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Sammanfattning 

Detta examensarbete gjordes efter att Umeå Energi hade satt upp som mål att bli 

klimatneutralt år 2018.  Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheten att fasa 

ut/konvertera befintlig fossilolja på produktionsanläggningen på Dåva och att få en klarare 

bild av vad bioolja är. I arbetet behandlas frågor kring biooljors olika egenskaper. Vad som 

krävs för hantering och lagring och vilka ombyggnationer som krävs för att byta från fossil 

eldningsolja till bioolja. 

Genom olika intervjuer och möten, med både personer på Umeå Energi och olika 

Biooljeleverantörer, så har dessa frågor besvarats. 

 

Bioolja är en relativt ny produkt på marknaden och det finns endast ett fåtal leverantörer som 

importerar bioolja. Den här rapporten jämför 3 olika leverantörer och den som verkade vara 

mest intressant var Wibax. Wibax är det företag som finns i närområdet och det största 

bolaget av de tre bolag som jämfördes i denna rapport.  

Det finns ett stort antal av olika biooljor med en stor variation av vad de innehåller och dess 

egenskaper. Därför är det också ett väldigt stort spann på vad en bioolja kostar. Kostnaderna 

bestäms av flyttemperatur och askhalt, är askhalten hög eller flyttemperaturen hög så blir 

priset lägre. Resultaten visar att den enda biooljan som det finns möjlighet att tjäna pengar på 

att konvertera till är tallbecksolja. Det krävs dock en hel del ombyggnationer för tallbecksolja. 

Biooljor följer den prisbild som är för fossil eldningsolja. 

Eftersom det inte finns någon lönsamhet med en konvertering, måste det finnas andra 

alternativ än ekonomiska för att utföra en konvertering. Det kan även finnas en lönsamhet i 

att kunna marknadsföra fjärrvärmen som en grön fjärrvärme, alltså en klimatneutral 

fjärrvärme.  

  



 
 

Summery 

This project started after Umeå Energi set their climate goals of become climate neutral by 

the end of 2018. The purpose of this report is to examine the possibility of phasing out the use 

of fossil fuel in the heat and power station at Dåvamyran.  The report will also review possible 

alternatives, which could potentially phase out fossil fuel, with the focus on Biooil.  

Another aim of this report is to get a clear picture of what biooil is. What kind of properties 

biooil have. What is needed for it's management and storage. The report will look closely into 

what kind of restructuring is required to make a change from fossil fuel to biooil. What is the 

difference between different biofuils.  

The topic of fossil fuels and Biofuels has raised many questions which, through interviews and 

meetings with both people from Umeå Energi and different Biofuels suppliers, have these 

questions been answered by this report. 

Biooil is a relative new product on the market. There are few suppliers currently importing 

biooil into Sweden. I choose to look closely into three of these suppliers, the most interesting 

one is Wibax. Wibax is a company that operates locally and is also the largest of these three 

suppliers. This makes them the most attractive supplier for Umea Energi. 

There are many different biofuels produced with big variations and properties which creates 

a products with varying price and quality. Prices is regulated by its pour point and ash content. 

If the ash content and pour point are high then the price is lower. The only biooil out there 

today that would be profitable to convert to is called tall oil pitch fuel, TOP for short. To change 

to TOP fuel would requires major restructuring of existing systems. TOP fuel has to be kept 

warm during both in storage and throughout delivery. TOP fuel is also corrosive in higher 

temperatures.  

Biooil follows a similar price point to fossil fuel which means it is not profitable to convert to 

biooil when most of the biooils today are more expensive then the fossil fuel except for a few 

biooils like TOP, which have large, initial upfront costs to convert existing infrastructure for it's 

use, which makes it an unattractive alternative fuel source. 

Since there are so few financial gains to be had by converting from fossil fuels to biofuels there 

must be other benefits for converting. For example, Umeå Energi has a goal to be climate 

neutral by 2018. There could be other goals like you could advertise that Umeå Energi provides 

a green district heating. That would make clients think more about the environment, which 

could have an indirect benefit on becoming greener. It is impossible to say what kind of effect 

this would bring, in this case a market analysis has to be done. 
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2 Förklaring av begrepp 

FAME - Fatty Acid Methyl Ester - Fettsyrametylestrar 

MFA - Mixed Fatty Acids - Blandad fettsyra 

RME - Rape methyl Ester - Raps metylester 

Rybs - En ettårig oljeväxt som är släkt med raps 

SRM - Specificerat riskmaterial 

TSE - Transmissibel spongiform encefalopati  

TOFA - Tall Oil Fatty Acid - Tallfettsyra 

TOP - Tall Oil Pitch - Tallolja 

TOR - Tall Oil Rosin - Hartsyran  



 
 

3 Inledning 

Detta är ett examensarbete för högskoleingenjör med inriktning mot energi. Anledningen till 

detta arbete är för att utreda Umeå Energis mål att vara klimatneutrala till år 2018. Syftet med 

arbetet är att hitta nya bränslen som kan ersätta den fossila oljan som används idag.  

3.1 Bakgrund 

På Umeå Energi har det inte tidigare gjorts någon liknande utredning. Kunskaper om 

biooljans egenskaper, hantering och lagring saknas, samtidigt finns det dålig kunskap om 

logistik, pris och skatter gällande bioolja och möjligheten att använda denna. 

3.2 Mål 

Målet är att komma fram till vad Umeå Energi behöver fördjupa sig i för att nå målet att bli 

klimatneutral 2018, finns det möjlighet att ersätta fossilolja med bioolja. Arbetet har till syfte 

att besvara frågor kring vilka olika typer av biooljor det finns på marknaden och deras olika 

egenskaper. Undersöka biooljans marknadstillgång dess hantering och lagring, vidare 

jämföra prisskillnader och skatter gentemot fossilolja. Utreda vilka krav som gäller för 

logistik, hantering och utrustning. 

3.3 Metod 

 Tillvägagångsättet var olika intervjuer med personal på Umeå Energi och träffar med 

leverantörer. Jämför olika biooljors förbränningsegenskaper, undersökt andra företags 

erfarenheter angående förbränning av bioolja. Utrett vilka ombyggnationer som skulle 

behövas för en övergång till bioolja. Övriga metoder för att inhämta information är bland 

annat studiebesök, facklitteratur och information på internet. 

3.4 Avgränsningar 

Undersökningar angående kostnader för ombyggnationer kommer inte att utredas. I arbetet 

har endast dom 3 största leveransföretagen av bioolja jämförts.  



 
 

4 Förbränningsanläggningar Dåva 1 och Dåva 2 

Umeå Energi har 2 stycken så kallade huvudproduktionsanläggningar, dessa två finns på 

Dåvamyran strax norr om Umeå.  

Dåva 1 byggdes år 2000 och när den byggdes så var den en av världens mest effektiva och 

miljöanpassade avfallspanna. Dåva 1 är en rostereldad avfallspanna. Idag så vill man försöka 

miljöanpassa stödeldning och uppeldning. Använda bioolja istället för den fossila olja som 

används i dagsläget. Enligt lag så måste temperaturen ligga på minst 850 grader för att få 

elda avfall, för att garantera en fullständig förbränning. Eftersom avfall är ett varierande 

bränsle och kranförare blandar avfallet så gott det går så finns det ändå tillfällen när man 

måste stödelda med hjälp av olja. Detta beror på att om det blir ett för lågt energivärde i 

avfallet, på grund av till exempel snö/blött avfall, finns även andra anledningar. Det andra 

användningsområdet där man använder mycket olja är vid upp- och nedeldningar av Dåva 1. 

Detta görs för att få en kontrollerad värmeökning i pannans gods. Pannan är inte byggd för 

snabba temperaturförändringar då murning kan spricka och lossna, pannväggar/panntuber 

som spricker. Därför görs en kontrollerad uppeldning och nedeldning för att inte gå upp för 

snabbt i temperatur och tryck. Sedan är det också krav på att avfall måste eldas vid minst 

850 grader. Så att en uppeldning och nedeldning tar ca 18 timmar att gå från en kall panna 

till en varm, eller tvärtom. Det förbrukas ca 35-45 m3 olja vid en upp- eller nedeldning. 

Därför är det intressant att hitta ett klimatneutralt alternativ till fossil olja. I tabellen under 

så ser ni mängden fossil olja som förbrukades i Dåva 1 under ett år, mätt i m3  

Tabell 1: Förbrukning av fossil olja på Dåva 1 anläggningen 

Dåva 1 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 

Tot. 
Förbr. 

Tot. 
Förbr. 

Tot. 
Förbr. 

Tot. 
Förbr. 

Tot. 
Förbr. 

Tot. 
Förbr. 

jan 82,30 16,52 34,35 14,35 10,95 24,05 

feb 46,79 55,68 92,73 10,49 14,95 6,36 

mar 177,40 50,88 50,65 23,01 63,78 173,31 

apr 46,12 61,90 23,87 3,26 24,82 57,91 

maj 193,38 1,12 30,53 2,27 5,86 183,88 

jun 2,41 136,96 40,08 25,42 9,25 57,15 

jul 20,98 46,04 26,69 2,02 4,42 2,22 

aug 30,63 96,36 51,38 13,16 39,73 16,12 

sep 65,36 184,26 37,88 8,94 101,09 0,00 

okt 3,95 94,27 133,57 153,57 81,54 88,77 

nov 3,80 115,20 56,24 39,12 23,44 25,90 

dec 14,38 21,73 148,36 31,66 4,20 11,37 

Summa 687,5 880,9 726,3 327,3 384,0 647,0 

 

Dåva 2 byggdes år 2010 och är en biobränsle anläggning där avverkningsrester, flis, bark, 

spån och torv eldas. Denna panna byggdes för att möta det ökande behovet av fjärrvärme i 

Umeå. Innan Dåva 2 byggdes så eldades det mycket spetslast pannor som är rena oljepannor 

vid kall temperatur ute. Därför byggdes Dåva 2 för att minska användningen av spetslasten 



 
 

som är ren olja. Idag går endast spetslast pannorna vid extremfall. Dåva 2 gjorde en enorm 

skillnad på användning av fossil eldningsolja. Dåva 2 är en fluidbäddspanna. Men även denna 

panna har oljebrännare vid upp och nedeldning, och kan användas vid stödeldning. Men 

huvudsakligen så används de till just upp och nedeldning av pannan då biobränslet går att 

blanda till en jämnare kvalité och behovet för stödeldning är minimalt. På Dåva 2 finns ett 

krav att hålla en bäddtemp på sanden på 500grader. Vid uppeldning så följs en kurva på 90 

grader i timmen i pannan ända upp till 900grader, sedan kommer det att finnas ett behov att 

köra brännarna extra tills bäddtemperaturen har kommit upp till 500 grader. En upp och 

nedeldning på Dåva 2 tar ungefär ca 12 timmar. I tabellen nedan så kan ni se användningen 

av eldningsolja i m3. År 2009 var ingen normal eldningssäsong då det var driftsättning av 

pannan. 

Tabell 2: Förbrukning av fossil olja på Dåva 2 anläggningen. 

Dåva 2 2010 2009 
   
jan 91,01 26,19 

feb 17,34 602,62 

mar 23,81 771,34 

apr 67,73 410,41 

maj 87,88 84,02 

jun 0,00 0,00 

jul 0,00 0,00 

aug 0,00 0,00 

sep 0,00 0,00 

okt 72,89 206,64 

nov 0,07 151,69 

dec 280,01 88,60 

Summa 640,7 2341,5 

 

När det kommer till Oljebrännare så har Dåva 1 två stycken på 20MW vardera och Dåva 2 

har fyra stycken på 20 MW vardera. I dagsläget så finns det bara en oljetank på 100 m3 som 

var dimensionerad för Dåva 1. När Dåva 2 byggdes så byggdes aldrig en större oljetank. 

Detta skapar ett bekymmer när båda pannorna förbrukar olja så då är tanken i dagsläget för 

liten. Idag så finns det akutnummer till lastbilar som måste ringas ut när nivån blir låg. Detta 

medför en större kostnad för leverans av olja. 

Den ökade askmängden i biooljor ses inte som ett problem då båda pannorna är 

fastbränslepannor och har en rökgasrening för att klara fastbränsle så blir inte den ökade 

askmängden från biooljor ett problem. Båda pannorna är försedd med olika typer av sotning 

av panndelar för att få bort beläggningar som sätter sig på pannväggar och överhettare. 

Därför ser man inget problem när det kommer till Bioolja i dessa två anläggningar. 



 
 

5 Allmänt kring vegetabilisk och animaliska restprodukter 

Idag i Sverige så är tillgångarna till flytande animaliska och vegetabiliska restprodukter 

begränsade. Den största delen av de animaliska och vegetabiliska restprodukterna som 

används i Sverige idag är importerade. Som marknaden ser ut så finns det stora möjligheter 

att utöka import av animaliska och vegetabiliska restprodukter då tillgångarna bedöms som 

relativt stora. Under en eldningssäsong år 2001/2002 så gick 27 400 ton animaliska fetter 

och 6 000 ton vegetabiliska restprodukter till förbränning. Tittar vi närmare på produktionen 

av restprodukter i Sverige under samma säsong så producerades 10 000 ton animaliskt fett 

och 3 000 ton vegetabiliskt fett. Så att två tredjedelar av restprodukterna som använts till 

förbränning är importerade. 1 

Enligt Bränslehandboken så ligger priserna för animaliska och vegetabiliska restprodukter 

jämlika på ungefär 2000 kr per ton. Det innebär att priserna per MWh ligger på ca 200kr/MWh. 

Det är i samma prisklass som eldningsoljan. Det finns dock fördelar med att använda 

animaliska och vegetabiliska restprodukter. Restprodukterna behöver nämligen inte beskattas 

med energi-, koldioxid- eller svavelskatt. Tyvärr så går det inte att söka elcertifikat i dagsläget 

vid eldning av animaliska och vegetabiliska restprodukter men det går att få elcertifikat vid 

förbränning av vegetabiliskt fett. Då måste det komma från grödor speciellt odlade ur 

förbränningssynpunkt. Detta är på grund ut av att det är svårt att veta vart restprodukternas 

ursprung kommer ifrån. 2 

Nedan så visas en tabell som jämför olika oljor. 

 

 Tabell 3: Egenskaper för vegetabiliska och animaliska oljor jämfört med eldningsolja 1 och 5.3 

PARAMETRAR VEGETABILISK 
BIOOLJA 

ANIMALISKA 
BIOOLJA 

TALLBECKSOLJA E01 E05 

VÄRMEVÄRDE 

[MJ/KG] 
34-38 37-40 38 40-42 41,5 

 
KVÄVEHALT 

[VIKTPROCENT] 
i.u. 0,07-0,1 i.u 0,2 <0,3 

 
SVAVELHALT 

[VIKTPROCENT] 
i.u. 0,02-0,03 0,27 0,28 < 0,5 

 
VISKOSITET VID 

80 °C [MM2/S] 
10-14 (vid 40 °C) 11,8 50 40-48 30-50 

 
FLAMPUNKT [°C] 130-280 200-244 130 < 65 > 100 

 
ASKHALT 

[VIKTPROCENT] 
0,03-0,15 0,03-0,05 0,26 < 0,01 

 
0,04 

 

 

 

 

 



 
 

Vid närmare studier om hur många fjärrvärmebolag som använder sig av biooljor eller 

tallbecksolja så hittar vi 31 bolag. I tabell 4 så hittas en sammanställning över bolagens 

användning av bioolja och tallbecksolja och jämfört det med deras användning av fossila 

bränslen. 

Tabell 4: Användning av flytande biobränsle i svensk fjärrvärme produktion4 

Bolag 
 

Bioolja 
exkl 

tallbeck 

 
Tallbeck Flytande 

biobränsle 
(bioolja 

inkl 
tallbeck) 

Andel 
biobränsle 

av allt 
flytande 
bränsle 

  (GWh)  (GWh) (GWh) (%) 

       
Fortum  949  386 1335 86 

Lunds Energikoncern 241  0 241 99 

Vattenfall  103  33 137 44 

Norrenergi 0  87 87 89 

C4 Energi  76  0 76 97 

Södertörns Fjärrvärme 2  63 65 85 

Mälarenergi 1  59 60 91 

Telge Nät  10  47 57 73 

Karlstads Energi 43  0 43 55 

E-On  40  0 40 20 

Oskarshamn Energi 31  0 31 77 

Lidköpings Värmeverk 26  0 26 77 

Sala-Heby Energi 25  0 25 96 

Göteborg Energi 21  0 21 70 

Övringa 17 bolag 102  5 107 - 

Totalt  1671  681 2352 - 

 

Enligt tabellen över användningen av bioolja och tallbecksolja inom värmeproduktionen år 

2007 så är det stor skillnad mellan företaget som använder mest och minst. Det går mellan 

0,1GWh till 1 335 GWh med den totala användningen på 2 352 GWh bioolja och tallbecksolja. 

Det går tydligt att se att Fortum Värme AB är den största användaren av bioolja/tallbecksolja 

men de är inte bäst om vi nu skulle jämföra andelen biobränsle mot den fossila användningen. 

Utan där så har vi Lunds Energi som använder bioolja till 99% av de flytande bränslena när 

Fortum ligger på 86%. Så Fortum har fortfarande en bit kvar innan de är helt fossilfria. Där 

ligger Lunds Energi helt klart bättre till.5   



 
 

6 Animaliskt fett 

Animaliska biooljor är svåra att hantera och kräver tillstånd för att få förbrännas. Dessa 

tillstånd och direktiv går att läsa senare i denna text. Detta är på grund av att de animaliska 

biooljorna kan innehålla till exempel djurfetter och restoljor från restauranger. Det finns en 

hel del bakterier och farliga ämnen i dessa oljor vilket gör att de kräver särskild hantering. Så 

innan valet av Animaliska biooljor så bör de ses över att det går att uppfylla tillstånden som 

krävs för förbränning. 

Det finns en hel del tillstånd och lagar som måste följas för att få elda animaliska 

restprodukter. Det krävs ett miljötillstånd och det krävs också att Jordbruksverket har godkänt 

förbränningsanläggningen. 

Det är en hel del direktiv som måste följas vid hantering av animaliska restprodukter. Dessa 

direktiv bestäms av Jordbruksverkets dokument SJVFS 1998:34 "Hantering av djurkadaver och 

annat animaliskt avfall" som ändrades i SJVFS 2003:58 direktivet. Jordbruksverkets direktiv 

bygger på EU:s direktiv 90/667/EEG. Hanteringen kring animaliska restprodukter sker via 

dessa direktiv. I de här direktiven så delas animaliska restprodukter upp i tre olika kategorier. 

Dessa kategorier är lågriskavfall, högriskavfall och specificerat riskmaterial (SRM). De 

animaliska avfallet som klassas som högriskavfall så hittar vi animaliskt avfall som kan vara 

allvarliga risker för människor eller djurs hälsa.  SRM är ett animaliskt avfall som kan innehålla 

hälsofarliga typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Andra saker som dessa 

direktiv tar upp är hur animaliska avfallet får förstöras och vart förbränningsanläggningen är 

placerad, samt riktlinjer på hur transporterna av avfall till förbränningsanläggningen ska 

utföras. 

När det kommer till förbränning av djurkroppar så gäller inte EU:s avfallsförbränningsdirektiv 

2000/76/EG. Vid förbränning av djurkroppar hänvisas till direktiv 90/667/EEG. Sedan är det 

en tolkningsfråga när det kommer till Animaliska fetter om vilket direktiv som gäller vid 

förbränning. Animaliska fetter kommer från djurkroppar men sedan är det en tolkningsfråga 

om det är under avfallsförbränningsdirektivet eller under 90/667/EEG. Det finns ingen 

utredning gällande vart animaliska fetter placeras.67 

  



 
 

7 Vegetabiliska biooljor 

Den största delen av vegetabiliska biooljor är en biprodukt från processer inom 

livsmedelsindustrin och biodiesel tillverkningen. Den vanligaste användningen av biprodukten 

är som en ersättning till den fossila oljan i förbränningspannor. Vegetabiliska biooljor kan 

också komma från olika växter som raps, sojabönor, rybs och solrosor. I Sverige så kan vi inte 

odla mer än raps och rybs på grund av vårt kalla klimat.7 De vanligaste vegetabiliska biooljorna 

som förekommer utvinns från soja, palm eller raps. Med de priser som är idag så används 

oftast rest- eller biprodukter till förbränning. Svårigheten med Vegetabiliska biooljor är att det 

inte finns några givna kvalitéer, liknande vad som finns på den fossila oljan. Därför så kan 

kvalitén på olika "batcher" skilja sig mellan olika leveranser då det kan vara en blandning av 

olika biprodukter och restprodukter. Det är lättare att få en jämn kvalité på biooljor som 

framställs via en produktion av till exempel utvinning från raps. Idag så används en hel del 

benämningar när det gäller vegetabiliska biooljor. Det kan pratas om "light fuel" och "heavy 

fuel" där de motsvarar tunnolja och tjockolja. Men det kan också vara ett antal olika 

förkortningar då det handlar om restprodukter. Som till exempel MFA (Mixted Fatty Acids), 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), PAO (Palm Acid Oil) som anger vilken process oljorna 

kommer från. Ett annat exempel kan vara produktnamn som Bioolja V4 som är en restprodukt 

vid tillverkning av RME Rapsdiesel. I vissa fall så kan det vara svårt att spåra ursprunget av 

restprodukterna.8 

Idag så används vegetabiliska biooljor i Sverige flitigt. År 2005 så motsvarade vegetabiliska 

biooljor en total energimängd på 07 - 1,2 TWh. Enligt bränsleaktörer så finns det större 

tillgångar i Världen än vad som används idag. Den största delen av den vegetabiliska biooljan 

importeras idag från utlandet då tillgångarna i Sverige är ganska begränsade. Det finns ett 

antal andra användningsområden som konkurrerar om samma produkt. Det går att använda 

vegetabilisk bioolja som återanvändning inom livsmedelsindustrin eller till djurfoder.9 

Det finns många olika kvalitéer på vegetabiliska oljor. Det finns biooljor av bra kvalité som 

liknar den fossila oljan EO1 och även biooljor av sämre kvalitet som liknar EO5.  När 

anläggningen ska konverteras från fossila oljor till vegetabiliska oljor så väljs oftast den olja 

som liknar den fossila oljan som redan eldas av det skälet att konverteringen blir mindre 

påkostad. 10 

Att konvertera en anläggning från en E01 fossil olja till en vegetabilisk olja som liknar fossila 

oljan så krävs i stort sett bara vanliga oljebrännare, men rostfritt material måste användas till 

vissa delar. De brännare som kan användas är rotationsbrännare eller brännare baserat på en 

luft- eller ångatomisering. Idag så har vegetabiliska oljor används över hela världen ett längre 

tag, så drifterfarenheterna är goda överlag. Det finns vissa problem som har uppkommit som 

beläggningar i pannan och förhöjda NOx värden. Det förekommer också problem med 

bränsleinmatningssystemet att det kan förekomma korrosion och slitage på pumpar och 

reglerventiler. Ett annat känt problem är att brännarmunstycken och ekonomiser kan bli 



 
 

igensatta samt problem med vatten i bränslet. Det sistnämnda borde inte vara något problem 

om rätt vegetabiliskt bränsle köps in, med rätt kvalité. 11 

Det är inte konstigt att energibolagen överväger att byta till vegetabiliska biooljor då de 

bedöms som ett väldigt intressant alternativ när det kommer till att ersätta de fossila oljor 

som används idag i förbränningsanläggningarna. Det finns dock en stor osäkerhet då 

vegetabiliska biooljor är beroende av att det importeras. Den inhemska produktionen av 

vegetabiliska biooljor är väldigt osäker. Men en ny metod att utvinna vegetabilisk bioolja ur 

raps kan öka tillgångarna i Sverige, dock är det svårt att säga med hur mycket. Det kommer 

att förekomma en hård konkurrens kring de finare kvalitéerna av vegetabiliska biooljor då det 

används inom transportsektor vid produktion av biodiesel. Men det är inte bara en nackdel, 

när utvinningen av biodiesel lämnar efter sig en biprodukt som är intressant för 

förbränningsanläggningar. Så möjligtvis så kan vi också se att tillgångarna kan öka gällande 

vegetabiliska biooljor som används i förbränningsanläggningar. 12 

 

  



 
 

8 Tallbecksolja 

Tallbecksolja är en tre produkter som förädlas ur Råtallolja. Råtallolja är en biprodukt vid 

papperstillverkning. Råtallolja är hårt beskattad om den används som energivara. Detta är för 

att de andra huvudprodukterna används inom kemiindustrin och därför skyddas från 

energiindustrin. De tre olika produkterna som förädlas ur Råtallolja är hartsyran (Tall oil Rosin, 

TOR) och hartsyran används som råvara till tryckpapper, bindemedel i tryckfärg och tejp, den 

andra produkten är tallfettsyra (Tall Oil Fatty Acid, TOFA) som används som råvara till bland 

annat färger och tryckpapper. Efter dessa 2 produkter utvinns så är det ca 40% av råtalloljan 

kvar som förädlas till tallbecksolja (Tall Oil Pitch, TOP) som används för att bland annat ersätta 

fossil eldningsolja. 13 

Egenskaperna för Tallbecksolja är en trögflytande olja som är brun i färgen med en stark 

stickande lukt. Lukten kan framkalla allergiska reaktioner.  Vid högre temperaturer så blir 

Tallbecksoljan korrosiv. Svavelhalten motsvarar eldningsolja E05 men Tallbecksoljan har 

däremot en mycket högre askhalt. Det går att se Tallbecksoljans egenskaper mot Eldningsolja 

E05 i tabell 5 nedanför.  

Tabell 5 Egenskaper för tallbeckolja jämfört med eldningsolja 5. 14 

PARAMETRAR TALLBECKSOLJA E05 

VÄRMEVÄRDE [MJ/KG] 38 41,5 
SVAVELHALT [VIKTPROCENT] 0,27 <0,5 
VISKOSITET VID 50 °C [MM2/S] 110  
VISKOSITET VID 80 °C [MM2/S] 50 30-50 
FLAMPUNKT [°C ] 130 >100 
ASKHALT [VIKTPROCENT] 0,26 0,04 

 

Med en högre askhalt så kräver Tallbecksolja en tätare sotningsintervall och ett högre krav på 

reningsutrustning för att klara miljökraven på stoft och kvävehalt i rökgaserna. Det går att 

blanda in 25 procent Tallbecksolja i eldningsolja utan att stoftmängderna blir för höga. 

Flamman hos Tallbecksolja brinner i en lägre temperatur än vanlig eldningsolja vilket kan göra 

att man behöver begränsa pannans effekt för att begränsa påslag på värmeöverförande ytor.15 

Vid lagring av Tallbecksolja så krävs en viss förvärmning till 50-120 °C för att kunna 

transportera vätskan i rörledningar. Problemet med uppvärmd Tallbecksolja är att den blir 

korrosiv. Därför måste alla rörledningar och pumpar bytas ut mot rostfritt och syrafast 

material. Vissa delar i brännaren måste också bytas ut. Lagringstanken måste förses med 

värmeslingor och oftast behövs Tallbecksolja förvärmas innan brännare för att nå rätt 

viskositet. Lagringstanken måste förses med ett lager epoxylack för att klara av den korrosiva 

Tallbecksoljan. Kan även krävas kolfilter i tankens avluftningsrör på grund av den starka 

lukten.16  



 
 

9 Miljömässiga och etniska synpunkter kring biooljor 

När det kommer till biooljor så kan det vara viktigt att diskutera vad som företaget kan stå för. 

Vissa av dessa produkter kan vara etnisk stötande och miljömässigt förödande. Vart gränsen 

går är svårt att säga, utan det måste var och en själv bestämma. När det kommer till produkter 

i denna rapport så kan animaliska och vissa vegetabiliska biooljor skapa debatter som skadar 

företaget.  Några viktiga saker som kan skapa en negativ syn. Vad som bör ses över vid byte 

till biooljor är om sänkningen av koldioxid verkligen sänks om hela processen räknas in med 

transporter. Viktigt är att ursprung, framställning och transporter ses över. Samt att 

kontrollera närmare på vilka negativa konsekvenser biooljan kan ha i form av etniska aspekter 

och miljöpåverkan. 

Vid närmare undersökning på ursprung så består biooljan i största del av restprodukter från 

tillverkning av andra produkter. Den största delen av biooljan som importeras är just 

restprodukter och importeras från Europa, Sydostasien eller Sydamerika. Men även fast 

restprodukterna kommer från Europa så är det inte ovanligt att ursprungsgrödan är odlad 

utanför Europas gränser. Detta skapar ett problem då det är svårt att följa produkten från 

ursprungsgrödan, då det kanske inte ställs samma krav på vart ursprungsgrödan kommer från 

i produktionsledet före. Oftast är det dessutom vanligt att restprodukterna från olika 

produktionsanläggningar samlas och blandas i så kallade "batcher" som kan komma från olika 

ursprungsgrödor.  De olika bränsleaktörerna som agerar idag brukar ha olika syn på hur viktigt 

det är att dokumentera vart ursprunget av biooljan kommer från. Den vanligaste biooljan som 

importeras till Sverige är en så kallad MFA (Mixed Fatty Acids.) 17 

Därför har EU infört ett direktiv som kallas RES-direktivet. Det är ett direktiv som specifikt 

berör användningen av biooljor. Det är något som alla anläggningar måste hålla sig till. Det 

är viktigt att kolla så att bränsleleverantörerna kan uppfylla RES-direktivet om så behövs. 

Artikel 15 i RES-direktivet handlar om ursprungsgarantier. Det går ut på att 

energiproducenterna ska kunna kräva uppgifter vart ursprunget på produkten redovisas. 

Detta direktiv välkomnas av de stora bränsleleverantörerna då det funnits en hel del fusk 

inom branschen. RES-direktivet kommer att gynna bränsleleverantörerna som följt reglerna 

från första början. Men i vissa fall kanske vi i framtiden dock måste acceptera att i vissa fall, 

går det inte garantera var ursprunget kommer ifrån när det gäller rest- och biprodukter då 

det kanske inte ställs samma krav av dokumentation vid huvudproduktionen. Vid ett krav på 

garanterat ursprung så finns det en viss risk att biooljan där ursprunget inte kan garanteras, 

gör att energibranschen går miste om vissa restprodukter med låg kvalité. Vilket skulle 

innebära ett slöseri. 18 

 

 

 



 
 

I dagsläget så kan vi inte se att de vegetabiliska biooljorna som används till förbränning har 

någon påverkan på att således mer oljerika grödor odlas. Då den största delen av biooljorna 

som går till förbränning är bi- och restprodukter av en annan tillverkning. Så hur mycket 

oljerika grödor som odlas beror på produktion av andra produkter som livsmedel, 

fodertillverkning läkemedel och kosmetika. Men det påverkas indirekt då företagen kan sälja 

deras bi- och restprodukter för en summa pengar, så görs deras process mer lönsam. Det finns 

dock en gröda som odlas till ett användningsområde och det är en oljerik gröda som heter 

Jatropha som innehåller giftiga ämnen, vilket gör att den är olämplig att använda till en annan 

produktion. Denna planta används för biodiesel tillverkning, men det finns biodiesel som 

tillverkas av soja, sockerrör, majs och raps som konkurrerar med livsmedel och andra 

produkter om råvarorna.  Så i dagens läge är inte den huvudsakliga användningen av denna 

tillverkning gjord för att förbrännas i ett värmeverk eller kraftvärmeverk då vi endast använder 

en bi- och rest produkt från tidigare produktioner.19 

Det finns debatter som förts i världen då efterfrågan på biobränslen har ökat och 

produktionen är större så har det också setts att priserna för livsmedel i världen har höjts. 

Detta beror på att det blivit en konkurrens kring åkermarken då odlingen av biobränslen också 

sker på åkermark så det blir i slutändan någon som kommer gå som förloraren och i detta fall 

så är det livsmedel som blivit dyrare då biobränsle odlingen har börjat konkurrera om samma 

åkermark. Dock så är inte efterfrågan på biobränslen den enda faktorn som har höjt livsmedel 

priserna i världen. Men det är inte bara negativt att biobränslen kan odlas på åkermarker. Det 

har också setts i delar av världen att detta gett viktiga inkomster och arbetstillfällen som inte 

funnits innan de började odla biobränslen. Det är svårt att säga om odlingar av biobränslen är 

hållbart eller inte ur en miljösynpunkt. Utan det är något som måste ses över vilka 

förutsättningar som odlingarna sker i. För det finns exempel där regnskog skövlas i synpunkt 

för utvinning av oljor, sedan att börja odla biobränslen i vissa delar av världen kan påverka 

omgivningen såsom ekosystem och artrikedom. 20 

En annan nackdel med de odlingar som sker i världen är att de på senare tid även börjat 

använda sig av genmodifierade grödor. Genmodifikationen av grödor ger både för och 

nackdelar. En fördel är att det går att utöka produktionen men den största av allt är nog 

minskat behov att använda bekämpningsmedel, vilket gör naturpåverkan mindre. Det finns 

dock stora risker som omfattar allt från etniska aspekter, ekonomiska och även vissa 

hälsorisker. Vilken påverkan genmodifierade växter har och dess ekologiska effekt på vårt 

ekosystem vet vi inte idag men risken finns att dessa växter kan spridas till omgivningen och 

att djur blir resistenta mot flera ämnen. Detta medför en osäkerhet, vilket gör att 

genmodifiering är riskabelt och inte så omtyckt av alla.21  

 

 



 
 

Palmolja är något som varit en stor debatt kring då den framställs av frukterna från Oljepalmen 

som är en regnskogspalm. Det är ur fruktens kött som palmolja framställs. Denna olja är väldigt 

efterfrågad hos livsmedeltillverkarna. Då oljan är ätbar och ger ingen smak, så är det mycket 

väl använd inom livsmedel. Konsumenterna vet oftast inte när man köper livsmedel att de 

innehåller palmolja då den får produktmärkningen vegetabilisk fett.  Idag så täcks en odlings 

yta på 13 miljoner hektar av palmoljeplantager för odling av oljepalmens frukter. Problemet 

är att oljepalmen har en direkt eller indirekt påverkan på den tropiska regnskogen. Då i många 

fall oljepalmen planteras i samband till regnskogen eller till och med så att regnskog skövlas 

för att göra plats för mer oljepalmer. Detta skapar negativa konsekvenser för det ekologiska 

och biologiska systemet i området. Därför är palmolja som biobränsle starkt ifrågasatt ur 

klimatsynpunkt. Därför väljer nästan alla bolag att inte använda palmolja så långt det bara går. 
22 

En viktig del är att biooljan och deras produktion faller inom ramarna för 

hållbarhetskriterierna som finns i EU-Direktivet 2003/30/EC. För det är många aspekter som 

måste stämma för att kalla biooljan för ett hållbart bränsle för utbyte av det fossila bränslet. 

Ur ett primärenergiperspektiv så finns det fall då biooljor bidrar till ett större utsläpp av 

växthusgas än vad fossila oljor har. Så det gäller att undvika så långt det går att bidra till ett 

ökat utsläpp av växthusgaser och att undvika avskogning och negativa effekter på ekologisk 

och biologiska mångfalden. För att biooljor ska ge positiva effekter så måste vi också ta 

ansvar att inte förvärra situationen i världen, då vi oftast byter till biooljor för att förbättra 

miljön i världen. Så viktigt är det att ursprunget kan garanteras och att de leder till en positiv 

utveckling, som t.ex. mer arbetstillfällen och regional utveckling. 23 

Om vi summerar den miljömässiga och etniska biten så går det i stort sett att förebygga alla 

problem om EU-Direktivet 2003/30/EC följs. Dock så finns det kryphål i detta direktiv vilket 

gör att det finns möjligheter att gå förbi vissa delar av direktivet genom olika organisationer 

som är tveksamma som certifierar produkter. Certifikaten tar ingen hänsyn till problem som 

produkten skapar som till exempel ökade priser på mat eller undanträngning av mark som 

livsmedelsprodukter odlas på. Certifikaten är också bara inriktade på den del som exporteras, 

vilket gör att bi- och restprodukter endast behöver certifieras från produktionsstället och inte 

var ursprungsvaran kommer ifrån. Så i alla fall så kommer inte certifieringarna att vara nog då 

det finns kryphål som oseriösa företag kan använda sig av. 24  



 
 

10 Drifterfarenheter 

Det finns en hel del anläggningar i Sverige som idag eldar flytande restprodukter. Dessa 

energibolag vill dela med sig av deras erfarenheter när det kommer till förbränning av flytande 

restprodukter. I de flesta fall så är det större anläggningar som konverteras för förbränning av 

flytande restprodukter. Det går i stort sett att använda vanliga oljebrännare, dock så måste 

vissa delar av oljebrännaren bytas ut mot rostfria material.  25 

Det finns anläggningar som haft lite småproblem med beläggningar i pannan samt förhöjda 

NOx-utsläpp. Andra problem som har varit är korrosion och slitage gällande 

inmatningsystemet såsom pumpar och reglerventiler, brännarnas munstycken och 

ekonomisrar har blivit igensatta. De har också haft problem med vatten i bränslet. 

Karlshamns AB har tre stycken pannor som är konverterade speciellt för förbränning av 

vegetabiliska fetter. I deras pannor så förbrukas det upp till 6 000 ton per år av vegetabiliska 

fetter. Även fastbränslepannorna har konverterats för bränslet så har de haft problem med 

dålig förbränning som orsakat beläggningar i en av pannorna.26 

 

Tekniska verken i Linköping är en annan anläggning som har eldat fetter, nu av den 

animaliska sorten. De olika problemen som Tekniska verken har stött på är höga stofthalter i 

skorstenen vid besiktning, trots att de lagt mycket tid på att trimma pannorna för de 

animaliska fetterna. Detta kan bero på att stoftet är för smått för att tas upp av de 

paraklonsystem som används. Det har också varit beläggningsproblem i pannan och 

ekonomisern. Beläggningen var lös och gick att tas bort med hjälp av Bang & Clean, vilket är 

en metod att få bort beläggningar, detta görs med hjälp av gasexplosioner. Problemet med 

beläggningar har också förekommit i el förvärmarna. Detta har orsakat att de animaliska 

fettet har överhettats och koksat. Vissa problem har också upptäckts i bränsleleveranserna. 

När det gäller bränsleleveranserna så har det visat sig att kvalitén har varit ojämn. Vissa 

leveranser har haft höga halter av aska/partiklar som i sin tur har satt igen filter. Sedan har 

olika leverantörer haft svårigheter att hålla rätt temperatur på det animaliska fettet. Detta 

har skapat problem när lastbilarna ska lossa lasten. De har också haft problem med att det 

varit svårt att hantera bottensatsen i tankarna vid rengöring på grund av Jordbruksverkets 

direktiv.27 

  



 
 

11 Konvertering  

För att kunna elda biooljor så måste en konvertering ske då biooljor är mer korrosiva än vad 

fossila oljor är. Oftast så krävs det rostfritt och syrafast material i rörliga delar i 

inmatningssystemet mellan tank och brännare. Vid en konvertering så får inmatningssystemet 

kontrolleras så att ingen koppar eller mässing förekommer då det oxiderar av bränslet. Det 

som måste bytas ut vid konverteringstillfället är pumpar och munstycken. Det har också 

upptäckts att i vissa fall måste värmeväxlaren bytas ut då oljan smörjer för dåligt. Alla 

packningar i systemet bör bytas ut då biooljan är mycket aggressiv och äter upp vanliga 

packningar.28 Packningarna måste bytas till nitrilgummi eller teflon packningar. 29 

Det sker ett större slitage på pumpar och ventiler efter en konvertering, vilket är anledningen 

att vid konverteringstillfället byts oftast ventiler och pumpar till korrosionsbeständiga. Det är 

också viktigt att se till att inte oljan står stilla i rörsystem då det finns risk att temperaturen 

sjunker och oljan stelnar. 30 

Till de flesta brännare finns det idag att köpa konverterings kit och instruktioner om vilka 

justeringar på systemet som krävs. 31  I vissa fall så kan det vara behov att byta ut hela 

brännaren. För det mesta så behöver endast munstycken/rörliga delar och regleringssystemet 

bytas ut. Oftast så används rotationsbrännare eller ångautomatiserade brännare för 

förbränning av bioolja. Men det går också att använda pressluftsbrännare men 

tryckoljebrännare passar mindre bra att använda. 32 

Biooljor är av en lite sämre kvalité än den fossila eldningsoljan och behöver därför dubbla filter 

vid oljeintaget och befintliga filter måste bytas ut mot mera tåliga. Rengöring av dessa filter 

kommer att behöva göras oftare än om fossil olja används. Om det inte finns någon 

reningsutrustning så kan det vara lönsamt att använda en dyrare olja med bättre kvalité än att 

köpa en reningsutrustning om förbränningspannan används sällan eller använder en mindre 

mängd olja.33 

 

  



 
 

12 Lagring av bioolja 

Det är inte någon större skillnad att hantera bioolja då de kräver samma hantering som E05. 

Den största skillnaden är att oftast behöver biooljan hållas vid en viss värme. Vilket gör att 

både tankbil och tank behöver värmeslingor. Vilken temperatur som oljan behöver beror på 

oljans viskositet. Den mer tjocka oljan behöver alltid hållas varm både i tank och i tankbil. 

Tjockoljan kräver en temperatur på ungefär 40-55 grader. Den tunna oljan är mer lätthanterlig 

då den i vissa fall inte behöver värmas. Dock så bör den tunna oljan hållas i en temperatur som 

är lite högre än rumstemperatur. Vilket motsvarar en temperatur på 40-55 grader. Hålls inte 

temperaturen rätt så kan det medföra ett antal problem som att oljan börjar ta fast form och 

blir då svår at hantera. Om temperaturen är för låg så kan det också innebära att oljan inte 

antänds och släcker pannan istället. Temperaturen får inte hållas för hög, då kan oljan skapa 

en stark lukt till omgivningen. Ett annat problem är att ju högre temperaturen blir ju mer 

korrosiv blir biooljan, så det kan vara lämpligt att hålla en lägre temperatur i tanken och sedan 

ha en förvärmare innan brännaren för att minska korrosiva angrepp på inmatningssystemet.  

Eftersom det finns problem vid olika temperaturer så krävs det att tankarna är välisolerade 

och att tankarna bör rengöras och inspekteras innan ett byte till bioolja sker. 34 

Det är svårare att lagra bioolja än fossil olja då biooljan är en färskvara. De flesta anläggningar 

idag lagrar endast för att kunna täcka en hel eldningssäsong och lite till nästa eldningssäsongs 

behov. Det finns dock företag som gör undantag och lagrar olja för att täcka en längre period 

för att kunna säkra ett bra pris och säker leverans. Vid Lunds energi så har de undersökt hur 

länge biooljan kan lagras. I deras test så lagrades bioolja i två år utan att någon förändring 

skedde. Men lagringstiden beror på vad det är för kvalité på oljan. Vissa oljor kan lagras länge 

utan några problem medan vissa endast klarar en kortare tid. Det finns en risk att bioolja 

sedimenterar och bildar en avlagring i botten av tanken. Vilket är väldigt kostsamt att åtgärda. 

Därför kan det vara viktigt att anläggningen har en viss omsättning av oljan. Vid lagring av 

biooljor under en längre tid så kan bakterier skapas, men detta är något ingen har haft några 

problem med i dagsläget.35  



 
 

13 Bränsleaktörer 

Problemet med Biooljor är att det är svårt att hitta stora mängder av samma kvalitet. De 

väletablerade bränsleaktörerna har dock möjlighet att försöka förse kunderna med en relativt 

jämn kvalitet genom ett brett kontaktnät. För att hålla kvalitén hög så blandas aldrig olja utan 

allt hålls separerat för att kunna få en jämn kvalité. De viktiga parametrarna som brukar 

komma som krav från konverterade anläggningar brukar vara på askhalt och viskositet. De 

flesta kräver en analys av bränslet från leverantörerna. Vissa bolag kräver också att ursprunget 

av biooljan redovisas, då det kan handla om att företaget inte vill elda palmolja. Avtalen som 

dominerar marknaden är 6-12 månaders leveransplan, då hållbarheten är begränsad till 1-2år. 

Det finns tre olika leverantörer som har beskrivits närmare. Dessa leverantörer är West Energy 

AB, Energilotsen och Wibax. Varje företag som har valts ut att vara med i denna rapport har 

olika anledningar till det, och detta kommer förklaras senare.36 

13.1 West Energi 

West Energi AB är ett företag som finns i södra Sverige som startades 1998 och har sitt 

huvudkontor i Lidköping. Företaget startades med en affärsidé att leverera miljövänlig 

bioenergi i form av biooljor. Eftersom förbrukningen i Sverige på bioolja överstiger vad vi själva 

producerar så arbetar West Energi AB genom att importera bioolja från Europa. Biooljorna 

köps då i Europa och levereras med hjälp av båt till deras depå som ligger i Trollhättan. I 

Trollhättan så äger West Energy AB tre stycken oljecisterner med plats för upp till 9 500 

kubikmeter bioolja. Genom att tillhandahålla en effektiv logistik och hög leveranssäkerhet 

tillsammans med den stora lagringskapaciteten gör det till en energipartner man kan lita på. 

West Energi AB jobbar alltid utifrån kundens behov. 

Därför blir varje kundavtal unikt. Deras sätt att 

arbeta på, grovt förenklat, är att de alltid börjar 

med att göra en bränsle eller produktkalkyl, som är 

uppdaterad med dagens tillgångar och priser. Efter 

att en kalkyl har tagits fram så skickar företaget en 

erfaren besiktningsman som gör en grundlig 

besiktning av den befintliga anläggningen. 

Besiktningsmannen kommer att skicka en rapport 

på besiktningen där han bedömt anläggningen och 

eventuellt några förändringar skulle behöva göras 

för aktuell produkt. Efter att allt beslutsunderlag 

har tagits fram från West Energy AB så börjar de 

diskutera en överenskommelse. Vid en eventuell 

uppstart av det nya systemet så kommer West 

Energy AB att vara med under uppstarten. 



 
 

Produkterna som West Energy AB erbjuder är 2 olika typer av bioolja med en hög smältpunkt. 

Dessa 2 produkter heter E46 och E48 och kommer att kräva att systemet har uppvärmning. 

De kan också leverera en bioolja med en låg smältpunkt som kallas för E-5. Denna produkt har 

liknande egenskaper som med E01. De tre biooljor som West Energy AB levererar är alla 

vegetabiliska eldningsoljor. Den absolut största delen av oljan är restprodukter från 

livsmedelproduktion och biodieseltillverkning.37 

  

13.2 Energilotsen 

Energilotsen AB är ett företag som 

varit i kontakt med Umeå Energi vid 

tidigare tillfällen och försökt sälja 

bioolja. Företaget startades 2001 och 

har 3 stycken anställda. Idag så 

jobbar företaget med biooljor, biogas 

och övriga biobränslen. Största 

området av de 3 produkterna är 

bioolja och dom har cisterner i 

Kalmar. Vilket är deras huvudlager. 

Företaget har gjort stora framgångar 

genom att sälja biooljor. De har sålt bioolja till bland annat Fortum, Vattenfall, EON och ett 

antal andra mindre företag.  Enligt Energilotsen så är det Oljekommissionen, utsläppsrätter, 

klimat- och miljöpåverkan samt de höga oljepriserna som bidrar till att företag tittar närmare på 

att ersätta fossila oljan med bioolja.  

Produkter som Energilotsen levererar är restfetter och restoljor från olika industrier som 

använder sig av råa oljor och fetter. I deras produktlager så hittar vi både tjocka- och 

tunnflytande biooljor. De har också en biodiesel(FAME, RME) som dom levererar till 

kunderna.  

Eftersom företaget har jobbat med biooljor sedan 2001 så har det en lång erfarenhet och en bred 

kunskap som de är beredda att hjälpa kunderna med. Energilotsen AB har idag deras huvudlager 

i Kalmar och detta lager rymmer 2000 m3.Företeget erbjuder även direktimport till 

anläggningen antingen med lastbil eller båt.38 

  



 
 

13.3 WiBAX AB 

WiBAX AB är idag det enda företag som är aktör uppe i norra Sverige och som håller på med 

Biooljor.Umeå Energi är redan kund hos WiBAX AB gällande bland annat ammoniak och 

andra kemikalier. WiBAX huvudkontor finns i Piteå och företaget grundades redan 1986. Men 

det är först på senare år som de har lagt till det i sortimentet. Utan det är kemiska produkter som 

är den stora biten. Idag så har Wibax ett sortiment på över 100 produkter och hanterar över 600 

000 ton per år. Förutom försäljning av produkter så erbjuder de också logestik. Wibax äger idag 

32 tankbilar som har möjlighet att leverara produkterna från mellanlagret. Idag så har WiBAX 

en lagringskapacitet på 230 000 m3 flytade vätskor, det mellanlager som ligger närmast Umeå 

är ett lager som ligger i Skellefteå hamn och har en kapacitet på 10 000 m3.  

Genom att WiBAX har möjlighet att hyra ut mellanlager, sköter importerna och också levererar 

till anläggningen så har de full kontroll på hela processen och kan säkerhetställa att 

leveransvillkoren fulländas.   

För att kunna säkerställa de kvalitets kriterier som är bestämda så sköts kvalitéts kontrollen på 

följande vis. Processen startas med att producenten skickar ett produktblad av analyserad 

produkt till WiBAX som tittar närmare på produkten. Väljer WiBAX att produkten är intressant 

så beställs ett prov hem av produkten, som i sin tur WiBAX skickar iväg till ett företag som gör 

en opartisk analys av proverna och jämför båda analyserna så att de stämmer överens. WiBAX 

väljer även att göra en 3e analys när produkten kommer med båten och även denna produkt 

analys jämförs med tidigare produkt analyser. Denna process sker vid varje ny import. Detta 

görs för att säkerhetställa att alla kvalitets kriterier följs.  

Den till synes största delen av biooljan som importeras till Sverige kommer från Asien. Biooljan 

som WiBAX jobbar mest med är en raps- och solrosolja. Denna produkt är en så kallad offspec, 

med det menas att produkten går utanför förordningarna. Det är inte en ren diesel för bilar och 

inte en ren förbränningsolja. Anledningen till detta är att produkten inte når kraven för de två 

standardiseringarna. Det beror på grund av att pour point är högre på denna typen av olja, därför 

kallas den för en "offspec" olja. Pour point är den temperatur som oljan blir flytande. Skellefteå 

kraft är en kund som WiBAX använder för att tillhandahålla referenser om produkten. Idag 

eldas den i 2 av Skellefteå krafts anläggningar som ligger i Malå. 

Genom Wibax Tech AB så är det möjligt att beställa tjänster som bedömning av en anläggning 

och de ger förslag på vad det krävs för ombyggnationer för att kunna skapa ett säkert 

föränningssystem för Biooljor. Det finns också möjligheter att hyra cisterner på upp till 100 m3 

hos Wibax Tech AB. Wibax Tech AB är alltså en konsultverksamhet som erbjuder hjälp med 

problemlösningar. 3940  



 
 

14 Priser 

Biooljans pris styrs i stor utrsträckning av världsmarknadspriset på fossil eldningsolja och 

tillgångarna på bioolja. Det syns mycket tydligt på biooljas prissättning att den följer 

marknadspriset på fossil eldningsolja. Men eftersom biooljans tillgång inte är lika stor så 

påverkar även detta priset, samt efterfrågan. Finns det mycket bioolja så sjunker priserna. Oftast 

så köper man in bioolja på årsbasis. Därför ser man att priset på bioolja sjunker till mitten på 

året. Den är som lägst Juni, juli och augusti. Under dessa månader så köper de flesta företagen 

sin årsförbrukning och tillgångarna minskar. Med det sjunkande tillgångarna så ökar priset på 

biolja. Priset under eldningsäsongen beror mycket på hur mycket bioolja som finns kvar. 

Biooljepriset är som högst under eldningssäsongen. Därför så kan det bli dyrt att köpa in bioolja 

mitt under en eldningssäsong då tillgången är låg. Den sista faktorn som påverkar priset är hur 

goda skördarna varit hos de länder som exporterar biooljor.41 

 

Kvalitén på biooljan spelar stor roll på priset. Priset beror på biooljans flyttemperatur och 

askhalt. En bioolja med hög flyttemperatur blir svår att hantera och kräver värmning både vid 

transport och i tank. Detta gör att om flyttemperaturen är hög så blir priset lågt. Askhalten 

påverkar på samma sätt, en hög askhalt gör så att priset blir lågt. 

Skattemässigt så finns det inte direkt några större pengar att hämta,när förbrukningen av 

eldningsolja är så liten att i det stora hela så blir det inga större pengar att tjäna när skatten blir 

lägre. 

Idag så är priserna på eldningsolja och utsläppsrätter så pass låga att det är endast tallbecksolja 

som är möjligt att få till en lägre inköpskostnad. Men man måste räkna med att 

underhållskostnaderna och konvertering kommer att öka. 42  



 
 

15 Förslag 

Mitt förslag till Umeå Energi är att de måste utreda mer grundligt kring vilka ombyggnationer 

som krävs för att kunna elda bioolja på Dåvamyran i Dåva 1 och Dåva 2. Det är fullt möjligt att 

elda bioolja på Dåvamyran, men det måste undersökas närmare  vilka leverantörer som har 

möjlighet att leverera till Dåva.  

Mitt förslag för att kunna säkra leveranser till Dåva är att hyra/köpa en egen cistern i 

Holmsund i hamnen för att säkra en årsförbrukning på bioolja eller den mängd som behövs 

under en säsong.Eftersom det kan vara svårt att få leveranser av bioolja mitt under vintern då 

tillgångarna är begränsade och priset är högt.  

Jag föreslår också att man bygger en ny tank på Dåvamyran då 100 m3  i dagsläget är för litet 

mot det behov som finns hos de båda anläggningarna. Därför är mitt förslag att överväga 

möjligheten att bygga en helt ny cistern på 300 m3. Om man väljer Wibax så måste de köra 

från Skelleftehamn med lastbil och då måste det finnas möjlighet att kunna lossa en full tankbil. 

Det är även svårt med  akutkörning då det är långt att köra.  

Eftersom kostnaderna för att bygga om befintligt system eller bygga nytt är ungefär detsamma 

så kan det finnas en fördel med att ha kvar befintligt system i fall tillgångarna på bioolja är låg 

och priset för högt för att köpa in mer, eller att det blir något problem med biooljan så har man 

en redundans på vanlig fossil olja.  



 
 

16 Diskussioner 

Eftersom detta är ett projekt i tidigt stadie och det krävs en hel del fördjupning för att få en 

verklig bild av riktiga kostnader. Men i detta tidiga stadie så kan man konstatera att det inte 

finns någon direkt lönsamhet i att konvertera till bioolja, både prismässigt,det kräver  ett större 

underhåll och känns som en osäkrare tillgång än fossil olja. Bioolja är fortfarande idag en 

relativt ny energikälla som utvecklas hela tiden, det sker stora förändringar varje år inom 

området. Så det är svårt och förutspå framtiden hos just biooljor. Idag pekar allt mot att det 

kommer bli bättre tillgång i framtiden då man tar tillvara på mer produkter och förädlar till 

bioolja. 

Även fast det inte finns någon direkt lönsamhet i att konvertera till bioolja, så tycker jag att, om 

man ska konvertera ska man göra det helt och hållet,för att det senare finns möjlighet att kunna 

använda till expempel tallbecksolja.För kan man använda tallbecksolja så går det att använda 

vilken olja som helst.  

Eftersom det inte finns någon lönsamhet på att konvertera till bioolja så kan man titta på andra 

aspekter där det finns pengar att tjäna på en konvertering, men dock så är det mer än Dåva som 

behöver konverteras för att bli helt fossilfri. Men lyckas man att få allt konverterat så att man 

inte använder något fossilt bränsle så kan man säga att fjärrvärme är klimatneutralt. Vilket gör 

att man har möjlighet att annonsera och marknadsföra fjärrvärme som ett klimatneutralt 

alternativ. Detta kan göra så att fler ser fjärrvärmen som ett attraktivt alternativ till 

uppvärmning. 

I Sverige idag så pratas det väldigt mycket om grön el och allt ska vara klimatneutralt. Därför 

kan jag tänka mig att det finns ett stort intresse att kunna marknadsföra Umeå Energi’s 

fjärrvärme som grön fjärrvärme, det vill säga klimatneutralt. 

Det är väldigt svårt att bedöma påverkan kring att kunna lansera fjärrvärme som klimatneutralt 

och hur många fler kunder som skulle välja fjärrvärme före andra alternativ och hur mycket 

pengar som finns att tjäna i att kunna marknadsföra fjärrvärme som klimatneutralt. Men jag ser 

detta som en stor fördel och att det finns mycket att tjäna på detta.  



 
 

17 Slutsatser 

De slutsatser som finns är att med dagens fossiloljepriser så finns det ingen vinst att hämta vid 

en konvertering till bioolja. Utan detta beslut måste tas ur andra aspekter till exempel miljömål. 

Det finns mycket kvar att utreda kring leverantörer och välja leverantörer som kan 

säkerhetställa en säker leverans. Många beslut måste tas kring hur denna leverans ska ske, hur 

förvaringen ska ske, då det är många leverantörer som har långa sträckor att köra biooljan 

med lastbil.Vilka krav man kan ställa på leverantören måste preciceras. Både Energilotsen 

och West energy är små företag. Har de möjlighet att leverera den mängd som krävs? Vilken 

leveranssäkerhet finns?  

Idag är en 100 m3 tank för liten vid  start av 2 pannor samtidigt eller vid startproblem, hur 

skulle leveransen se ut med befintlig tank, vilka leverantörer har möjlighet till att leverera en 

akut leverans?  

Det finns många företag som idag redan kör bioolja i deras anläggningar, speciellt Fortum så 

det finns mycket erfarenhet att hämta hos andra företag och anläggningar, till exempel att åka 

på studiebesök.   



 
 

18 Möjliga fortsättningar av rapporten 

Konverteringskostnader kring ny tank, uppvärming av rör/tank, byte av delar i brännare. 

Leverantörer måste det fördjupas kring, vilka har möjlighet att leverera, vilken leverantör är 

bästa alternativet.  

En marknadsanalys om vad det finns för fördel/lönsamhet kring att kunna marknadsföra 

fjärrvärme som klimatneutralt,alltså grön fjärrvärme. 

Vilken bioolja är det bästa alternativet.  
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