksystem, se avsnitt 6.1.   
 

 
Figur 20. Mindre pelletsförråd med skruvmatning till pelletsbrännare. 
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Figur 21. Exempel på lösningar för bulksystem vid användning av pelletspannor och 
pelletskaminer. Källa GEO plast (www.geoplast.com). 
 
4.3.5 Ekonomiskt stöd för pelletsteknik i Sverige 
 
Det finns idag inget konverteringsstöd för investering i pelletsteknik. Stöd finns 
att söka för de som äger ett bostadshus eller bostadsanknutna lokaler och som ska 
byta från direktverkande elvärme till ett vattenburet värmesystem. Vid installation 
av ett vattenburet värmesystem och anslutning till fjärrvärme eller installation av 
en berg-, sjö- eller jordvärmepump eller en anordning för biobränsle kan stöd fås 
för högst 30 % av arbets- och materialkostnaderna dock högst 30 000 kronor per 
bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal. Vid installation av en anordning för 
biobränsleuppvärmning kan man i normalfallet få stöd till: 
 

• Materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer, skorsten och 
utrustning för värmeackumulering. Kostnaden för biobränsleanordning 
(t.ex. biopanna, pelletsbrännare, stoker, bränsleförråd, bränsle 
transport m.m.) får INTE räknas in i underlaget för stöd. 

• Arbetskostnaden för installation av denna utrustning. Förutsättningen 
är då att den som utför arbetet har F-skattsedel eller motsvarande. 
Efter konverteringen måste biobränsle svara för minst 70 % av 
bostadslägenhetens/lokalens beräknade årliga värmebehov för 
uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten. 

Åtgärden får tidigast ha påbörjats den 1 januari 2006. Om en åtgärd 
påbörjas efter den 31 augusti 2010 ska en ansökan om stöd ha kommit 
in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010. 
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5 Utsläppskraven i Sverige och i övriga 
Europa- idag och i morgon 

 
I dag finns vissa myndighetskrav avseende emissioner till luft från småskaliga 
förbränningsanläggningar för fasta biobränslen (inkl. pellets). I Sverige finns 
bindande utsläppskrav som regleras av Boverket för fastbränsleanläggningar < 
300 kW. Enligt Boverket BFS 1993:57 med ändringar fram till 2008:6, ställs för 
fastbränslepannor krav på emissioner av OGC (organiskt bundet gasformigt kol). 
Gränsvärdet vid automatisk bränsletillförsel (ex en pelletpanna) är 100 mg/Nm3 

vid 10 % O2 (tabell 21). För pelletskaminer ställs i stället krav på maximalt 
utsläpp av kolmonoxid (CO), och gränsvärdet är här 0,04 vol-% vid 13 % O2. 
 
Provningar av fastbränslepannor (inkl pelletspannor) utförs bl.a. enligt en 
gemensam europeisk standard för pannor EN 303-5, som blev svensk standard 
1999, samt en europeisk standard för pelletsbrännare EN 152 70. Därtill finns en 
europeisk standard för pelletskaminer EN 14785. Eftersom det är stora skillnader 
mellan olika produkter är utsläppsnivåerna angivna för olika klasser i standarden 
för pannor EN 303-5 och pelletsbrännare EN 152 70. Enligt EN 303‐5 finns idag 
tre olika klasser varav utsläppsnivån för exempelvis partiklar (stoft) är satt till 150 
mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2 för klass 3 som är den lägsta nivån (tabell 21). Detta 
gäller för både manuellt och automatiskt matade fastbränslepannor, från minsta 
effektnivån 0-50 kW. I det förslag till reviderad standard som färdigställts under 
våren 2010 finns förslag på flera klasser med nya utsläppsnivåer. För exempelvis 
partiklar har föreslagits 60 (klass 4) respektive 40 (klass 5) mg PMtot/Nm3 vid 10 
% O2 för automatiskt matade fastbränslepannor. I standarden ingår även 
utsläppsnivåer för CO och OGC (se tabell 21). 
 
Även i standarden för pelletsbrännare är utsläppsnivåerna för partiklar, OGC och 
CO angivna för fem olika klasser varav klass 5 anger den lägsta nivån och där 
kravet är satt till 30 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2. I standarden för pelletskaminer EN 
14785 finns däremot bara krav på CO vid nominell effekt och dellast. 
 
Förutom dessa standarder för provning finns ett antal frivilliga miljö- och 
kvalitetsmärkningssystem som använder allmänt förekommande 
provningsmetoder och i vissa fall speciella provningsmetoder. I Sverige är SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstituts P-märkningssystem och Nordisk 
Miljömärkning med Svanen som symbol de mest kända. I dag finns det P-
märkningsregler för pelletsbrännare och pelletspannor upp till 100 kW, CR 029 
samt pelletskaminer, SPCR 093. Inom P-märkningen ingår det krav på 
partikelutsläpp för pelletkaminer (100 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2), medan det för 
pelletsbrännare och endast finns krav för OGC och CO. I Svanenmärkningen för 
fastbränslepannor ingår krav på partiklar, OGC och CO och där utsläppskraven på 
partiklar är 40 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2 för automatiskt matade pannor <300 
kW (tabell 21).  
 
I länder som Tyskland och Österrike, är standardkraven för provningar i linje med 
EN 303-5 (150 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2) (ovan), men då bidragssystemen 
ställer hårdare krav, blir det i praktiken de nivåerna som blir gällande i dessa 
länder. För att få bidrag i Tyskland gäller att produkten uppfyller de krav som 
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anges av ”German Federal Ministry of Economics and Export Control” (tabell 
21). För en trädbränslepanna mindre än 15 kW gäller för partiklar ett gränsvärde 
på 50 PMtot/Nm3 vid 13 % O2 vid en verkningsgrad på minst 89 %. För CO gäller 
gränsvärdet 250 mg/Nm3 vid 10 % O2 vid nominell last och 500 mg/Nm3 vid 10 
% O2 vid dellast (www.bafa.de). För att få bidrag i Österrike gäller oftast kraven 
enligt ”Umweltzeichen UZ37” där kravet på pannor för fastbränslen avseende 
partiklar är 15 mg/MJ och kravet på CO är 60 mg/MJ vid nominell last vid en 
verkningsgrad på minst 90 %.  
 
Liksom i Sverige finns i Tyskland ett frivilligt certifieringssystem ”DIN-Plus” 
samt ett frivilligt miljömärkningssystem "Blauer Engel”. I DIN-Plus finns krav på 
stoftutsläpp för pelletskaminer på 35 mg PMtot/Nm3 vid 13 % O2. ”Blauer Engel" 
har krav på 20 mg PMtot/Nm3 vid 13 % O2 för pelletspannor. 
 
Myndighetskrav i Tyskland har hittills endast omfattat förbränningsanordningar 
med effekt > 15 kW. I mars 2010 har dock införts strängare nationella 
emissionskrav för alla anläggningar, och ett andra steg, som genomförs 1 januari 
2015, skärps utsläppskraven ytterligare för anläggningar >4 kW. För 
partikelemissioner innebär detta ett nu gällande gränsvärde på 60 mg PMtot/Nm3 
vid 13 % O2 för pelletspannor samt 50 respektive 30 mg PMtot/Nm3 vid 13 % O2 

för exempelvis pelletskaminer utan respektive med vattenmantling. I ett senare 
skede, steg 2 (2015) planeras nivåerna för pelletskaminer skärpas ytterligare till 
30 respektive 20 mg PMtot/Nm3 vid 13 % O2 för (tabell 21).   
 
I Österrike finns (Art. 15 a B-VG) med utsläppskrav för både handmatade och 
automatiska system (<50 kW) som anger nivåer för partiklar på 60 mg/MJbränsle 
vilket motsvarar ca 120 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2. Exempel på frivillig 
miljömärkning är ”Umweltzeichen 37” som nämns ovan där kravet på pannor för 
fastbränslen är 15 mg PMtot/Nm3 vid 10 % O2. 
 

Det kan konstateras att det i dag finns olika krav med olika provningsmetoder för 
pelletsteknik i Europa. Som framgår av tabell 21 så är det relativt stora skillnader 
mellan t ex myndighetskrav och frivilliga miljömärkningar. Det kan också 
konstateras att allt högre krav på utsläppsnivåer och verkningsgrad ställs i 
lagstiftning och framförallt i incitamentprogram i olika länder. I slutändan blir det 
också de nivåer och krav som gäller för att få ta del av de ekonomiska bidragen 
som blir styrande vad gäller utvecklingen av förbränningstekniken och som hittills 
varit fallet i länder som Österrike och Tyskland.  
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Tabell 21. Exempel på myndighetskrav och frivilliga miljömärkningar för småskaliga 
förbränningsanläggningar för pellets i Sverige och andra länder i Europa.  
 mg/Nm3 

13% O2 
Partiklar 

mg /Nm3 
10% O2 
Partiklar 

mg/Nm3 
10% O2 
OGC 

mg/Nm3 
13% O2 
OGC 

mg /Nm3  
13% O2 
CO 

mg /Nm3  
10% O2 
CO 

Boverket, autom.  <50 kW   100    
Europastandard EN303-5 
manuellt (klass 3) 
automatiskt matade (klass 3) 
Förslag på nya krav 
Automatiskt matade 0-50 kW 
Class 4 
Class 5 

  
150 
150 

 
 

60 
40 

 
150 
100 

 
 

30 
20 

   
5000 
3000 

 
 

1000 
500 

Europastandard EN 15270 
Pelletsbrännare 
Class 1 
Class 2 
Class 3 
Class 4 
Class 5 

  
 

200 
180 
150 
75 
30 

 
 

1750 
200 
100 
75 
50 

   
 

15000 
5000 
3000 
1000 
500 

Europastandard EN 14785 
Pelletskaminer 

     
500/7501 

 

P-märk. svensk (frivilligt): 
- pelletskaminer 
- pelletsbrännare 
-pelletspannor 

  
100 

 
 

75 
75 

   
 

2000 
2000 

Svanen, nordisk (frivilligt): 
- pannor automat. matade 
-kaminer automat. matade 

  
40 

 
25 

 
 

50 

 
 

1000 

 
400 

Tyskland, krav för 
bidragssystem <15 kW2 

50     250/500 

Tyskland (DIN-plus - 
frivilligt): 
- pelletskaminer 

 
 

35 

 
 
 

    

Tyskland (Blauer Engel, 
frivillig) 
-pelletspannor3 
-pelletskaminer3 

 
 

20 
25 

  
 

 
 

5 
10/15 

 
 

90/200 
180/400 

 

Tyskland (nationella krav):  
-Pannor, pellets > 4 kW 
-pelletskaminer  
 med vattenmantling 
Steg 2 (2015) 
- pelletskaminer 
- med vattenmantling 

 
60 
50 
30 
 

30 
20 

     

Österrike Art. 15 a B-VG 
<400 kW, autom. mat. 
Reviderad (förslag) 

 
 

 
Ca 1204 
Ca 1004 

 
Ca 804 
Ca 604 

   
Ca 1000 

Österrike Umweltzeichen 37 
(frivillig) 
Pannor fasta bränslen2 

  
 

Ca 30 

 
 

Ca 6 

   
 

120/270 
2Verkningsgrad >89 % 
1 Verkningsgrad >85 % 
1 Nominell effekt/dellast 
3 Omräknat från mg/MJ 
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5.1.1 EcoDesign direktivet 
 
Traditionellt sett har det hittills sett väldigt olika ut inom Europa vad gäller 
regleringar och provningsmetoder för småskalig bioenergiutrustning. I och med 
den gemensamma EN standarden har dock en harmonisering skett och det finns en 
allmän strävan att ytterligare harmonisera och implementera gemensamma krav på 
även utsläppsnivåer och verkningsgrader. Ett arbete pågår nu på EU-
kommissionens uppdrag för att åstadkomma gemensamma regler inom hela EU 
som dessutom är långsiktigt hållbara ur hälso- och miljösynpunkt. Arbetet har sin 
grund i det så kallade EcoDesign-direktivet för ”Energy Using Products” (EUP), 
som antogs av EU år 2005. EUP kan vara allt från stora pannor över dammsugare 
till stand by-system för hemelektronik. Syftet med direktivet är att definiera ett 
ramverk för hur man ska optimera produkternas totala miljöprestanda över hela 
livslängden, med hänsyn tagen till funktionskrav och användarvänlighet. Ett 
övergripande mål är också att kraftfullt bidra till en minskad energianvändning, 
särskilt el, och därmed minska utsläppen av växthusgaser.  
 
En gemensam metodik (MEEUP) för hur varje produktgrupp ska studeras ur 
EcoDesign synpunkt har utvecklats, och ett stort antal EUP har identifierats, 
grupperats och prioriterats. För de 20 mest prioriterade produktgrupperna har 
förstudier gjorts eller pågår, där förslag till implementeringsåtgärder för direktivet 
ska tas fram. Det kan vara fråga om lagstiftning, men också frivilliga 
överenskommelser eller ”incitamentsprogram” beroende på vad som anses vara 
mest lämpligt. En av de prioriterade produktgrupperna är ”Solid Fuel Small 
Combustion Installations”. I denna innefattas bland annat pannor upp till 500 kW, 
kaminer och spisinsatser, pelletskaminer och köksspisar. 
 

6 Kravspecifikation för ”morgondagens” 
pelletsteknik. 

 
För att uppfylla alla typer av småhusägares krav på ”morgondagens” 
uppvärmningssystem krävs förbättringar av svensk pelletsteknik på flera områden. 
Systemen måste vara driftmässigt tillförlitliga och arbetsinsatsen som krävs vid 
bränslehantering, tillsyn och skötsel måste vara mindre än för nuvarande system. 
För att öka tryggheten krävs bra serviceavtal och övervakningssystem. 
 
För att svensk pelletsteknik ska kunna vara konkurrenskraftig i Sverige i 
framtiden krävs samtidigt att pelletsvärme måste vara billigare än konkurrerande 
värmeslag då småhusägare generellt är mer positiva till en värmepump jämfört 
med en pelletspanna. Denna skillnad i värdering av teknik står att finna i bl.a. 
möjlig skillnad i ”goodwill” vilket måste överbryggas genom bättre 
argumentering för pelletstekniken i ett marknadsföringssammanhang.  
 
Genom de nya energikraven i BBR (Boverkets Byggregler) och nya EU-direktiv 
har pelletstekniken goda möjligheter att tillsammans med solvärme få en 
betydande roll vid nybyggnation av lågenergi- eller passivhus om 
kostnadseffektiva koncept som passar den här typen av hus utvecklas.      
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För att svensk pelletsteknik ska kunna vara konkurrenskraftig i övriga Europa och 
i USA krävs liksom i Sverige användarvänlig teknik med kostnadseffektiva 
lösningar och framförallt teknik med bra miljöprestanda. Vad gäller nuvarande 
miljöprestanda är bedömningen att moderna pelletspannor och kaminer fungerar 
bra idag både gällande utsläpp och verkningsgrad. Aktiv styrning är idag vanligt 
förekommande på europeiska produkter men är en extrakostnad som är svår att 
motivera på den svenska marknaden. Allt högre krav på utsläppsnivåer och 
verkningsgrad ställs dock i lagstiftning och framförallt i incitamentprogram i olika 
länder så prestandamässigt handlar det om att hitta nya kostnadseffektiva 
lösningar för svenska produkter. Exempelvis sensorer som är stabila, snabba och 
har lång livslängd och samtidigt är billiga.  
 
Nedan ges en kravspecifikation för ”morgondagens” pelletssystem dvs. en 
sammanställning av de behov och önskemål som har framkommit ur 
konsumentundersökningen, marknadsstudien, kommande miljökrav samt 
efterfrågan från branschen (workshopen).  
 

Teknik 
K1 Pelletsteknik säljs i huvudsak som integrerade enheter, brännare och panna 

eller som kaminer och där tekniken har automatisk rening av brännare och 
konvektionsdel, skötselbehov max 1-2 ggr per år. 

K2  Pelletsteknik klarar med kostnadseffektiva lösningar ett partikelkrav på < 
40 mg/Nm3 vid 10 % O2 och en OGC halt på < 20 mg/Nm3 vid 10 % O2 

och en CO-halt på < 500 mg/Nm3 vid 10 % O2 enligt förslag på en ny klass 
i Europastandarden. 

K3 Pelletsteknik erbjuds tillsammans med ett flertal val av funktionella 
kostnadseffektiva täta bulkförråd. 

K4 Anpassade pelletskoncept finns för nyproducerade småhus inklusive 
lågenergihus och passivhus (låg bullernivå, låg effekt, underhållsfri, 
anpassade bulksystem). 

K5 Pelletsteknik säljs som modulbaserade paketlösningar som med enkla 
lösningar kombineras och kommunicerar med flera värmesystem (sol, 
värmepump mm). 
 
Ekonomi 

K6  Pelletsvärme har en lägre eller likvärdig energikostnad vid jämförelse med 
ett motsvarande värmepumpsystem. 
 
Tjänster 

K7  Pelletsteknik säljs med ett inkluderat serviceavtal enligt en gemensam mall 
framtagen av branschen, exempelvis av Pellsam. 

K8  Bulktransporterna dominerar vid leverans av pellets och är effektiva, 
samordnade och kan skötas via automatisk avläsning. 

K9 Pelletsteknik erbjuds med ett övervakningssystem med möjlighet att 
koppla till installatör och bränsleleverantör. 
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7 Koncept på innovativa lösningar för 
framtidens pelletsteknik 

 
Nedan ges förslag på innovativa lösningar för svensk pelletsteknik. En beskrivning 
av följande lösningar görs samt en uppskattning av deras pris eller kostnad relaterat 
till konsumentens betalningsvilja i de fall det är möjligt (7.1-7.7). Lösningarna är bl.a. 
resultatet av utvecklingsarbete som har pågått inom branschen parallellt med denna 
studie och där lösningarna befinner sig i olika faser i utvecklingsprocessen. 
 

Teknikutveckling 
I1 Ny kostnadseffektiv bulkförrådslösning 
I2 Pelletskamin, självrengörande (rengöringsintervall 1-2 ggr/år) 
I3  Förbättrad systemlösning av pelletskamin kombinerat med solvärme  
I4 Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer 
I5 Pelletsteknik anpassat till lågenergihus 
 

Utveckling av tjänster 
I6 Pelletssystem med energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning 
I7 Gemensam mall för serviceavtal 
 
I tabell 22 har koncepten (I1-I7) ställts mot de krav som ingår i 
kravspecifikationen (K1-K8). Kraven under teknik och ekonomi har bedömts vara 
s.k. ”måste krav” för att svensk pelletsteknik ska öka i användning och nå en 
större marknad och nya användare i Sverige och Europa. Kraven under tjänster 
har bedömts vara s.k. ”bör krav” och getts en lägre tyngd. Varje koncept har sedan 
jämförts med nuvarande produkter, lösningar eller system som finns på 
marknaden och en bedömning har gjorts om konceptet är bättre, sämre eller 
oförändrat än nuvarande koncept utifrån konsumenternas krav, marknaden eller 
miljökrav. Exempelvis uppfyller koncept I1 krav K3 i specifikationen 
(pelletsteknik erbjuds tillsammans med ett flertal val av funktionella 
kostnadseffektiva täta bulkförråd). Lösningen uppfyller marknadens krav att det är 
en funktionell men billigare lösning jämfört med motsvarande produkter på den 
europeiska marknaden. Lösningen uppfyller även konsumenternas krav på 
minskad skötselinsats och en ren inomhusmiljö men konceptet påverkar ej 
miljöprestandan på pelletstekniken. K6 är inte inkluderat i tabellen då 
energikostnaden även påverkas av andra faktorer som bränslekostnad, elkostnad 
mm. 
 
Utvärderingen i tabell 22 visar att flera av lösningarna är intressanta att jobba 
vidare med genom s.k. koncepttest eller prototyptest, dvs. SP (i labmiljö) eller en 
slutanvändare (fälttest) utvärderar eller "provar" produkten. Koncepttest används i 
mellanliggande faser, för att verifiera att man är på rätt väg eller verifiera att 
produkten har ett kommersiellt värde. Prototyptest är oftast benämningen på ett 
senare användartest när produkten mer eller mindre är färdig. I ett 
fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova kommer ett koncepttest att utföras på 
SP:s laboratorium med CO/O2-sensorer (I4) under 2011 i samarbete med Janfire 
och Sensic. Därtill kommer SP att utföra ett prototyptest med energiövervakning 
och energimätning ute i fält hos en slutanvändare (I6) i samarbete med Effecta. 
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Tabell 22. Koncepten ställts mot de krav som ingår i kravspecifikationen och visar om konceptet 
är bättre, sämre eller oförändrat jämfört med ex. produkter som finns på den svenska marknaden 
utifrån konsumentkrav, marknadskrav och miljökrav. 

  Innovativa koncept 

Krav 
 

Kravets vikt 1 2 3 4 5 6 7 

K1 2  + (Konsument) 
+ (Marknad)  
0 (Miljö) 

     

K2 2    0 
+ 
+ 

   

K3 2  + 
 + 
 0 

      

K4 2     + 
+ 
0 

  

K5 2   + 
+ 
0 

    

K7 1       + 
+ 
0 

K8 1      + 
+ 
0 

 

K9 1      + 
+ 
0 

 

Summa  4 4 4 4 4 2 4 

2”måstekrav”, 1”börkrav”, + bättre, – sämre, 0 oförändrat.  
 
Teknisk utveckling av pelletsteknik/system med prestanda motsvarande 
konkurrerande system kan medföra att produkten blir något dyrare. Lösningarna 
ovan är exempel på hur det med relativt små insatser går att förbättra systemen. 
Elpriset kommer dock få stor betydelse när det gäller konkurrensen från 
värmepumpar och villigheten att konvertera från ett elbaserat värmesystem i 
framtiden. För att ”morgondagens” pelletsteknik ska kunna konkurrera vid 
konvertering från elvärme på den svenska marknaden krävs högre elpriser. Enligt 
Löfgren (2010) krävs elpriser på över 2 kr/kWh eller så måste pelletspriset ner i 
en nivå på drygt 2150 kr/ton (bulkleverans). September-november 2010 låg 
medelpriset för bulkleverans på ca 2550 kr/ton (www.pelletspris.com). På den 
europeiska marknaden har pelletstekniken i dagsläget bättre förutsättningar då 
många länder fortfarande är i introduktionsfas vad gäller både pelletsvärme och 
värmepump. Jämfört med Sverige har flera länder ett högre elpris, ett lägre 
pelletspris (Löfgren, 2010) samt förmånliga bidrag vid konvertering till 
pelletsvärme inklusive sänkt moms på bränslet. På den europeiska marknaden 
finns samtidigt stor konkurrens från andra pelletsteknikföretag, framförallt i 
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Österrike och Tyskland som har kommit långt i utvecklingen av pelletssystem 
med hög prestanda och låg skötselinsats. Dessa pelletssystem är dock dyra och har 
svårare att konkurrera i de länder som inte har ekonomiska bidrag. För svenska 
företag finns en stor framtida exportmarknad om tekniken kan utvecklas med 
hjälp av ”smarta” kostnadseffektiva lösningar.       
 

7.1 Ny bulkförrådslösning 
 
För att pellets ska bli ett bekvämare alternativ krävs att pellets levereras med 
bulkbilar och påfylles automatiskt i bulkförråd. Ett önskemål i kravspecifikationen 
som ej uppfylls idag då det bara är 30 % av pelletsanvändarna i Sverige som har 
ett bulksystem. För att få fler att använda ett bulksystem krävs fler ”smarta” täta 
kostnadseffektiva förrådslösningar. Problemet för många småhus som är byggda 
för elvärme är att det finns inte utrymme för ett bulkförråd. Resultat i den här 
studien visar att över 60 % av småhusägarna anser att ett utrymmessnålt 
värmesystem är viktigt eller mycket viktigt vid val av ett nytt värmesystem och 
det gäller även småhusägare som sagt sig positiva till pellets.  
 
Huvuddelen av de småhusägare som har en pelletskamin idag fyller manuellt på 
kaminens internförråd via småsäckar. Ett moment som både tar tid och dammar 
ner omgivningen. Dessutom krävs utrymme för att förvara småsäckarna. Enligt 
resultaten i den här studien anser hela 90 % av småhusägarna att en ren 
inomhusmiljö är viktigt eller mycket viktigt vid val av värmesystem.  
 
Effecta har därför utvecklat ett mindre nergrävt pelletsförråd (se figur 22) för att 
slippa manuell påfyllning av pellets. Grunden till förrådet är en standardiserad 
septitank där man anslutit en anordning för pelletspåfyllning och luftuttag. 
Systemet är kopplat till en vakuumtransport som fyller kaminen vid behov. Pellets 
matas till kaminens täta och ljudisolerade internförråd via en sugmotor placerad 
på husväggen. Tanken kan sedan placeras uppemot 30 m från huset. 
Bränsletanken rymmer ca 3 ton pellets. Eftersom tanken är nedgrävd krävs inga 
extra utrymmen inomhus. Den här typen av förrådslösning är också intressant vid 
nybyggnation av småhus. Principen för ett nedgrävt pelletsförråd är inget nytt men 
tekniken har ej tillämpats i större omfattning i Sverige och ej i kombination med 
en pelletskamin. Förrådet är fortfarande under utveckling men beräknas finnas ute 
på marknaden under 2011.  
 
Samtidigt som ett bulkförråd kan minska skötselinsatsen jämfört med att manuellt 
fylla på pellets så innebär det också en större investering för husägaren. Om vi 
utgår från att en vattenmantlad pelletskamin klassas som ett 
huvuduppvärmningssystem så är småhusägarna i snitt beredd att betala ca 2300 kr 
per år i högre driftkostnad för en minskad skötselinsats med 1 timme per månad.  
Vid en minskad skötselinsats på 2 timmar per månad vilket bedöms vara rimligt 
vid övergång från manuell hantering till ett bulksystem så ökar betalningsviljan 
till 4600 kr per år i ökad driftkostnad. I termer av extra investeringskostnad 
uppskattas husägarnas betalningsvilja till i genomsnitt 52 000 (±38 000) kr för att 
minska skötselinsatsen med 2 timmar per månad vid val av ett 
huvuduppvärmningssystem. Med 90 % konfidensgrad uppskattas detta värde vara 
minst 22 000 kr. Effectas nedgrävda förråd med suganordning beräknas hamna på 
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en kostnad runt 25 000 kr. En motsvarande tank från Österrikiska GEO Plast som 
rymmer 4 ton (figur 21) kostar idag ca 60 000 kr (www.treco.co.uk).      
 

 
Figur 22. Nedgrävt pelletsförråd från Effecta. 
 
Vid nyproduktion av småhus kan ett alternativ vara att integrera pelletsförrådet i 
huskonstruktionen redan vid nybyggnation. Detta har bl.a. undersökts i tidigare 
studier (Svensson, 2006). I denna studie har ett förslag tagits fram som bygger  
på att huset ”förlängs” utanför den isolerade ytterväggen. Det ger en spalt som går 
från grunden till nock som kan fyllas med pellets (figur 23). Förrådet fylls 
uppifrån med bulkbil. Avluftningen sitter vid nocken.  
 

 
 
Figur 23. Integrerat pelletsförråd vid nyproduktion av småhus. Källa Svensson (2006). 
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7.2 Självrengörande pelletskamin 
 
Det finns idag en rad faktorer som ligger till grund för svenska småhusägares val 
av värmesystem. En viktig aspekt är att elvärme idag dominerar i svenska småhus 
(en tredjedel 2008). Av dessa har drygt hälften direktverkande el installerad. 
Det kan också konstateras att trenden hittills är att det ligger närmre till hands för 
småhusägare att gå över från elvärme till värmepump och möjligtvis komplettera 
med en braskamin medan husägare som valt pellets ofta konverterat från ett 
vattenburet system med förbränning till ett annat som t ex från olja eller ved till 
pellets.  
 
Ett värmesystem som är underskattat som värmekälla i Sverige idag är 
pelletskaminen, en värmekälla som framförallt är lämpad för eluppvärmda hus. 
Till skillnad mot flera länder i Europa och inte minst USA så har pelletskaminen 
inte fått någon genomslagskraft i Sverige. Det fanns 2009 ca 11 000 
pelletskaminer installerade i permanentboende småhus till skillnad mot 
exempelvis 340 000 luft-luftvärmepumpar. Resultaten som redovisas i kapitel 
3.3.2 tyder dock på att det finns en marknad för kompletterande värmesystem som 
pelletskaminen. Exempelvis avser 27 % av småhusägarna att investera i ett nytt 
kompletterande värmesystem inom fem år. Det finns också en marknad för 
pelletskaminen när det gäller nyproduktion av småhus. För att öka intresset för 
pelletskaminen som värmekälla krävs dock bättre marknadsföring samt mer 
användarvänliga system. En pelletskamin är en relativt stor investering och bör 
marknadsföras som en primär värmekälla som i stora drag sköter sig själv för att 
kunna konkurrera med exempelvis värmepumpen. Av de småhusägare som aldrig 
har behövt vistats i ett pannrum är få beredda att dagligen fylla på bränsle eller 
tömma aska. En pelletskamin ska heller inte jämföras med en braskamin där 
mysfaktorn har en central roll. En pelletskamin måste även ha en låg bullernivå 
för att uppfylla konsumenternas krav på ett uppvärmningssystem. 
 
För att göra pelletskaminen mer användarvänlig har Effecta utvecklat en ny 
självrengörande vattenmantlad pelletskamin där förbränningskoppen och tuberna 
rengörs automatiskt. Detta sker genom en roterande axel genom 
förbränningszonen. Samtidigt som förbränningszonen rengörs lyfts även 
turbulatorer i konvektionspaketet och rengörs samtidigt. Värmespridning sker vid 
en konvertering från elvärme med 1-3 konvektorer vilka styrs från kaminen. 
Pelletskaminen har dessutom en extra stor asklåda som minimerar tömningen till 
ca 2 gånger per år.  
 
Om kaminen dessutom kopplas samman med Effectas nedgrävda pelletsförråd fås 
ett system som ger hög komfort och en liten skötselinsats från husägaren. Effecta 
har dessutom utvecklat ett styrsystem för kaminen och en ackumulator med 
solvärme (se nedan). Kaminen är fortfarande under utveckling och det finns ännu 
inga kostnadsuppgifter eller mätningar på miljöprestanda och ljudnivå.  
 
 
 



62 

 

7.3 Förbättrad systemlösning-pelletskamin 
kombinerat med solvärme 

 
Under senare år har intresset för solvärme kraftigt ökat i Sverige. Att kombinera 
pellets och sol är en intressant systemlösning framförallt vid nyproduktion av 
småhus då pellets tar hand om all värme under vinterhalvåret och solfångarna 
levererar varmvatten under sommarhalvåret. Utveckling krävs dock för att få 
systemen mer tillförlitliga och minska problemen för konsumenten (Persson, 
2008). I takt med att efterfrågan ökar på att kunna kombinera olika 
värmelösningar ökar också behovet att pelletsteknik säljs som ”modulbaserade” 
paketlösningar där det med enkla systemlösningar går att kombineras, 
kommunicera men även i efterhand tillföra flera värmesystem (sol, värmepump 
mm). 
 
Effecta har utvecklat ett pelletskamin (beskriven ovan)/sol system som kan 
installeras i en villa med t.ex. direktverkande elradiatorer. Genom att utveckla en 
ackumulatortank med förlängd säsong med solenergi är målet att bioenergi och 
sol skall förse hela husets behov av värme och varmvatten. Ackumulatortanken 
har försetts med en invändig spridningstub för snabb tillförsel av varmvatten 
vilket är ett måste vår och höst där solinstrålningen är lägre men ingen energi till 
värmesystemet behövs. Genom ett förenklat styrsystem kommer hela husets 
energisystem att styras från ett enda kretskort sånär som på ett kompletterande 
kort på ackumulatorn. Målet med projektet är att utveckla ett pellets/sol-system 
som tilltalar villaägaren med elvärme, vilka idag oftast väljer alternativet 
värmepump då det saknas alternativ med låg servicegrad.  
 
Med dagens elpriser är investeringskostnaden för att konvertera ett direktverkande 
eluppvärmt hus till pellets och sol för höga för att kunna konkurrera med ett 
värmepumpsystem. Den ovan beskrivna lösningen är dock intressant vid 
nyproduktion av småhus (se kapitel 7.5).  
 

7.4 Reglering av förbränningen i en pelletspanna 
med hjälp av aktiv styrning (sensorer) 

 
Utöver Sverige finns det en stor marknad för svensk pelletsteknik i flera 
Europeiska länder och i USA. I flera av dessa länder finns det ekonomiska 
incitament att investera i automatiserade effektiva pelletssystem. Bidragssystemen 
är dock oftast kopplade till hårda miljökrav och krav på höga verkningsgrader. 
Trenden går också mot ökade myndighetskrav. För att nå dessa låga emissioner 
och höga verkningsgrader under olika betingelser (ex. bränslekvalitet och tidpunkt 
i förbränningscykeln) i en biobränslepanna krävs ofta någon form av styrning. En 
aktiv styrning av förbränningsprestanda innebär att utrustningen känner av och 
alltid kompenserar förbränningen till optimal prestanda. Denna styrning kan vara 
uppbyggd kring t ex en lambdasond eller någon annan form av automatisk 
registrering av förbränningsresultatet. På senare år har intresset för sk CO-
sensorer ökat. Genom mätning av kolväte- och kolmonoxidhalterna i rökgaserna 
samt luftöverskottet (syrehalten) ges en bra bild av huruvida tillförseln av luft är 
för liten eller för stor i ett visst ögonblick av förbränningen.  
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7.4.1 Styrning av pelletsförbränning (O2-styrning) 
 
Den styrning som idag ofta används i småskalig förbränningsutrustning består av 
en lamdasond (O2 sond) och ett reglerprogram. En aktiv styrning av en process 
fungerar normalt på så sätt att processen styrs in mot ett eller flera börvärden, t.ex. 
kan önskad uteffekt från en ved- eller pelletseldad panna vara ett sådant börvärde 
som man kan styra in mot, ev. genom att reglera bränslematning och/eller 
primärluftsflödet. Exempelvis ställs önskad panntemperatur in som styrsystemet 
eftersträvar att hålla så konstant som möjligt. Om värmebehovet ökar, då ökar 
inblåsningen av förbränningsluft. När O2-givaren känner att det är mer luft i 
pannan ger den signal att mera bränsle kan matas på. Detta följer en inställd 
kurva.  
 
7.4.2 Styrning av pelletsförbränning (CO/O2-styrning) 
 
Ett annat alternativ är att utnyttja informationen från en syresensor samt en CO-
sensor. Optimering syftar då till att sänka luftöverskottet och därigenom höja 
pannverkningsgraden samtidigt som emissionerna av oförbränt hålls på ett 
minimum. Att använda två sensorer innebär dock en hög kostnad vid inköp av 
sensorerna. Tillkommer gör även drivelektroniken samt att två sensorer rent 
fysiskt måste monteras i värmesystemet. Liknande teknik utnyttjas dock i stora 
kommersiella energianläggningar men har varit för dyr för vanliga 
hushållspannor. 
 
SenSiC AB har därför utvecklat en ny typ av gassensor, biovärmesensor FEP-300-
1 där sensorn mäter både CO och O2 i en och samma lösning. Sensorn är avsedd 
för småskaliga värmepannor och gör det möjligt att på helt nytt sätt optimera 
förbränningsprocesser i t.ex. pellets-, flis- och vedpannor. Tidigare tester har visat 
att sensorn ger möjlighet att öka värmesystemets verkningsgrad men även 
reducera utsläpp av t.ex. kolväten och kolmonoxid (figur 24) (Andersson, 2007). 
För närvarande finns ingen motsvarande sensor som mäter CO och O2 i samma 
lösning för mindre pannor på marknaden. Sensics sensor är fortfarande under 
utveckling bl.a. behöver drivsteget utvecklas för tillämpning i mindre 
biobränslepannor. Priset beräknas till att kunna ligga på strax under 500 kronor 
vid tillverkning i större volymer. Detta kan jämföras med priset för en CO sensor 
från Lamtec som idag ligger på ca 5000 kr. Till detta tillkommer kostnaden för en 
lambda sensor.   
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Figur 24. Fig. b sensorstyrd förbränning (O2 och CO) jämfört med ett okontrollerat fall, fig. c för 
en 40 kW vedpanna. Sensorsignaler visas i fig. a. 
 

7.5 Pelletsteknik anpassat till lågenergihus 
 
Dagens nyproducerade villor värms i stor utsträckning av frånluftsvärmepumpar, 
ca 90 % (Sjöström, 2010). Genom de nya energikraven i BBR (Boverkets 
Byggregler) har efterfrågan på flexibla värmesystem, med förnybara energikällor 
gjort att solfångare och pelletsvärme väckt allt större intresse även vid 
nybyggnation. De nya kraven innebär bl.a. att ett nybyggt, elvärmt hus i södra 
Sverige får ha en energianvändning på högst 55 kWh/m² och år vilket är en 
halvering jämfört med de gamla kraven. Vid användning av pellets kvarstår det 
gamla energikravet som är 110 kWh/m² och år i södra Sverige. Nya 
europadirektiv kommer dessutom att leda till att de svenska energikraven kommer 
att skärpas allt mer fram till år 2021. Efter 2020 ska alla nya byggnader i stor 
utsträckning värmas och lysas upp med energi från förnybara källor. För att 
försäkra sig om att offentliga byggprojekt går i spetsen för utvecklingen börjar 
lagen gälla redan 2018 för dem. Enligt direktivet ska även hus som renoveras efter 
2020 energieffektiviseras (Europaparlamentet, 2010). 
 
De ökade kraven innebär att det blir svårt att klara dessa med en 
frånluftsvärmepump. Enligt Värsåsvillan (Hjälm, 2010) så tror man att de nya 
kraven kommer att leda till ökad användning av biobränsleanordningar i 
nyproducerade hus och framförallt i passivhus. Passivhus kommer att vara en 
byggnadsform som klarar de nya kommande energikraven. Passivhus är extra 
välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan 
finns i huset och där all värme som finns i inomhusluften tas tillvara. Under 
sommarhalvåret kan tappvarmvatten värmas av solfångare på taket och under 
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vinterhalvåret värms vatten till både tappvarmvatten och husvärme i en 
vattenmantlad biobränsleanläggning som är kopplad till en ackumulatortank och 
ett vattenmantlat eftervärmningsbatteri till värmeväxlaren (www.varsasvillan.se). 
Värmen i frånluften tas till vara i en värmeväxlare som värmer tilluften, som är 
frisk uteluft. Vid behov, när det är kallt ute, förvärms tilluften ytterligare med 
(vattenburen) värme från kaminen. 
 
För att pellets ska vara en framtida lösning i lågenergihus och passivhus är det 
viktigt att ta fram kostnadseffektiva koncept som passar den här typen av hus. För 
att uppfylla konsumenternas krav behövs lättskötta system samt bulkförråd som 
tar liten plats som exempelvis Effectas nergrävda pelletsförråd. Pelletskaminen får 
heller inte ha för stor effekt utan vara liten och anpassad för låga värmebehov 
samt ha en låg bullernivå. Kaminen bör ge störst effekt till vattendelen exempelvis 
90-95 och 10-15 % som luftdel men framtidens kamin borde även kunna reglera 
effekten till vatten respektive luft. 
 
Karakteristiskt för ett passivhus är att inomhusmiljön upplevs tystare än ett vanligt 
hus vilket ställer krav på att en värmeanläggning har en låg ljudnivå för att inte 
upplevas störande. Idag har P-märkta pelletkaminer en A-vägd ljudeffektnivå som 
är lägre än eller lika med 45 dB. Många andra kaminer bullrar betydligt mer än så 
(tabell 22). Det finns inga gränsvärden för hur mycket en pelletkamin 
får bullra. Däremot finns bullerkrav på installationer för att uppfylla olika 
ljudklasser enligt svensk standard. Om en pelletkamin skall vara anpassad till det 
svenska minimikravet för bostäder, ljudklass C, får dess A-vägda ljudeffektnivå 
inte överstiga ca 28 dB. För att en pelletkamin ska vara anpassad i bostäder som 
uppfyller klass B vilket gäller för exempelvis passivhus får den A-vägda 
ljudeffektnivån inte överstiga ca 24 dB (Gustafson, 2004). 
 
I en pelletkamin härrör bullret huvudsakligen från: 
skruven – motorn, skruven och dess framdrivningsmekanism alstrar vibrationer 
bränslet – vibrationer uppstår då pelletar rullar/studsar mot skruv/skruvhus, i 
fallschaktet och i förbränningskoppen, samt även då de kläms mellan skruv och 
skruvhus 
fläktarna – strömmande luft som alstrar buller och vibrationer från motorer och 
fläktar (vid användning av en vattenmantlad pelletskamin blir ljudnivån från  
konvektionsfläkten som transportera värmen från kaminen ut i rummet något lägre).     
brasan – producerar ett bredbandigt buller och även toner (oftast lågfrekventa) 
kan förekomma (ibland med ansenlig styrka) 
 
Enligt konsumentundersökningen är ljudnivån en faktor som värderas högt och 
enligt resultaten är småhusägare villiga att lägga minst 22 000 kr i extra 
investering på en värmeanläggning för att minska ljudnivån med 20 dB. Enligt 
uppmätta nivåer i tabell 23 så är det en genomsnittlig minskning som krävs för att 
nå nivåer på 24 dB. Enligt (Gustafson, 2004) behöver dock bra ljudkvalitet inte 
kosta så mycket extra om det görs på rätt sätt från starten. Ljuddämpare på 
fläktarna, ändrad dimensionering av fläktarna samt reducering och isolering av 
vibrationer hör till de åtgärder som testats av SP och Chalmers tillsammans med 
tre tillverkare. Projektet visade bl.a. en reducering av buller från bränslematningen 
på ca 28 %.  
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Tabell 23. Exempel på ljudeffektnivåer1 hos pelletkaminer uppmätta hos SP 
Kamin A-vägd ljudeffektnivå 

(dB) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

54 
44,5 
45 
45 
61 
57 
52 
47 

1 Pelletkaminens ljuddata skall anges i ljudeffektnivå, LW medan de svenska ljudkraven för 
bostäder anges i ljudtrycksnivå, LP. Dessa storheter står i relation till varandra via den s k 
absorptionsarean, A, som anger hur väl ett rum dämpar en ljudkälla som placeras i det. Om en 
pelletkamin placeras i ett rum med stor absorptionsarea (ett väldämpat rum med t ex mycket 
textilier och stoppade möbler) blir den resulterade ljudtrycksnivån lägre än om samma kamin 
placeras i ett rum med liten absorptionsarea. 

Det finns idag avancerad pelletsteknik för passivhus på den europeiska 
marknaden. Wodtke har bl.a. tagit fram en kamin anpassat för passiv hus. 
Kaminen heter Ivo.tec och ger 90-95 % av värmen till vattenmanteln. Den har 
både automatisk uraskning och valfri automatisk värmeväxlarrengöring. Den är 
utsedd till "Blue Angel" - en indikator för ekologiska egenskaper och 
högkvalitativa produkter (se kapitel 5). Till kaminen finns ett tillhörande 
pelletsförråd, Pellet Tower som har en kapacitet på ca 150 kg pellets (figur 25-
26). Med den storleken i ett lågenergihus eller passivhus innebär det att den totala 
årliga förbrukningen kan säkerställas med 4-5 fyllningar. Systemet är dock 
mycket dyrt, en Ivo.tec glas med automatisk rengöring kostar ca 131 000 kr (inkl 
moms oktober, 2010) och ett tillhörande förråd ca 47 000 kr (inkl moms) 
(www.narvells.se). Till detta tillkommer en investering för ett ev. 
solvärmesystem. Billigare alternativ är de kaminer som bara avger luftvärme. Här 
finns flera fabrikat som har tagit fram kaminer anpassat till lågenergi eller passiv 
hus. Typiskt för dessa kaminer är att de inte förbrukar syre genom att dra luft från 
miljön (www.narvells.se). 

För att lågenergi/passivhus ska bli en potentiell marknad för svensk pelletsteknik i 
framtiden behövs anpassade system men till en lägre kostnad än Wodtkes kamin 
ovan. Effecta är på god väg med sin självrengörande kamin som beräknas ligga 
avsevärt lägre i pris. Att utveckla tysta kaminer har tidigare studier visat att 
förbättringar kan göras med relativt enkla lösningar (Gustafson, 2004).   
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Figur 25. Ivo.tec vattenmantlad pelletskamin från Wodtke, anpassat för lågenergihus.  
 

 
Figur 26. Påfyllning i förrådet Pellet Tower från Wodtke. 
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7.6 Pelletsvärme med energimätning och 
fjärrövervakning 

 
För att öka tryggheten, bekvämligheten och medvetandet hos småhusägaren som 
väljer pellets kan energimätning och fjärrövervakning vara ett alternativ.  
Fjärrövervakning är idag väl etablerat inom värmepumpsbranschen men används 
fortfarande begränsat inom småskalig pelletsuppvärmning. Eftersom bra ekonomi, 
hög driftsäkerhet och låg skötselinsats är viktiga faktorer vid småhusägares val av 
ett huvudvärmesystem är dessa generellt också villiga att betala för ett 
övervakningssystem.  
 
Effecta har utvecklat ett koncept för flödesmätning, fjärrövervakning och 
fjärrstyrning av värmepannor. Till skillnad mot många fjärrövervakningssystem 
som används inom värmepumpsbranschen så bygger Effectas system på ett 
helhetskoncept d.v.s. systemet inkluderar funktionsövervakning, bränsleleverans 
samt konsumentinformation.  
 
Effectas produkt kallas ”Energy Saver” och består av en grafisk display med 
rörliga bilder (figur 27). Den grafiska displayen kommunicerar med en Energy 
box som kontinuerligt kan ta upp information från 20 olika mätpunkter som 
energianvändning för värme, varmvatten och el men även pelletsnivån i förrådet. 
Energy Boxen kan även kopplas mot internet för att kunna övervaka och styra 
värmesystemet. Vid eventuella problem med värmesystemet, behov av service 
eller behov av pellets meddelas detta via mail eller sms. 
 
Principen för Energy Saver är att systemet mäter energianvändningen på 
radiatorer och varmvattenkrets via en flödesmätare och temperaturmätare. 
Informationen summeras, lagras och visas i den grafiska displayen. Informationen 
lagras sedan i två år för att få en bra historik och överblick av de förändringar som 
sker i hushållet. Med en extra flödesmätare och temperaturgivare kan systemet 
också mäta hur mycket energi en solanläggning levererar till hushållet.  
 
För elmätningen monteras en sändare på elleverantörens fasta elmätare. Sändaren 
läser optiskt av den signal som elskåpets räknare avger och skickar trådlöst 
informationen vidare till ”Energy Boxen” som skickar informationen till den 
grafiska displayen. Detta innebär att man direkt bl.a. ser hur förbrukningen 
ökar/minskar när en hushållsapparat startar eller stängs av. 
 
Småhusägare som eldar med pellets idag har antingen ett bulkförråd eller s.k. 
miniförråd. Som tillbehör till Energy Saver finns möjlighet att kunna mäta 
pelletsnivån i detta förråd. Genom att montera en ultraljudssändare i taket ovanför 
förrådet kan en lägsta och en högsta nivå ställas in. Systemet visar sedan hur 
mycket pellets det är kvar och när det måste fylla på. Systemet kan kopplas mot 
internet vilket gör att även pelletsleverantören följer förbrukningen och kan 
planera påfyllning och därmed minska småhusägarens skötselinsats. 
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Figur 27. Energy Saver med möjlighet att mäta pelletsnivån i bulksystemet. 
 

Systemet har olika möjligheter till service och övervakning. Dels kan 
småhusägaren se hur sitt egna energisystem fungerar genom att logga in på en 
hemsida när de t.ex. är på semester. Dels kan systemet kopplas till en installatör 
som får felmeddelande via SMS och mail om problem uppstår. Fördelen är då att 
installatören kan gå in och kontrollera och starta upp systemet när husägaren är 
bortrest. För husägare som har ett bulksystem kan systemet kopplas till 
pelletsleverantören för att få automatisk pelletspåfyllning. 
 
Enligt konsumentundersökningen är småhusägare i snitt villiga att betala ca 2300 
kr per år för ett övervakningssystem kopplat till en installatör. Analysen antyder 
dock att betalningsviljan minskar för de som avser att investera inom en 
femårsperiod, likaså för de som har valt pelletsalternativ i undersökningen. Ett 
övervakningssystem anses förmodligen inte ge den nytta som kostnaden 
motsvarar vilket blir viktigare närmre än investering. För att sälja in ett 
övervakningssystem hos pelletsanvändare är det viktigt att visa att ett system som 
ovan förutom ökad trygghet och högre driftsäkerhet även kan leda till minskad 
skötselinsats genom automatisk bränsleleverans och en minskad driftkostnad 
genom ökad medvetande. Faktorer som ökar betalningsviljan för ett 
övervakningssystem. Kostnaden för Energy Saver inkl alla funktioner är ca 
12 500 kr. För uppkoppling mot internet där även installatören kan gå in och kolla 
upp systemet är kostnaden ca 50 kr/månad. Det innebär en årskostnad på ca 2200 
kr om man räknar på en amorteringstid på 10 år och en ränta på 3 % (kostnaden 
för internet uppkoppling ej uppräknad). En kostnad som ligger i nivå vad 
småhusägarna i snitt är villiga att betala idag.   
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7.7 Gemensam mall för ett serviceavtal för pellets 
 
Flera av pelletsteknikföretagen och återförsäljarna erbjuder idag olika typer av 
serviceavtal. För att underlätta och öka tryggheten för konsumenten bör 
pelletsbranschen exempelvis Pellsam (Pelletsintressenters samorganisation) ta 
fram en gemensam mall/protokoll för ett serviceavtal till sina medlemmar. Ett 
serviceavtal kan exempelvis erbjudas vid försäljning av pelletsteknik eller ingå 
som ett femårigt avtal i investeringskostnaden. I ett serviceavtal bör ingå en årlig 
service med en ekonomi och miljötrimning för att  pelletsanläggningen ska ge 
maximal värmeeffekt och driftsäkerhet. Förutom den årliga servicen bör även fria 
återbesök ingå vid fel på pelletsbrännaren/panna om behovet skulle uppstå. Vid 
akuta problem skall snabb hjälp fås. Att inkludera fria återbesök gör att kraven 
ökar på installatörerna att göra ett bra arbete vid installation och igångkörning 
samt att tryggheten för konsumenten ökar. Enligt konsumentundersökningen är 
småhusägare i snitt villiga att betala ca 2300 kr/år för ett serviceavtal med fria 
återbesök. Gruppen som är positiva till pellets kan tänka sig att ytterligare betala 
någor mer, ca 2450 kr. I denna grupp ingår många av de som redan idag har en 
pelletspanna (70 %) vilket visar att det finns ett behov. Kostnaden för ett 
serviceavtal idag varierar från 1500 kr-2500 kr per år och innehållet i dessa avtal 
varierar mellan olika installatörer. Ett exempel på vad ett serviceavtal kan 
innehålla är:      
 

• Kontroll av förråd / pelletsmatning. (Bränslets väg).  
• Kontroll av enhet mellan och matarskruv / brännarenhet.  
• Kontroll av fallschakt.  
• Kontroll av temperatur och säkerhetsutrustning.   
• Rengöring och kontroll av kabelanslutningar såsom givare, motorer och 

fläktar.  
• Rengöring och kontroll av brännarkoppen / brännarröret mm  
• Rengöring och kontroll av internskruvar.  
• Rengöring och kontroll av flamvakten / tändelement.  
• Rengöring och kontroll av rörliga mekaniska delar.  
• Rengöring av pannans förbränningsrum och rökgaskanaler mm.  
• Rökgasanalys med utskrift samt protokoll. 

 
 

8 Slutsatser och fortsatt arbete  
 
I denna studie, kartläggs den framtida marknaden för svensk pelletsteknik, 
analyseras kraven på nästa generations pelletsystem samt utvecklas potentiella 
konceptlösningar i samverkan med branschen. Mer preciserat kartläggs 
konsumenternas (småhusägarnas krav) på ”morgondagens” pelletteknik för att 
pellets skall vara ett långsiktigt och konkurrenskraftigt alternativ till andra 
uppvärmningssystem. I studien utarbetas dels en kravspecifikation för 
”morgondagens” pelletssystem dvs. en sammanställning av de behov och 
önskemål som har framkommit ur konsumentundersökningen, marknadsstudien, 
kommande miljökrav samt efterfrågan från branschen (workshopen). I samarbete 
med branschen tas därtill koncept på innovativa lösningar fram för framtidens 
pelletssystem. 
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Slutsatsen i projektet är att det finns potential att öka användningen av svensk 
pelletsteknik i småhus i Sverige och andra länder i Europa om branschen kan 
tillgodose konsumenternas krav och behov. Det finns en återinstallationsmarknad 
då ca 30 % av de pelletssystem som är i drift behöver bytas ut inom en 
femårsperiod. Det finns fortfarande finns 80 000 oljepannor i drift varav ca 40 % 
avser att bytas ut inom en femårsperiod. 35 % av de 200 000 småhusägare som 
har en vedpanna idag avser att byta värmesystem inom en femårsperiod. 140 000 
småhus med direktverkande el och 90 000 småhus med vattenburen el avser inom 
samma tidsperiod byta värmesystem. Därtill finns en marknad inom nyproduktion 
av småhus där pelletstekniken hittills varit mycket begränsad.   
 
För svenska företag finns en stor framtida exportmarknad om tekniken kan 
utvecklas med hjälp av ”smarta” kostnadseffektiva lösningar. Flera länder är 
fortfarande i introduktionsfas när det gäller användningen av pellets. Länder som 
är relativt nya på marknaden och där pellets bedöms ha en utvecklingspotential 
inom småskalig värmeförsörjning är bl.a. Frankrike, Spanien, Irland, Polen, 
Tyskland samt USA.       
 
För att uppfylla småhusägarnas krav på ett uppvärmningssystem och kommande 
miljökrav på morgondagens uppvärmningssystem krävs utveckling och 
förbättringar av de svenska pelletssystemen på flera områden. Ekonomi, 
driftssäkerhet och låg skötselinsats är faktorer som bör prioriteras vid utveckling och 
marknadsföring av pelletsteknik. Även en faktor som trygghet har betydelse och 
visar på en betalningsvilja för tilläggstjänster som serviceavtal och 
övervakningstjänster. Vid val av ett kompletterande värmesystem är utöver låg 
skötselinsats, låg bullernivå (låg ljudnivå från fläktar mm) en viktig faktor för 
småhusägare vid val av värmesystem. Driftskostnad/besparing per år är något mer 
betydelsefull än investeringskostnaden vid småhusägares val av värmesystem.   
 
Allt högre krav på utsläppsnivåer och verkningsgrad ställs i lagstiftning och 
framförallt i incitamentprogram i andra europeiska länder. För att nå dessa låga 
emissioner och höga verkningsgrader under olika betingelser (e.g. bränslekvalitet 
och tidpunkt i förbränningscykeln) i en biobränslepanna krävs ofta någon form av 
styrning. Exempelvis sensorer som är stabila, snabba och har lång livslängd och 
samtidigt är billiga. För att pellets ska vara en framtida lösning i nyproducerade 
småhus inklusive lågenergihus och passivhus är det viktigt att branschen för en 
dialog med byggföretagen och tar fram kostnadseffektiva koncept som passar den 
här typen av hus. 
 
Utifrån den kravspecifikation som har tagits fram dvs. de behov och önskemål 
som har framkommit ur konsumentundersökningen, marknadsstudien, kommande 
miljökrav samt efterfrågan från branschen (workshopen) är slutsatsen att följande 
koncept på innovativa lösningar för svensk pelletsteknik har betydelse för den 
fortsatta utvecklingen;  
 

Teknikutveckling 
I1 Ny kostnadseffektiv bulkförrådslösning 
I2 Pelletskamin, självrengörande (rengöringsintervall 1-2 ggr/år) 
I3  Förbättrad systemlösning-pelletskamin kombinerat med solvärme.  
I4 Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer 
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I5 Pelletsteknik anpassat till lågenergihus 
 

Utveckling av tjänster 
I6 Pelletssystem med energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning 
I7 Gemensam mall för serviceavtal 
 
Lösningarna uppfyller flera av de krav som ingår i specifikationen och är exempel 
på hur det med relativt små insatser går att förbättra pelletssystemen. Kostnaden 
för lösningarna faller inom ramen för vad konsumenterna är villiga att betala för 
exempelvis en extra investering i teknik för att minska skötselinsatsen eller för ett 
övervakningssystem. Elpriset kommer dock få stor betydelse när det gäller 
konkurrensen från värmepumpar och villigheten att konvertera från ett elbaserat 
värmesystem i framtiden. 
 
Förutom teknisk utveckling av pelletssystem, mot system med prestanda 
motsvarande konkurrerande system som värmepumpen, behövs förståelse av 
orsakerna bakom skillnaden i konsumenternas allmänna värderingen av ett 
värmesystem. Sådan kunskap är väsentlig för budskap och argumentering i ett 
marknadsföringssammanhang. Den allmänna skillnaden i värdering av systemen 
tyder på att budskap om prestanda, exempelvis skötselinsats och driftssäkerhet, 
inte är tillräckligt för att fånga fastighetsägarnas intresse för värmesystem baserat 
på pelletsteknik.   
 
Vid marknadsföring av pelletseldning bör bl.a. miljöargumentet ”tas tillbaka” och 
utnyttjas bättre, mer satsning på mjuka värden och mindre teknikmarknads-
föringen samt satsning på tydlighet och kombinationspaket är några förslag som 
kom fram under workshopen. Det är också viktigt att skapa långsiktig 
marknadsföring i utvalda medier. Vid användning av tidskrifter som kanal för 
marknadsföring framstår tidningar inom områdena hus och hem, trädgård, och 
ekonomi som alternativ som når en större andel fastighetsägare. 
 
I ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova pågår nu arbete att testa och 
utvärdera två utvecklingar kring svensk pelletsteknik på SP:s laboratorium i 
samarbete med deltagande företag Effecta, Janfire och Sensic. Under 2011 
kommer Effectas energimätningssystem Energy Saver att utvärderas. Därtill har 
inledande tester genomförts med Sensics sensor. Arbete pågår nu med att anpassa 
CO-sensortekniken till Janfires pelletsteknik.  
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Bilaga 1 
 
 
   Enkät 1A 
 
 
A Allmänna frågor  
 

 
1. Jag är � Kvinna  Man 
 
 
2. Jag är ______ år 
 
 
3. Jag är � Ensamstående med barn  Gift/sammanboende med barn 
� Ensamstående utan barn  Gift/sammanboende utan barn 
 
 
4. Min högsta genomförda utbildning är: 
� Grundskola/folkskola 
� Gymnasieskola/folkhögskola 
� Universitet/högskola 
� Annat:______________________ 
 
 
5. Jag bor i:  
� Radhus  
� Fristående villa  
� Kedjehus 
� Annat:______________ 
 
6. Min bostad värms upp med en eller flera av följande alternativ 
� Direktverkande elvärme 
� Vattenburen elvärme 
� Luft-luftvärmepump 
� Luft-vattenvärmepump 
� Frånluftsvärmepump 
� Berg-, jord- eller sjövärmepump 
� Oljepanna 
� Vedpanna 
� Vedkamin eller kakelugn 
� Pelletspanna eller pelletsbrännare 
� Pelletskamin 
� Fjärrvärme 
� Solfångare eller solvärme 
� Annat____________ 
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B Frågor om dina krav på ett uppvärmningssystem  
 

 
På senare år har det blivit allt vanligare att i småhus byta ut sitt vattenburna 
uppvärmningssystem mot exempelvis en bergvärmepump, en pelletspanna eller 
fjärrvärme.  
 
På följande sidor presenteras frågor kring egenskaper hos valet av 
uppvärmningssystem.    
  
Följande egenskaper ingår i frågorna:   
 

• Lättskött (få timmar per år i arbetsinsats) 
 
• Fysiskt (tungt) arbete krävs ej (t ex bära säckar eller stapla ved) 

 
• Driftsäker (liten risk för driftavbrott och fel) 

 
• Miljövänlig (låga utsläpp från skorsten)  

 
• Förnyelsebar energi (energislag som t ex biobränsle, sol, vind) 

 
• Utrymmessnål (tar ej upp plats i form av bränsleförråd eller dyl.) 

 
• Trygg (stabil prisbild på valt energislag) 

 
• Ekonomisk (investeringen ska ge en besparing) 

 
• Marknadsvärde (påverka marknadsvärdet på huset)  

 
• Ren inomhusmiljö (ingen bildning av damm och sot) 

 
• Ingen låga/eld inomhus (av trygghetsskäl) 
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7. Antag att Du står inför ett val av uppvärmningssystem till din fastighet. 
Hur viktiga skulle följande egenskaper vara för ditt val av 
uppvärmningssystem? 
 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Mindre 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Lättskött  

Fysiskt (tungt) arbete krävs ej 

Driftsäker 

Låga utsläpp 

Förnyelsebar energi 

Utrymmessnål 

Trygg (stabil prisbild) 

Ekonomisk 

Påverka husets 
marknadsvärde 

Ren inomhusmiljö 

Ingen låga/eld inomhus (av 
trygghetsskäl) 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�  

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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C Frågor om val av värmesystem i bostäder  

På följande sidor presenteras fyra olika valsituationer som Du skall ta ställning till. 
Vi vill att Du ska välja mellan två olika vattenburna värmesystem (A och B). Varje 
typ av värmesystem är beskriven med hjälp av ett antal egenskaper och den 
årliga energikostnaden i kronor per år.  
 
Vi vill också att Du ska ange om Du vid ett byte av värmesystem kan tänka dig att 
välja det presenterade alternativet.  
 
Varje beslutssituation skall behandlas var för sig.  
                                                                
Förutsättningarna i alternativen avser följande egenskaper (för mer information 
se bifogat faktablad): 
 

• Energislag  
Varifrån man tar energin t ex pelletspanna, pelletsbrännare, 
bergvärmepump, luft-vattenvärmepump. 

 
• Skötselinsats  

Arbetsinsats i form av tillsyn, bränsle- och askhantering etc. antal timmar 
per månad.  
 

• Driftsäkerhet  
Maximalt antal driftstopp per år. Driftstopp innebär att ett avbrott i 
värmeförsörjningen uppstår. Ett driftstopp kan ibland åtgärdas själv och 
ibland krävs hjälp av yrkesman.  
 

• Serviceavtal  
5-årigt avtal inkluderat i investeringskostnaden. Avtalet kan 
innebära ett årligt servicebesök eller ett årligt servicebesök samt fria 
återbesök inom 24 timmar vid ev. driftstopp. 
 

• Online övervakningstjänst  
Tillgång till trådlös övervakning samt larmfunktion via SMS och e-mail. 
Tjänsten kan omfatta egen övervakning alternativt övervakning kopplad till 
din installatör.  
 

• Energikostnad 
Den energi- och underhållskostnad i kr per år som fås vid installation av 
ett nytt värmesystem (t ex pelletspanna, bergvärme). 
Investeringskostnaden är ej medräknad.  
 

• Investering 
Investeringskostnaden inklusive installation i kronor.  
 
 
De angivna egenskaperna är inte alltid realistiska utifrån dagens situation 
men de hjälper oss att förstå hur Du som konsument värderar olika 
egenskaper.  
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8. Antag att Du står inför ett beslut att byta ditt uppvärmningssystem. 
Under förutsättning att Du endast kan välja mellan nedanstående två 
alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle Du föredra? Anta att din 
bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Pelletspanna Luft-vattenvärmepump 

Skötselinsats 1 timme/månad 0,5 timmar/månad 

Driftsäkerhet Driftavbrott högst 1 ggr/år Driftavbrott högst 2 ggr/år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

Ingår-årligt servicebesök Ingår-årligt servicebesök 
samt fria återbesök vid 

driftstopp 

Online övervakningstjänst 
inkluderat i driftkostnaden 

Ingår-egen övervakning Ingår-kopplad till installatör 

Investeringskostnad kr 80 000 kr 80 000 kr 

Driftkostnad (energi- och 
underhållskostnad) kr/år* 

10 000 kr/år 20 000 kr/år 

*Avser ett hus med vattenburet system och ett värmebehov på 20 000 kWh och 
ett varmvattenbehov 5000 kWh per år. Hushållsel ej inkluderat i driftkostnaden.  

 

Vilket av de två alternativen skulle Du föredra?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid ett 
byte av Ditt uppvärmningssystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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9. Antag att Du står inför ett beslut att byta ditt uppvärmningssystem. 
Under förutsättning att Du endast kan välja mellan nedanstående två 
alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle Du föredra? Anta att din 
bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Luft-vattenvärmepump Bergvärmepump 

Skötselinsats 0,5 timmar/månad 0,5 timmar/månad 

Driftsäkerhet Driftavbrott högst 2 ggr/år Driftavbrott högst 4 ggr/år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

Ingår-årligt servicebesök 
samt fria återbesök vid 

driftstopp 

Ingår ej 

Online övervakningstjänst 
inkluderat i driftkostnaden 

Ingår-kopplad till installatör Ingår ej 

Investeringskostnad kr 80 000 kr 120 000 kr 

Driftkostnad (energi- och 
underhållskostnad) kr/år* 

20 000 kr/år 15 000 kr/år 

*Avser ett hus med vattenburet system och ett värmebehov på 20 000 kWh och 
ett varmvattenbehov 5000 kWh per år. Hushållsel ej inkluderat i driftkostnaden.  

 

Vilket av de två alternativen skulle Du föredra?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid ett 
byte av Ditt uppvärmningssystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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10. Antag att Du står inför ett beslut att byta ditt uppvärmningssystem. 
Under förutsättning att Du endast kan välja mellan nedanstående två 
alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle Du föredra? Anta att din 
bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Pelletspanna Luft-vattenvärmepump 

Skötselinsats 1 timme/månad 0,5 timmar/månad 

Driftsäkerhet Driftavbrott högst 1 ggr/år Driftavbrott högst 2 ggr/år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

Ingår-årligt servicebesök 
samt fria återbesök vid 

driftstopp 

Ingår ej 

Online övervakningstjänst 
inkluderat i driftkostnaden 

Ingår-kopplad till installatör Ingår ej 

Investeringskostnad kr 100 000 kr 110 000 kr 

Driftkostnad (energi- och 
underhållskostnad) kr/år* 

10 000 kr/år 20 000 kr/år 

*Avser ett hus med vattenburet system och ett värmebehov på 20 000 kWh och 
ett varmvattenbehov 5000 kWh per år. Hushållsel ej inkluderat i driftkostnaden.  

 

Vilket av de två alternativen skulle Du föredra?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid ett 
byte av Ditt uppvärmningssystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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11. Antag att Du står inför ett beslut att byta ditt uppvärmningssystem. 
Under förutsättning att Du endast kan välja mellan nedanstående två 
alternativ, vilket av dessa två alternativ skulle Du föredra? Anta att din 
bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Bergvärmepump Pelletspanna 

Skötselinsats 0,5 timmar/månad 1 timme/månad 

Driftsäkerhet Driftavbrott högst 2 ggr/år Driftavbrott högst 2 ggr/år 

5-årigt serviceavtal inkluderat i 
investeringskostnaden 

Ingår-årligt servicebesök Ingår-årligt servicebesök 
samt fria återbesök vid 

driftstopp 

Online övervakningstjänst 
inkluderat i driftkostnaden 

Ingår ej Ingår-egen övervakning 

Investeringskostnad kr 150 000 kr 80 000 kr 

Driftkostnad (energi- och 
underhållskostnad) kr/år* 

15 000 kr/år 10 000 kr/år 

*Avser ett hus med vattenburet system och ett värmebehov på 20 000 kWh och 
ett varmvattenbehov 5000 kWh per år. Hushållsel ej inkluderat i driftkostnaden.  

 

Vilket av de två alternativen skulle Du föredra?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid ett 
byte av Ditt uppvärmningssystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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D Allmänna frågor  
 

 
12. Har Du investerat i ett nytt värmesystem under de senaste fem åren? 
 
� Nej 
� Ja  
 
 
13. Avser Du att investera i ett nytt värmesystem inom de närmaste fem 
åren? 
 
� Nej 
� Ja Vid svar Ja: 

 
Avser Du att byta inom det närmaste halvåret? 
 
� Nej 
� Ja 

  
Vilka är de största problemen/möjligheterna vid ditt kommande 
byte av värmesystem? 

  
 

________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 

 
14. Hur bedömer Du din kunskap om  
 
Pelletseldning?  Värmepumpar?    
 
[  ] Mycket God  [  ] Mycket God    
[  ] God  [  ] God    
[  ] Liten   [  ] Liten     
[  ] Ingen  [  ] Ingen      
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15. Hur ofta läser Du tidningar med följande inriktningar?  
 
 Aldrig 1 – 5 ggr 

per år 
6 – 10 ggr 

per år 
Mer än 10 
ggr per år 

Bil, båt eller motor  

Datorer, teknik eller prylar 

Djur och natur 

Ekonomi 

Fritid och äventyr 

Hus och hem 

Hälsa och skönhet 

Mode 

Trädgård 

Vetenskap  

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 
 
16. Antag att Du vill byta din fastighets uppvärmningssystem, vilken typ av 
distributör på din ort tror Du kan leverera ett sådant värmesystem? 
 
� VVS återförsäljare 
� Lokal el- eller VVS-firma 
� Specialiserade återförsäljare av värmesystem 
� Byggvaruhus 
� Distributör spelar inte någon roll 
� Annat------------------------------- 
� Vet ej 
 
 
17. Ange vad Du tycker är bra (max 2 saker) och vad Du tycker är mindre 
bra (max 2 saker) med ditt nuvarande värmesystem?  
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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18. Fritt Forum! Övriga kommentarer mottages med stor tacksamhet. Ge 
gärna kommentarer kring uppvärmningssystem och teknik i allmänhet.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Vänligen returnera enkäten i det bifogade frankerade svarskuvertet. 

 

TACK FÖR HJÄLPEN! 

Susanne Paulrud 

Tel. 010-516 59 05 

susanne.paulrud@sp.se 
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   Enkät 2A 
 
 
A Allmänna frågor  
 

 
1. Jag är � Kvinna  Man 
 
 
2. Jag är ______ år 
 
 
3. Jag är � Ensamstående med barn  Gift/sammanboende med barn 
� Ensamstående utan barn  Gift/sammanboende utan barn 
 
 
4. Min högsta genomförda utbildning är: 
� Grundskola/folkskola 
� Gymnasieskola/folkhögskola 
� Universitet/högskola 
� Annat:______________________ 
 
 
5. Jag bor i:  
� Radhus ´ 
� Fristående villa  
� Kedjehus 
� Annat:______________ 
 
 
6. Min bostad värms upp med en eller flera av följande alternativ 
� Direktverkande elvärme 
� Vattenburen elvärme 
� Luft-luftvärmepump 
� Luft-vattenvärmepump 
� Frånluftsvärmepump 
� Berg-, jord- eller sjövärmepump 
� Oljepanna 
� Vedpanna 
� Vedkamin eller kakelugn 
� Pelletspanna eller pelletsbrännare 
� Pelletskamin 
� Fjärrvärme 
� Solfångare eller solvärme 
� Annat____________ 
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B Frågor om dina krav på ett kompletterande uppvärmningssystem  
 

 
På senare år har det blivit allt vanligare att komplettera fastigheternas 
huvudsakliga värmekälla med någon form av tillskottsvärme, oftast en 
luftvärmepump, pelletskamin, braskamin eller solfångare. På följande sidor 
presenteras frågor kring egenskaper hos valet av tillskottvärme.  
 
Följande egenskaper ingår i frågorna:   
 

• Lättskött (få timmar per år i arbetsinsats) 
 
• Fysiskt (tungt) arbete krävs ej (t ex bära säckar eller stapla ved) 

 
• Driftsäker (liten risk för driftavbrott och fel) 

 
• Miljövänlig (låga utsläpp från skorsten)  

 
• Förnyelsebar energi (energislag som t ex biobränsle, sol, vind) 

 
• Utrymmessnål (tar ej upp plats i form av bränsleförråd eller dyl.) 

 
• Trygg (stabil prisbild på valt energislag) 

 
• Ekonomisk (investeringen ska ge en besparing) 

 
• Snygg design  

 
• Låg ljudnivå (buller från fläktar) 

 
• Hög mysfaktor (se mycket eld, höra sprak)  

 
• Ren inomhusmiljö (ingen bildning av damm eller sot) 

 
• Ingen låga/eld inomhus (av trygghetsskäl) 
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7. Antag att Du står inför ett val att komplettera med tillskottsvärme till din 
fastighet. Hur viktiga skulle följande egenskaper vara för ditt val av ett 
kompletterande uppvärmningssystem?  
 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Mindre 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Lättskött  

Fysiskt (tungt) arbete krävs 
ej 

Driftsäker 

Låga utsläpp 

Förnyelsebar energi 

Utrymmessnål 

Trygg (stabil prisbild) 

Ekonomisk 

Snygg design 

Låg ljudnivå 

Hög mysfaktor 

Ren inomhusmiljö 

Ingen låga/eld (av 
trygghetsskäl) 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�  

� 

� 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�  

� 
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C Frågor om val av kompletterande värmesystem (tillskottsvärme) i 
bostäder  

På följande sidor presenteras fyra olika valsituationer som Du skall ta ställning till. 
Vi vill att Du ska välja mellan två olika kompletterande värmesystem (A och B). 
Varje typ av värmesystem är beskriven med hjälp av ett antal egenskaper och 
den årliga besparingen i kronor per år.  
 
 
Varje beslutssituation skall behandlas var för sig. 
 
Förutsättningarna i alternativen avser följande egenskaper (för mer information 
se bifogat faktablad):  
 
 

• Energislag  
Varifrån man tar energin t ex pelletskamin, luft-luftvärmepump, braskamin, 
solfångare. 

 
• Skötselinsats  

Arbetsinsats i antal timmar per månad.  
  

• Buller (ljudnivå)  
Ljudnivå från exempelvis fläktar. 
0 dB, motsvarar det svagaste ljud ett friskt öra kan höra. 
20 – 40 dB, motsvarar lugn natur, boningsrum. 
50 dB motsvarar ljudnivån från en varmluftugn. 
60 dB, motsvarar ett vanligt samtal, 1meters avstånd. 
Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. 
 

• Mysfaktor 
Det kompletterande systemet tillför en mysfaktor. Mysfaktor definierar vi 
här som visuell upplevelse. Hur brinner det? Brinner med glödbädd och 
eldslågor. Brinner som en liten fackla. Brinner ej, inga lågor.   

 
• Investeringkostnad 

Investeringskostnaden inklusive installation i kronor.  
 

• Besparing  
Besparing för energikostnaden i kr per år vid installation av ett 
kompletterande system (t ex pelletskamin, luftvärmepump, braskamin). 
Investeringskostnaden och eventuella underhållskostnader är ej 
medräknad.  
   
 

De angivna egenskaperna är inte alltid realistiska utifrån dagens situation 
men de hjälper oss att förstå hur Du som konsument värderar olika 
egenskaper.  
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8. Antag att Du står inför ett beslut att komplettera ditt huvudsakliga 
uppvärmningssystem med tillskottvärme. Under förutsättning att Du endast 
kan välja mellan nedanstående två alternativ, vilket av dessa två alternativ 
skulle Du föredra? Anta att din bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Solfångare Luft-luftvärmepump 

Skötselinsats 0,5 timmar/månad 0,5 timmar/månad 

Mysfaktor Brinner ej, ingen eldslåga Brinner ej, ingen eldslåga 

Buller (ljudnivå fläktar) <40 dB 50 dB 

Investeringskostnad 30 000 kr 30 000 kr  

Besparing energikostnad i 
kr/år* 

3 000 kr/år 4 000 kr/år 

*Avser ett hus med direktverkande el och ett värmebehov på 15 000 kWh. 
Varmvattenbehov 5000 kWh per år och hushållsel 5000 kWh. 

 

Vilket av de två alternativen skulle Du välja?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid en 
komplettering av Ditt värmesystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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9. Antag att Du står inför ett beslut att komplettera ditt huvudsakliga 
uppvärmningssystem med tillskottvärme. Under förutsättning att Du endast 
kan välja mellan nedanstående två alternativ, vilket av dessa två alternativ 
skulle Du föredra? Anta att din bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Pelletskamin Pelletskamin 

Skötselinsats 3 timmar/månad 1 timmar/månad 

Mysfaktor Brinner med glödbädd och 
lågor 

Brinner som liten fackla 

Buller (ljudnivå fläktar) 60 dB 40 dB 

Investeringskostnad 20 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

40 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

Besparing energikostnad i 
kr/år* 

8 000 kr/år 4 000 kr/år 

*Avser ett hus med direktverkande el och ett värmebehov på 15 000 kWh. 
Varmvattenbehov 5000 kWh per år och hushållsel 5000 kWh. 

 

Vilket av de två alternativen skulle Du välja?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid en 
komplettering av Ditt värmesystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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10. Antag att Du står inför ett beslut att komplettera ditt huvudsakliga 
uppvärmningssystem med tillskottvärme. Under förutsättning att Du endast 
kan välja mellan nedanstående två alternativ, vilket av dessa två alternativ 
skulle Du föredra? Anta att din bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Solfångare Pelletskamin 

Skötselinsats 0,5 timmar/månad 1 timmar/månad 

Mysfaktor Brinner ej, ingen eldslåga Brinner med glödbädd och 
lågor 

Buller (ljudnivå fläktar) <40 dB 40 dB 

Investeringskostnad 30 000 kr 20 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

Besparing energikostnad i 
kr/år* 

3 000 kr/år 4 000 kr/år 

*Avser ett hus med direktverkande el och ett värmebehov på 15 000 kWh. 
Varmvattenbehov 5000 kWh per år och hushållsel 5000 kWh. 

 

Vilket av de två alternativen skulle Du välja?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid en 
komplettering av Ditt värmesystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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11. Antag att Du står inför ett beslut att komplettera ditt huvudsakliga 
uppvärmningssystem med tillskottvärme. Under förutsättning att Du endast 
kan välja mellan nedanstående två alternativ, vilket av dessa två alternativ 
skulle Du föredra? Anta att din bostad är lämplig för båda alternativen.  
 

Egenskaper Uppvärmningssystem A  Uppvärmningssystem B 

Energislag Pelletskamin Pelletskamin 

Skötselinsats 3 timmar/månad 1 timmar/månad 

Mysfaktor Brinner med glödbädd och 
lågor 

Brinner som liten fackla 

Buller (ljudnivå fläktar) 40 dB 60 dB 

Investeringskostnad 20 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

40 000 kr plus 10 000 kr för 
skorsten 

Besparing energikostnad i 
kr/år* 

4 000 kr/år 8 000 kr/år 

*Avser ett hus med direktverkande el och ett värmebehov på 15 000 kWh. 
Varmvattenbehov 5000 kWh per år och hushållsel 5000 kWh. 

 

Vilket av de två alternativen skulle Du välja?  

 Jag skulle föredra alternativ A 
  
 Jag skulle föredra alternativ B  

 
 
Om det valda alternativet fanns i verkligheten, skulle Du välja det vid en 
komplettering av Ditt värmesystem?   
 

 Ja 
  

 Nej 
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D Allmänna frågor  
 

 
12. Har Du investerat i en kompletterande värmekälla under de senaste fem 
åren? 
 
� Nej 
� Ja 
 
13. Avser Du att investera i en kompletterande värmekälla inom de 
närmaste fem åren? 
 
� Nej 
� Ja Vid svar Ja: 
 

Avser Du att investera inom det närmaste halvåret? 
 
� Nej 
� Ja 

  
Vilka är de största problemen/möjligheterna vid din kommande 
komplettering av värmesystem? 

  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 
 
14. Hur bedömer Du din kunskap om  
 
Pelletskaminer?  Luftvärmepumpar? Solfångare?   
 
[  ] Mycket God  [  ] Mycket God  [  ] Mycket God  
[  ] God  [  ] God  [  ] God   
[  ] Liten   [  ] Liten   [  ] Liten   
[  ] Ingen  [  ] Ingen   [  ] Ingen 
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15. Hur ofta läser Du tidningar med följande inriktningar?  
 
 Aldrig 1 – 5 ggr 

per år 
6 – 10 ggr 

per år 
Mer än 10 
ggr per år 

Bil, båt eller motor  

Datorer, teknik eller prylar 

Djur och natur 

Ekonomi 

Fritid och äventyr 

Hus och hem 

Hälsa och skönhet 

Mode 

Trädgård 

Vetenskap  

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 
 
 
16. Antag att Du vill komplettera din fastighets uppvärmningssystem, vilken 
typ av distributör på din ort tror Du kan leverera ett sådant värmesystem? 
 
� VVS återförsäljare 
� Lokal el- eller VVS-firma 
� Specialiserade återförsäljare av värmesystem 
� Byggvaruhus 
� Distributör spelar inte någon roll 
� Annat------------------------------- 
� Vet ej 
 
 
 
17. Ange vad Du tycker är bra (max 2 saker) och vad Du tycker är mindre 
bra (max 2 saker) med ditt nuvarande värmesystem?  
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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18. Fritt Forum! Övriga kommentarer mottages med stor tacksamhet. Ge 
gärna kommentarer kring uppvärmningssystem och teknik i allmänhet.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Vänligen returnera enkäten i det bifogade frankerade svarskuvertet. 

 

TACK FÖR HJÄLPEN! 

Susanne Paulrud 

Tel. 010-516 59 05 

susanne.paulrud@sp.se 
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Bilaga 2 
 
Faktablad Enkät 1 
 
Detta faktablad är ämnat som en hjälp till frågeformuläret  
 
Bergvärmepumpvärmepump 
En bergvärmepump tar lagrad solvärme från berget genom ett vanligtvis 90-
220 meter djupt hål ned i berggrunden. I borrhålet (energibrunnen) förs sedan 
en så kallad kollektorslang ned, fylld med en frostskyddsvätska (till exempel 
vatten och sprit). Denna kalla vätska pumpas runt i slangen så att den fångar 
upp värmen ur berget. Till skillnad från utomhusluften håller berget en jämnare 
temperatur över året vilket är en fördel för värmepumpens drift och 
energibesparingen. För att kunna använda bergvärmen till uppvärmning av 
huset krävs det vattenburna element (radiatorer) samt el, eftersom 
bergvärmepumpen måste ha el för att fungera. Bergvärmepumpar ger en 
energibesparing på cirka 50–70 procent. Bergvärme kostar i 
Stockholmsområdet cirka 130 000-170 000 kronor. I övriga landet mellan 
90 000-150 000 kronor. 

Luft-vattenvärmepump 
Luft-vattenvärmepumpen tar tillvara värmen som finns i utomhusluften och 
överför den energin inomhus genom vattenburna element eller vattenburen 
golvvärme och till husets varmvattenberedning. Värmepumpen placeras oftast 
utomhus, men det finns även modeller som monteras inomhus. Luft-
vattenvärmepumpar kan vanligtvis spara cirka 50–60 procent av husets behov av 
värme och varmvatten under året. Energibesparingen blir lägre vid låg 
utomhustemperatur. Priset ligger på cirka  
50 000–110 000 kr inklusive installation. Priset varierar beroende på vad som 
ingår, storlek, installation och fabrikat. 
 
Pelletspanna eller pelletsbrännare 
Pellets består av sågspån och kutterspån som mals, torkas och pressas samman 
till små stavar med en diameter på 6 eller 8 mm. Resultatet blir ett torrt bränsle 
som lätt kan hanteras. 
 
Vid byte av värmesystem kan du antingen köpa en ny panna och en 
pelletsbrännare eller en panna med inbyggd pelletsbrännare. Vanligen har dessa 
pannor en elpatron som reserv till pelletseldningen. En komplett pelletspanna 
med förråd kostar mellan 80 000–120 000 kr. Kostnaden beror på om pannan har 
automatisk ask- och sothantering, utformning av förråd mm. Under sommaren 
används pannan normalt enbart för att värma tappvarmvatten. 
 
Har du en oljepanna, vedpanna eller kombipanna som är i bra skick kan du 
installera en pelletsbrännare på den befintliga pannan. Du behöver också ett 
pelletsförråd och en matarskruv för att transportera pellets från förrådet till 
brännaren. Brännare och matarskruv kostar från ca 20 000 kr. 
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Skötselinsats 
Arbetsinsats i antal timmar per månad. I arbetsinsatsen ingår exempelvis tillsyn, 
rengöring, påfyllning av bränsle och askhantering.  
 
Driftsäkerhet  
Maximalt antal driftstopp per år. Driftstopp innebär att ett avbrott i 
värmeförsörjningen uppstår. Ett driftavbrott kan uppstå av flera orsaker, t ex 
dåligt underhåll (värmepump), problem i bränsleinmatning mm (pelletspanna). Ett 
driftstopp kan ibland åtgärdas själv och ibland krävs hjälp av yrkesman.  
 
Seviceavtal 
Ett serviceavtal syftar till att öka tryggheten. Ett serviceavtal kan omfatta tjänster i 
förebyggande syfte eller om något problem skulle uppstå beroende på vilken typ 
av serviceavtal du väljer att teckna. Du kan exempelvis välja att med automatik få 
årlig service med ekonomi- och miljötrimning eller ett komplett sk underhållsavtal 
som förutom regelbunden service ger dig fria återbesök om ditt värmesystem 
skulle krångla. Ett serviceavtal medför en kostnad och i enkätfrågan ingår den i 
investeringskostnaden.   
.  
Fjärrstyrning 
Online övervakning är en webbaserad tjänst som gör det möjligt att styra och 
övervaka värmesystemet på distans. Värmesystemet som skall styras eller 
övervakas ansluts via fast eller mobil kommunikation. Om något fel skulle uppstå, 
får du larm via SMS eller e-post. Programmet kan även vara kopplat till 
installatören som även kan ha möjlighet att utföra viss service på distans. 
Tjänsten ingår i energikostnaden. 
 
Energikostnad 
Den energi- och underhållskostnad i kr per år som förväntas vid installation av ett 
nytt värmesystem (t ex pelletspanna, bergvärme). Investeringskostnaden är ej 
medräknad.  
 
Det är endast möjligt att göra rättvisande prisjämförelser om samma 
grundförutsättningar används. De angivna energikostnaderna i enkäten avser en 
normalvilla med ett uppvärmningsbehov på 20 000 kWh/år och varmvatten 5 000 
kWh/år, dvs energibehovet är 25 000 kWh/år.  
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Faktablad Enkät 2 
 
Detta faktablad är ämnat som en hjälp till frågeformuläret.  
 
Luft-luftvärmepump 
Luft-luftvärmepumpen består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. 
Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften. Värmen överförs till inomhusdelen 
som sedan avger värmen direkt till inomhusluften med hjälp av en fläkt. Du kan 
inte värma tappvarmvatten eller radiatorvatten med en luft-luftvärmepump. En luft 
-  
luftvärmepump kan vanligtvis spara cirka 30–50 procent av husets värmebehov 
(exklusive varmvatten) över året. Energibesparingen blir lägre vid låg 
utomhustemperatur.  
 
Denna typ av värmepump är ett komplement till andra uppvärmningssystem, 
exempelvis direktverkande elvärme. Priset ligger på cirka 15 000–35 000 kr 
beroende på storlek, installation och fabrikat. 
 
Pelletskamin 
Pellets består av sågspån och kutterspån som mals, torkas och pressas samman 
till små stavar med en diameter på 6 eller 8 mm. Resultatet blir ett torrt bränsle 
som lätt kan hanteras. 
 
En pelletskamin liknar en braskamin men har ett inbyggt förråd för pellets. Från 
förrådet matas pellets automatiskt in i eldstaden. En termostat styr kaminen så att 
lagom mycket pellets matas in utifrån husets behov. En pelletskamin kan svara 
för mer än 50 % av husets värmebehov. Det gör att en pelletskamin är ett bra 
komplement för hus med elvärme. Kaminen bör placeras centralt och en öppen 
planlösning ger bäst spridning av värmen. Det finns även vattenmantlade 
kaminer som kan värma tappvarmvattnet eller andra delar av huset via en 
fläktkonvektor.  
 
Priset för en pelletskamin ligger mellan 20 000–50 000 kr utan skorsten. Att 
installera en skorsten kostar i storleksordningen 2 000 kr per meter. Idag finns 
det också en pelletskamin som inte kräver skorsten. Den är därför mycket 
lämpad för hus med direktverkande el som uppvärmning. Pellets kostar ca 45 
öre/kWh om den köps i säckar (ca 16 kg) på pall. Värmen från pelletsen kostar 
då ca 50–55 öre/kWh om man tar hänsyn till förluster vid eldningen. 
 
Braskamin 
Braskaminer eldas med ved och används främst för trivseleldning men kan även 
vara ett komplement till det ordinarie värmesystemet under kalla dagar. 
Braskaminen är en utmärkt reservvärmekälla vid eventuella strömavbrott. För att 
värmen ska kunna spridas till husets alla delar krävs öppen planlösning och 
öppna passager. En braskamin kostar vanligtvis 10 000-25 000 kr, men priser 
under och över finns också. Om det inte redan finns en fungerande skorsten 
tillkommer kostnad för denna. Skorsten till braskamin kostar runt 2 000 kr per 
meter.  
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Solfångare 
Solfångare utformas vanligen så att de svarar för cirka hälften av en 
normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Då använder man ett standardiserat 
solvärmesystem där 4–6 m2 stora solfångare är anslutna till en 
varmvattenberedare med 200–300 liters volym. Ett bra tillfälle att fundera över en 
satsning på solvärme är när du ändå ska byta varmvattenberedare. Kostnaden 
för ett solvärmesystem för varmvatten för en villa ligger normalt runt ca 25 000-40 
000 kr. Solfångaren består antingen av en plan låda med isolerad botten och en 
täckskiva av glas eller plast eller av vakuumrör i glas.  
 
Solvärme kan också utformas för uppvärmning som ett komplement till en annan 
värmekälla. Du får förstås inte lika mycket värme från solen på vintern som på 
sommaren. 
 
Skötselinsats 
Arbetsinsats i antal timmar per månad. I arbetsinsatsen ingår exempelvis tillsyn, 
rengöring, påfyllning av bränsle och askhantering.  
 
Buller 
Från en luft-luftvärmepump och en pelletkamin härrör bullret huvudsakligen från 
fläktarna – strömmande luft som alstrar buller och vibrationer från motorer och 
fläktar. För pelletskaminen kan även skruven – motorn, skruven och dess 
framdrivningsmekanism alstra vibrationer. 
 
Mysfaktor 
Vad som anses tillföra en mysfaktor är givetvis individuellt. Mysfaktor definieras i 
enkäten som visuell upplevelse. Hur brinner det? Brinner som en fackla (a). 
Brinner med glödbädd och eldslågor (b).   
 

 
(a)       (b) 
 
Besparing 
Ovan beskrivna energislag är ett komplement till din nuvarande uppvärmning och 
därför varierar besparingen från hushåll till hushåll beroende på vad du har för 
uppvärmningssystem i övrigt. Det är endast möjligt att göra rättvisande 
prisjämförelser om samma grundförutsättningar används.  
 
De angivna besparingarna i enkäten avser en normalvilla med direktverkande el 
med ett uppvärmningsbehov på 15 000 kWh/år och varmvatten 5 000 kWh/år, 
dvs energibehovet är 20 000 kWh/år. Den angivna Besparingen avser bara 
energikostnaden. För att få den totala uppvärmningskostnaden måste även 
investering för ny utrustning och installation samt kostnader för underhåll ingå i 
en kostnadskalkyl.  
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Bilaga 3 
 
Program workshop ”Krav och lösningar för framtidens pelletteknik” i 
Skövde 27-28 oktober 2009.  
 
 
27 oktober 2009 
13.00 Presentation av projektet 
  Pellets i småhus-nulägesbeskrivning  
  Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
13.30 Resultat  från konsumentundersökningen 
  Thomas Laitila Örebro Universitet/SCB 
14.30  Marknadsföring-Att köpa ett nytt uppvärmningssystem 
  Agneta Marell Örnsköldsvik kommun/Umeå Universitet 
15.00 Kaffe  
15.30 Ökad innovationseffektivitet i små och medelstora företag  
  Marcus Olsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut   
15.45 Pellets i småhus-utveckling i Sverige, Europa och USA 
   Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
  EUP-direktivet-hur påverkas biobränsleeldade pannor och kaminer 

Utsläppsgränser i Sverige och andra europeiska länder-vad är på gång? 
  Lennart  Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut   
  Nya råvaror till pellets- vad betyder dessa för småskalig teknik? 
  Ny bränslestandard, nya krav i BBR 
  Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
17.15 Kort paus 
17.30 Förberedelse inför  morgondagens arbete 
19.00 Gemensam middag 
 
28 oktober 2009  
8.00 Diskussionspass 1  
  Brainstorm 
  Välj/rangordna innovativa idéer/lösningar  
  (riktvärde 2 st per fråga) 
10.00  Kaffe 
10.20  Redovisning av pass 1  
  De bästa idéerna väljs (alla under ledning av moderatorn) 
  Formering av grupper efter intresse 
11.20 Diskussionspass 2  
  Hur går vi vidare?  
12.10 Redovisning pass 2  
12.30 Lunch 
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Bilaga 4  
 
Sammanfattning av gruppdiskussionerna under workshopen 
”Krav och lösningar för framtidens pelletteknik”, Skövde 27-28 oktober 
2009. 
 
Pellets för uppvärmning har inte fått den status som pellets har i Österrike. I 
Sverige har pellets mer framstått som ett miljövänligt lågpris alternativ med fokus 
på lågprisalternativ. För att uppfylla konsumenternas krav krävs förbättringar på 
flera områden. Några av de behov och hinder som lyftes fram under 
diskussionerna var följande: 
 
Förbränningsteknik 

• Aktiv styrning av förbränningstekniken (själv justera för olika bulkvikter 
etc) 

• Utveckla styrsystem, göra dessa billigare 
• Modulerande brännare och lambdasond 
• Enhetliga system, samma typ av komponenter. Var ska sensorer mm. 

placeras för att fungera optimalt 
• Dragreglering inbyggd i utrustningen 
• Minimera skötselbehov längre rengöringsintervaller 
• Kopiera Österrikisk teknik men gör den bättre och producera billigare 

Kombisystem 
• Det måste vara möjligt att kunna kombinera flera system (värmepump, sol, 

pellets), systemen måste kunna kommunicera med varandra. Detta kräver 
samarbete mellan branscherna. 

• Pellets-sol-kombinationer innebär relativt sett mindre investering för 
pelletsdelen, ger utrymme för bättre system. 

• Det finns luft-vatten VP som kan dockas till en panna. Dvs pannan tar 
spetslasten. 

• Nya lösningar: köp en luft-vatten VP med pelletsbrännare  
• För att komma ned i pris kan man sätta in en frånluftvärmepump med 

pelletskamin som spets. (nybyggnation). 

Förrådslösningar och service 
• Idag finns för få bra, snygga, billiga, funktionella förrådslösningar. 

Leveranser ställer krav på stora förråd.  
• Larm då pellets börjar ta slut.  
• System för automatpåfyllning. 
• Bättre system för påfyllning finns t.ex. i Österrike. 
• Erbjuda mindre volymer fraktfria leveranser 
• Erbjuda färdiga bättre förrådslösningar (erbjuda installatören färdiga 

lösningar)  
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• Kamin med bulklösning behöver utvecklas (finns i Österrike) 
• Automatisk avläsning av nivån i tanken bra för både kund och leverantör. 

Förrådet aldrig tomt hos kund, aldrig överfullt hos leverantör.  
• Nedgrävd tank och vaccumsug (dyrt alternativ för Sverige finns i 

Österrike) 
• Täta system, bygg in anläggningen  

Service:  
Sälj in serviceavtal redan vid installationen (ekonomi, trygghet, lättskött…) 
Obligatoriskt med serviceavtal, 
 
Likvärdiga provmetoder 
Metoder för prestanda och miljöprovning i Sverige måste samordnas med de 
metoder som används inom exportmarknaden. Provning bör bli billigare 
 
Gemensam marknadsföring 

• Större urval ifråga om design etc för pelletskaminer  
• Miljöargumentet bör ”tas tillbaka” och utnyttjas bättre 
• Förbättrat/nytt kvalitetsmärkningssystem som marknadsförs kraftfullt och 

långsiktigt 
• Lyft fram varmvattenkomforten med pellets gentemot värmepumpen 
• Långsiktighet i utvalda medier 
• Gemensam marknadsföring av pellets som uppvärmningsalternativ 
• Komma med i bygg-TV-program (=gratisreklam) 
• Fokusera på tydlighet. Kombinationspaket.  
• Trycka mer på klimatnyttan, förnyelsebart. Våga satsa på mjuka värden. 

Komma ifrån teknikmarknadsföringen.  
• Anpassa marknadsföringen för olika forum. Kompetenshöjning i 

branschen, marknadsföring direkt via samtal med kunderna. 
• Marknadsföring behövs på övergripande nivå.  Det blir effekt av 

marknadsföring först när alla annonserar samtidigt. 
• Marknadsföring? Nej folkbildning! Gemensamma satsningar på produkten 

pellets, sälj hela system. 
• Nya hus – med pellets kan man utforma ett spännande hus eftersom tillåtet 

kWh/år är högre. Sälj nya hus med pellet, nedgrävd tank. Teknikrum 
istället för pannrum. 

• Satsa på nyproduktionsmarknaden, speciellt de mindre husen. 15 000 nya 
villor per år i Sverige – viktig marknad. 

Hur behåller vi gamla kunder:  
• Trygg och stabil prisbild (sluta med budskapen om ”köp innan 

prishöjning”) 
• Långa kontrakt 
•  
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Hur når vi nya kunder: 
• Första sållningen:  
• Pellets är miljövänligt och miljö får kosta pengar 
• 100 % förnyelsebart, inhemsk sysselsättning 
• Nära beslutet: 
• Varm skorsten – bättre ventilation – bättre inomhusmiljö 

Argument till värmepump  
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