
Bioolja till fjärrvärme
Elmeverket, Älmhult
Ren – lokal – oberoende

Fallstudie bioolja 
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Framgångsfaktorer och lärdomar 

Man har nu eldat med bioolja vid Elmeverket i två säsonger. Erfarenhe-
terna visar att det fungerar men att behovet av tillsyn och underhåll är 
större än för fossil olja. Det beror på att oljans kvalitet varierar mycket 
mellan olika perioder. 

E.ON Värme använder bioolja vid en del andra anläggningar också, och 
det ingår i deras strategi för att minska CO2-utsläppen. Nu minskar 
dock användningen av bioolja och ersätts i stället av träbriketter. 

Prover av bioolja



Inledning
Fjärrvärme täcker cirka 85 % av värmebehovet i Älmhult. Fjärrvär-
menätet anlades på 1980-talet och ägs sedan 2002 av E.ON Värme 
AB.  

Ungefär 80 företag och 600 hushåll är anslutna till fjärrvärmenätet. 
Största kund är IKEA, som månar om sitt ekologiska fotavtryck.

Fjärrvärmesystemet 
Fjärrvärmeproduktionen på 76 GWh/år baseras på fasta biobräns-
len, skogsflis och bark, som står för mer än 85 %. Spillvärme från 
Swedwood, ett träindustriföretag på orten, levereras också till 
fjärrvärmenätet. 

Det finns även en oljepanna för topplaster vintertid, låglast på 
sommaren och som reserv vid driftavbrott och extra säkerhet. Se-
dan 2011 eldar man med bioolja som ger cirka 8–10 GWh/år. Efter-
som man bara producerar förnybar energi så har man inga CO2-
utsläpp från fossila bränslen.

Största pannan är på 12 MW och har rökgasrening med multicyk-
lon och elektrofilter samt en 3,5 MW rökgaskondensor. Pannan kan 
eldas med bark, grot och flis med en fukthalt på 50–60 % (grot står 
för grenar och toppar, alltså skogsavfall).

Oljepannan med effekten 10 MW har en traditionell oljebrännare. 
När man eldar med bioolja måste oljan förvärmas för att kunna 
transporteras i rören och förvaras i tanken. Oljan produceras i regi-
onen, till största delen av rapsfrö. Oljans egenskaper varierar       
mycket, bland annat beroende på typ.

Bioolja är ett flytande biobränsle som kanske inte är så känt ännu, 
men används för att producera värme i flera av Sveriges fjärrvär-
menät. Man använder faktiskt mer biooljor än fossil eldningsolja i 
fjärrvärmenäten i Sverige. Bioolja kan ha vegetabiliskt eller anima-
liskt ursprung, och vara primär olja eller avfalls- och restprodukt. 
Från och med 2011 måste alla biooljor som eldas vara hållbara, det 
vill säga uppfylla kraven i lagen om hållbarhetskriterier för att rä-
knas som förnybar grön energi.  

Priser och kostnader
Kostnaden för ett hushåll består av fast avgift på 3 800 kr/år + plus 
0,60 kr/kWh inklusive mervärdesskatt samt energi- och miljöskat-
ter (januari 2013). Till detta tillkommer kostnader för installation av 
rör och fjärrvärmemätare. 

Investeringarna i det nya biobränslebaserade fjärrvärmeverket, ut-
byggnad av fjärrvärmenätet etc. sedan 2002 uppgår till 140 miljo-
ner kronor. 
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