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Summary 
 
Bio-fuel is a renewable energy source with significant benefits, when used in the 
heating of self-contained houses. Most of the bio-fuel boilers, used today, do not 
fulfil the environmental requirements neither are connected to accumulation-
tanks, and are therefore causing large amounts of health-impairing emissions. 
 
The object of this thesis is to investigate how the emission levels, caused by bio 
fuel heated self-contained houses, would change if the current boilers would be 
substituted with the best available solid bio-fuel boilers. 
 
This study focuses on urban areas in the communities Skellefteå, Lycksele and 
Storuman. The emissions, caused by the current use of bio-fuel, have been 
compared to the emission that would have been the result if every self-contained 
house in the area converted to the best available bio-fuel technique. Using 
inventories of energy needed and the used heating technique along with defining 
the best available technique, calculations and computer simulations have been 
made. Computer simulations are created via the air dispersion program Airviro, 
where inputs such as climate, energy consumption and emission data are used to 
calculate emission contents in air. The emission investigation is restricted to three 
polluting substances, namely: particles, benzene and NOx.  
 
Boilers that do not conform the environmental requirements will produce large 
amounts of particles and benzene while, in contrast, boilers who do satisfy the 
environmental requirements have higher combustion temperatures and will 
therefore lead to an increased emission of NOx. 
 
When converting to the best available technique, the changes in amount of 
emission per house results in the following: 
 

• Reduction of particle emissions by 96 % 
• Reduction of benzene emissions by 99 % 
• Increase of NOx emissions of 24 % 

 
Results show that changing to the best available technique will lead to a 
significant reduction in particles and benzene emission. Thus, despite the 
increased emission of NOx, the overall improvement in emission levels will lead 
to a predominantly positive effect on health and environmental aspects. 
 
In the communities studied, the annual emission levels do not exceed the 
environmental quality standards. Yet, due to cool temperatures and the inversion 
phenomena, particle levels may exceed the standard for 24-hour mean. 
 
Incentives are needed to speed up the adoption of best available solid bio-fuel 
technique. Economical aid and restricting the installing of boilers, which do not 
conform to environmental requirements, may be a step in the right direction to 
achieve lowered emission levels. 
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Sammanfattning 
 
Biobränsle är en förnyelsebar energikälla som har stor potential för enskild 
uppvärmning av villor. Men en stor del av de biobränslepannor, som används i 
dag, är inte miljögodkända samt saknar ackumulatortank, vilket kan orsaka stora 
utsläpp av hälsofarliga ämnen. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur utsläppsnivåerna från 
småskalig biobränsleanvändning skulle förändras, om man bytte ut dagens upp-
värmningssystem mot bästa biobränsleteknik.  
 
Studien har utförts i villaområden i kommunerna Skellefteå, Lycksele och 
Storuman. Utsläpp från dagens biobränsleanvändning har jämförts med hur 
utsläppen skulle se ut om alla hushåll bytte till bästa teknik. Med hjälp av 
inventering av bland annat energibehov och använd teknik, samt definiering av 
bästa teknik har beräkningar och datasimuleringar utförts. Simuleringarna har 
gjorts i spridningsprogrammet Airviro, där samkörning av klimat-, energi-
användnings- och emissionsdata ger resultat i emissionshalter i luft. Jämförelsen 
begränsas till tre olika föroreningsämnen: partiklar, bensen och NOx.  
 
Icke miljögodkänd förbränning av biobränslen ger stora utsläpp av partiklar och 
bensen. Medan miljögodkända pannor håller en högre förbränningstemperatur 
vilket resulterar i större NOx-utsläpp. 
 
Vid konvertering till bästa teknik blev förändringen i mängden utsläpp per hus: 
 

• minskning av partikelutsläppen med 96 % 
• minskning av bensenutsläppen med 99 % 
• ökning av NOx-utsläppen med 24 % 

 
Resultaten visar på att byte till bästa teknik ger mycket stora förbättringar när det 
gäller utsläpp av partiklar och bensen. Trots ökningen av NOx-utsläppen ger 
minskningen av många andra ämnen totalt sett övervägande positiva miljö- och 
hälsoeffekter. 
 
De miljökvalitetsnormer som gäller för årsmedelvärden kommer förmodligen inte 
att överskridas i kommunerna. På grund av kyla och inversion kan lokalt höga 
partikelnivåer uppstå i perioder, vilket gör att de normer som finns för 
dygnsmedelvärden kan komma att överskridas. 
 
Det behövs incitament för snabbare konvertering till bästa biobränsleteknik. 
Ekonomiska bidrag och förbud mot installering av icke miljögodkända pannor 
kan vara steg mot minskade utsläppsnivåer. 
 



vi 



vii 

Ordlista 
 
Fotokemiskt smog Solljusberoende luftföroreningar 
 
Inversion Meterologiskt fenomen där luften skiktar sig och 

bildar ett ”lock” som hindrar luftomblandning och 
därmed också spridning av rökgaser. Uppstår lättast 
vid låg temperatur i en sänka i topografin.  

 
Konvektion Värmeöverföring. Konvektionsdelen i värmepannan är 

där värmen från rökgaserna överförs till pannvattnet. 
 
Pyreldning Eldning med begränsad syretillförsel. Syrebristen gör 

att förbränningen blir sämre och därmed blir 
emissionerna större. 

 
Pyrolys Process där material med hjälp av värme förgasas och 

delas upp i mindre fraktioner. 
 
BBR Boverkets byggregler 
 
BFS Boverkets författningssamling 
 
BVF Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav 

på byggnadsverk m.m. 
 
BVL Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk m. m. 
 
MB Miljöbalken (MB). Bestämmelserna i denna balk 

syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
(Naturvårdsverket) 

 
MKN Miljökvalitetsnorm (MKN). Miljökvalitetsnormer är 

ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 
miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i 
förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga 
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen 
ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. 
(Naturvårdsverket) 

 
PBL Plan- och bygglagen 
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1 Inledning 
 
Växthuseffekten och vårt globala klimat står högt på dagens energipolitiska 
agenda. Detta i kombination med att Sverige har som mål att nå en uthållig 
energiförsörjning gör att det idag satsas på förnybara energikällor, däribland 
biobränsle.  
 
Våra stora skogar och goda förutsättningar för odling av energiskog ger oss bra 
tillgång till bränsle, som kan användas i både små och stora värmeverk. När det 
gäller uppvärmning av småhus brukar ofta fjärrvärme vara den bästa miljö-
mässiga lösningen, men i många villaområden står husen för glest eller så finns 
det andra orsaker för att det ska kunna vara ett bra alternativ. I dessa fall kan 
enskild förbränning av fasta biobränslen vara en bra metod, om det görs med rätt 
teknik och med god hantering. 
 
År 2003 beräknades ca 180 000 småhus använda gamla pannor utan ackumulator-
tank för uppvärmning.1 Dessa pannor har en ineffektiv förbränning som resulterar 
i stora miljö- och hälsofarliga utsläpp. Mätningar har visat att på grund av eldning 
med dålig teknik, har vissa mindre orter högre halter av till exempel partiklar än 
städer med mycket trafik. Installering av en ny panna och ackumulatortank kostar 
omkring 70 000 kronor. Priset i kombination med att omoderna pannorna ofta har 
en livslängd på flera decennier gör att utbytestakten är väldigt låg.2 Vintertid är 
inversionsproblem relativt vanligt, vilket ökar de lokala miljöeffekterna av 
emissionerna. 
 
I det här examensarbetet undersöks bostadsområden i de tre norrländska 
kommunerna Lycksele, Skellefteå och Storuman. Emissioner från dagens 
biobränslebaserade uppvärmning av hushåll kommer, med hjälp av luft-
spridningssimulleringar, att jämföras med de utsläpp som skulle uppstå om alla 
hushåll konverterade från befintliga uppvärmningssystem till dagens bästa teknik 
för enskild biobränsleanvändning. 
   
Det här arbetet sker i samarbete med projektet Plats för eldning som sker på 
uppdrag av Energimyndigheten i samverkan med Boverket, Naturvårdsverket, 
Socialstyrelsen, Kommunförbundet och Luleå tekniska universitet. 
 

                                                 
1 Energimyndigheten, 2003 
2 Energimyndigheten, 2003 
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2 Syfte och mål 
 
En stor del av de svenska biobränslepannorna är gamla och orsakar stora utsläpp. 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur det är möjligt att på sikt 
ändra utsläppsnivåerna från småskalig biobränsleförbränning genom att bytta ut 
dagens uppvärmningssystem mot bästa biobränsleteknik. Studien grundar sig på 
undersökningar av villaområden i kommunerna Lycksele, Storuman och 
Skellefteå. 
 
Målet med studien är att se hur stor skillnaden i utsläpp är mellan aktuell och 
bästa teknik i de tre bostadsområdena. Utifrån dessa resultat ska relevanta 
slutsatser dras som kan ligga till grund för eventuella framtida åtgärder. 
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3 Metod 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
Studien har utförts inom och kring ämnena biobränsle, förbränningsteknik, 
reningsteknik och gasspridning. Böcker, rapporter och utredningar har hämtats 
från Naturvårdsverkets bibliotek, Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek 
(KTHB), Internet och via direktkontakt med olika företag. Sökord som använts är 
bland annat: biobränsle, vedpanna, pelletspanna, småskalig biobränsle, ved-
eldning, miljökvalitetsnormer, småskalig rökgasrening m fl. 
 

3.2 Fallstudier 
 
Fallstudierna har gjorts i de västerbottniska kommunerna Lycksele, Skellefteå och 
Storuman. I samarbete med kommunerna har försöksområden valts ut. Urvalet 
har främst grundats på uppvärmningssystem, värmetäthet och byggår men hänsyn 
har även tagits till hur generaliserbart området kan sägas vara för kommunen. 
 

3.2.1 Emissionsberäkning 
Beräkningarna kring hushållens utsläpp är grundade på insamlad fakta och 
relevanta antaganden. Val och definiering av bostadsområdena skedde i samråd 
med den aktuella kommunen. Uppgifter om byggår, boyta och tomtareal har 
erhållits från skattemyndighetens fastighetstaxeringsregister. Aktuellt upp-
värmningssystem och pannteknik har hämtats från sotarregistret. Tekniska data 
om pannor har hämtats från testresultat och rapporter från Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut, (SP).  
 
Fastigheternas årliga energibehov samt områdenas värmetäthet har beräknats 
utifrån schablonvärden som baserats på bostädernas byggår. Alla kommuner 
ligger i samma klimatzon efter Statistiska Centralbyråns (SCB), indelning i 
”Energistatistik för bostäder”. Värdena för energianvändningen har korrigerats 
med faktor 1,15 jämfört med den svenska genomsnittanvändningen.3  
 
 
Tabell 3: Schablonvärden - energianvändning för uppvärmning 
Färdigställandeår -1959 1960-1974 1975- 
Energianvändning 
(kWh/m2 bostadsyta år) 

230 170 140 

 
 
 
Värmetätheten har beräknats genom att dividera områdets totala beräknade 
energianvändning per år med dess totala area. 
 
                                                 
3 Repab, 2002 
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Vt   = Värmetäthet 

tot

tot

A
E

Vt =  Etot = Total energianvändning per år 

Atot = Total area 
 
Utifrån villornas byggår, boyta och schablonvärden, se tabell 3, räknades 
energiåtgången för uppvärmningen ut. Årliga utsläpp kunde därefter beräknas 
utifrån varje bostads energiförbrukning och använda förbränningsteknik. 
 
Beräknade utsläpp från bästa teknik baseras, på samma sätt som i tidigare fall, på 
hushållens energiåtgång för uppvärmning samt utsläppen som bästa småskaliga 
biobränsleteknik genererar per energienhet.  
 
För att kunna räkna ut hur stora utsläppen för varje hus och område är har ett 
antal antagande gjorts. 
 

• Uppgifter som tagits från fastighetstaxerings- och sotarregistret har 
antagits stämma 

• Biobränslebaserad uppvärmning antas vara gynnsam, vilket gör att 
användare som har el som alternativ ändå prioriterar ved som 
värmekälla 

• Vid utsläppsberäkningar för bästa teknik har alla hushåll som inte 
har fjärrvärme antagits konvertera till bästa biobränsleteknik som 
uppvärmningskälla 

 

3.2.2 Modellering 
Modellering över utsläppen kunde endast utföras för Skellefteå kommun, där det 
unixbaserade programmet Airviro har använts. Simuleringarna utförs endast 
under vinterhalvåret. Antaganden för indata i simuleringsprogrammet: 
 

• 6kW antas som nominell effekt (3-6 kW är vanlig nominell effekt 
för pannor, försöksområdena är belägna i kallare klimat än Sveriges 
genomsnitt)4  

• Rökgastemperaturer: modern panna 130°C, gammal panna 300°C 
• All uppvärmning antogs ske under vinterhalvåret 
• Skorstenshöjder bedömdes okulärt 

                                                 
4 Cooper m.fl., 2003  
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4 Bakgrund 

4.1 Bränslen 
 
Ett antal olika bränsletyper går in undre begreppet biobränsle. I Sverige är ved 
och pellets de vanligaste varianterna men även flis och briketter förekommer. 
Fliseldning innebär ofta problem som hänger ihop med svårigheten att lagra 
bränslet. 
 
Ved är kemiskt uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa, lignin och mineralämnen. 
Vid förbränning är vedens fuktighet den dominerande fysikaliska egenskapen. Då 
bränslet eldas kokas vattnet i veden bort, vilket kostar mycket energi. För att 
kunna få en hög verkningsgrad, (se 4.2 Pannteknik), är det därmed önskvärt med 
ett torrt bränsle. Färsk ved består nästan till hälften av vatten men för en effektiv 
förbränning är fukthalter ned mot 13 % mer lämpligt. Lägre fukthalter är svårt att 
nå eftersom en del av vätskan är bundet i materialet. Helst ska veden förvaras ett 
par månader inomhus före eldning vilket kan vara problematiskt för en del 
användare.5 Det rekommenderas att inte använda ved som är fuktigare än 30 %. 
 
Pellets är ett förädlat biobränsle som främst tillverkas av restprodukter från 
skogsindustrin. Bränslet är en ren träprodukt utan tillsatsämnen och är ett mer 
homogent material än ved. Pellets har en mycket låg fukthalt, mellan 7-10 %, och 
bör förvaras torrt och skyddat. Om bränslet utsätts för vatten sväller det och löses 
upp till sågspån. Torr pellets kan inte mögla och kan lagras i flera år med endast 
mindre kvalitetsförsämring.6  
 
En stor fördel med pellets är att det kan matas in automatiskt till pannan. Detta 
minskar skötselbehovet och gör att det är lättare för el och oljekonsumenter att 
konvertera till pellets. En mer automatiserad process gör också i regel att 
förbränningsförutsättningarna blir bättre. Då pellets är ett förädlat bränsle är priset 
högre än för ved. Energiinnehållet per kilo är hos de båda bränsletyperna ungefär 
detsamma. 
 

4.2 Pannteknik 
 
Det finns många olika typer av biobränslepannor. De viktigaste skillnaderna 
mellan dem är utrymmet för lufttillförseln och utrymmet för förbränning av 
vedgaserna.  
 
Tillförseln av luft har stor betydelse vid eldning. Luften kan antingen komma in i 
pannan genom självdrag eller med hjälp av en eldriven fläkt. I självdragspannorna 
stiger de varma, lätta rökgaserna upp genom skorstenen och bildar ett undertryck 
som suger in ny luft till pannan. Denna traditionella metod har svårt att förse 
pannan med tillräckligt med syre för att få en bra förbränning. Med fläktstyrd 
lufttillförsel till pannan kan en stabil och bra förbränning åstadkommas. Problem i 
                                                 
5 Novator, 1996 
6 Lövgren, 2001 
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början av eldningen är vanliga och fläkten gör pannan beroende av el. De flesta 
pannor har två luftintag. Primärluft tas in tidigt i pannan och har som uppgift att 
torka och förgasa veden samt för att underhålla förbränningen. Ett sekundär-
luftintag behövs för slutförbränningen av vedgasen. 
 
Verkningsgraden, andelen tillförd energi som omsätts till tillgänglig värme, för en 
panna är av stor vikt både för utsläppsnivåerna och för bränsleförbrukningen. 
Formeln för verkningsgraden är: 
 

Verkningsgrad = 100*Nyttig energi/tillförd energi 
 
Formeln ser enkel ut på pappret men är i verkligheten svår att beräkna, särskilt 
när det handlar om ett fast bränsle. För att bestämma en pannas verkningsgrad 
används olika metoder, vilka ger olika resultat som inte bör jämföras med 
varandra. I regel gäller dock att en hög verkningsgrad innebär låga utsläpp och 
god ekonomi.7  
 
Det finns ett stort antal olika pannor som använder sig av olika tekniker. 
Gemensamt för pannorna är att värmen leds ut i byggnaden via ett vatten- eller 
luftburet system. Några av pannteknikerna presenteras kort nedan. 
 

4.2.1 Överförbränning 
Primärluften sugs in underifrån och hela vedinlägget övertänds, sekundärluften 
kommer in ovanför veden för att förbränna gaserna. Rökgaserna fortsätter sedan 
uppåt och leds ut i pannans övre del. Denna teknik är inte utvecklad för 
vedeldning och förbränningen bli inte heller särskilt bra. Pannverkningsgraden 
överstiger sällan 50 % vilket är mycket lågt. Effektutvecklingen är däremot hög 
då all den inlagda veden brinner samtidigt, att ta till vara på all den utvecklade 
energin kan vara svårt. Eldning mot ackumulatortank är ett bra sätt att utvinna 
mer av energin. En vanligare använd metod är att strypa syretillförseln vilket ger 
ökade utsläpp och en sämre luftmiljö. Nyare överförbränningspannor har ofta en 
konvektionsdel i den övre delen av pannan, men av utrymmesskäl har den delen 
svårt att bli tillräckligt stor. Keramikbrännkammare är ovanligt vid över-
förbränning. Detta gör att förbränningstemperaturen blir låg, med oförbrända 
gasutsläpp som följd, samtidigt som rökgasernas temperatur blir förhållandevis 
hög.8  

                                                 
7 Gustavsson m.fl., 1998 
8 Novator, 1996 
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4.2.2 Underförbränning 
Primärluften passerar horisontellt den nedre delen av bränslet som brinner 
underifrån. Vartefter veden brinner upp sjunker bränslet ihop så att nytt bränsle 
kommer ned till förbrännings-zonen.  Vedgaserna går vidare till en efterför-
bränningskammare där sekundärluft tillförs och gaserna förbränns. Innan 
rökgasen kommer ut till skorstenen passerar den en konvektionsdel. De flesta 
underförbränningspannor har modern konstruktion med keramik mellan eldstaden 
och konvektionsdelen vilket gör att den klarar högre förbränningstemperaturer. 
Denna teknik ger en pannverkningsgrad på ungefär 70 – 75 %. En underför-
bränningspanna ställer krav på användaren. Veden måste vara av rätt storlek och 
travas noggrant så att den inte fastnar på vägen ned till förbränningszonen.9  
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Novator, 1996 

Bild 1: Överförbränning, Upphovsrätt: 
Novator, www.novator.se  

Bild 2: Underförbränning, Upphovsrätt: Novator,  
www.novator.se  

Värmeöverföring 

Värmeöverföring 
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4.2.3 Omvänd förbränning 
Principen för omvänd förbränning är ganska lik underförbränning då endast den 
nedre delen av bränslet brinner. Med hjälp av en fläkt tillsätts primärluften 
ovanför bränslet och leds ned genom magasinet, se bild 3. Förbränning sker i 
vedmagasinets nedre del och förbränningsgaserna leds sedan ned till ett 
keramikutrymme under eldstaden där sekundärluft tillförs och gaserna förbränns. 
Rökgasen går sedan uppåt genom konvektionsdelen och ut i skorstenen i toppen 
av pannan. Omvänd förbränning kan tillämpas med självdrag, men en fläkt gör 
det lättare att tvinga luften nedåt genom vedmagasinet och ger samtidigt en 
stabilare förbränning. Keramikkammaren och den välplanerade lufttillförseln gör 
att förbränningen sker under mycket goda förhållanden vilket ger en bra 
verkningsgrad, mellan 70 och 80 %, och låga utsläpp. Konstruktionen gör att 
konvektionsdelen kan vara ganska lång utan att pannan blir onödigt stor.10  
 

 
 
 
 

4.2.4 Enkelpannor 
Flera olika förbränningstekniker kan användas. Det typiska är att pannan har en 
förbränningskammare som är konstruerad för ett sorts bränsle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Novator, 1996 

Bild 3: Omvänd förbränning, Upphovsrätt: Novator, 
www.novator.se 

Bild 4: Enkelpanna alt. kombinationspanna,  
Upphovsrätt: Novator,  www.novator.se 
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4.2.5 Kombinationspannor 
Så kallade kombipannor har samma eldstadsutrymme för olika bränslen som olja, 
kol och ved. Överförbränning är den vanligaste förbränningstekniken i 
kombipannor. Pannorna är inte optimerade för vedeldning vilket gör att de varken 
är särskilt effektiva eller miljövänliga. Avsikten med dubbel och kombipannor är 
att skapa flexibilitet så att det är möjligt att variera bränsle efter tillgång och 
pris.11  
 

4.2.6 Dubbel- och trippelpannor 
Har flera förbränningskamrar som är anpassade för olika bränslen. 
Kombinationen ved/olja är vanlig. Kan liknas med separata pannor som byggts 
ihop till en enhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 Automatiska pannor 
Olja eller pelletspannor där bränslet automatiskt matas till brännaren från ett 
magasin. De är vanligtvis kopplade till en termostat för minimal skötselinsats. 
Förbränningen blir i regel mer stabil då bränslet matas in kontinuerligt i stället för 
satsvis. De automatiska pannorna kräver inte lika mycket tillsyn som de manuella 
pannorna.12  
 

4.2.8 Icke-keramiska pannor 
Förbränningsutrymmet är omgivet av vattenmantlade, kylande väggar. Problem 
med att hålla temperaturen tillräckligt hög för att förbränna alla gaser kan uppstå 
och därmed leda till höga utsläpp. Det är vanligt att tjära kondenserar på de kalla 
väggarna. Ingen av de icke-keramiska pannorna är miljögodkända.13  
 

4.2.9 Keramiska pannor 
Vedgaserna förbränns i en efterförbränningskammare som är täckt med keramiskt 
material som tål höga temperaturer. Förbränningen blir i dessa pannor mer 
fullständig eftersom den kan ske i en högre temperatur. Efter att gasen har 
                                                 
11 Novator, 1996 
12 Novator, 1996 
13 Novator, 1996 

Bild 5: Dubbelpanna, Upphovsrätt: Novator, 
www.novator.se 
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förbränts möter de pannans konvektionsdel, där en stor del av värmen går över 
från rökgaserna till pannvattnet. Keramik är bra på att lagra värme och kan därför 
fungera som en värmebuffert och utjämna rökgasernas temperaturfluktrationer, 
därmed erhålls en jämnare förbränning. 
 

4.2.10 Moderna pannor 
Tekniken förbättras hela tiden och pannorna blir allt effektivare. Begrepp som 
ofta förekommer vid beskrivning av olika pannteknik är gamla och moderna 
pannor, vilket kan vara förvirrande då det är svårt att säga var gränsen går. En 
modern panna ska vara anpassad till bränslet. För vedpannor innebär det att de 
bör ha tre skilda zoner för pyrolys, gasförbränning och konvektion. För att 
minimera utsläppen av oförbrända gaser bör gasförbränningskammaren klara 
temperaturer kring 1000°C. Konvektionsdelen av pannan bör vara så pass lång att 
rökgastemperaturen hinner sjunka till ungefär 250°C. För att en panna idag ska 
kunna klassas som modern ska den vara miljögodkänd. En gammal omodern 
panna uppfyller inte ovanstående kriterier. I gamla pannor är det vanligt att det 
inte finns någon separat konvektionsdel, utan värmen överförs direkt från 
förbränningsutrymmet. Detta gör att förbränningstemperaturen blir låg med 
utsläpp av oförbrända gaser som följd. Då rökgastemperaturen är högre och 
förbränningen sämre utvinns mindre energi och pannans verkningsgrad blir lägre. 
Gamla pannor kräver mer bränsle än moderna vilket gör att det på sikt kan löna 
sig att byta ut sin gamla panna mot en ny.14  
 

4.3 Värmedistribution och ackumulatortankar 
 
Det gamla sättet att sprida värmen från pannan ut i fastigheten är att cirkulera 
luften så att den varma luften nära värmekällan sprids ut i rummet. Eftersom luft 
är en dålig värmeledare är inte denna metod särskilt effektiv, största delen av 
värmeenergin åker ut genom skorstenen. De allra flesta pannor är i stället 
kopplade till ett vattenburet system. I pannans konvektionsdel värms vatten upp 
som sedan cirkulerar ut till radiatorer i fastigheten. Med denna teknik kan mer av 
det utvecklade värmet tas till vara samtidigt som temperaturfördelningen i huset 
blir jämnare. Det finns en övre gräns för vattentemperaturen då vattnet i 
ledningarna inte får koka. En vattenkyld panna kan även kopplas till husets 
varmvattenberedare och därmed minska elförbrukningen. 
 
Då man eldar frigörs en relativt stor mängd värme under ganska kort tid. Även för 
ett vattenburet system är detta ett problem, det är svårt att hålla en jämn och 
trivsam temperatur. Vanligtvis har vedpannan en effekt på över 20 kW medan 
fastigheten endast behöver ca 4 kW för uppvärmning. En normalstor villas 
radiatorsystem består av ungefär 100 liter vatten men för att ta upp all värme från 
ett välbrinnande vedinlägg krävs 10 gånger så stor vattenvolym. Detta för att 
hindra att vattnet ska koka eller att eldningen ska behövas strypas. För att få ett 
bra värmesystem kan man installera en ackumulatortank som fungerar som en 
värmebuffert och lagringsplats för energin. Tanken gör det möjligt att elda på ett 

                                                 
14 Novator, 1996 
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mer miljömässigt sätt samtidigt som användaren behöver lägga ned mindre arbete 
för att hålla en jämn temperatur i sin bostad. 
 
När en ackumulatortank installeras är det viktigt att det görs på rätt sätt. Vattnet i 
tanken bör inte röras om då detta hindrar skiktning av varmt och kallt vatten. Med 
skiktat vatten får man en högre vattentemperatur ut till husets radiatorer samtidigt 
som kallare vatten kan värmas upp av pannan. Om tankvattnet däremot rörs om 
blir temperaturskillnaderna mindre med energiförluster som följd. En bra 
installationslösning är, se exempel på bild 6, där ackumulatortanken har en central 
roll. Varmt vatten från pannan fylls på i toppen av tanken varifrån central-
värmeanläggningen hämtar sin värme. När vattnet kallnar sjunker det nedåt i 
tanken och återvänder så småningom till pannan igen. För att inte störa 
förbränningen bör vattnet som går in i pannan ha en temperatur på minst 70°C 
vilket tillgodoses genom att en del av det varma vattnet direkt går tillbaka till 
pannan.15  
 

 
 
 
 
 
Naturvårdsverket med flera har förslagit att alla gamla vedpannor ska 
kompletteras med ackumulatortank eller alternativ utrustning som ger samma 
miljö och energiprestanda. Inget av dessa förslag har ännu antagits.16  
 

4.4 Eldningsteknik 
 
För att en bränslepanna ska fungera bra och ha låga utsläpp krävs att den sköts på 
rätt sätt. Rätt eldningsteknik kan förutom att ge bra miljöprestanda, även minska 
risken för soteld som kan orsaka bränder. 
 

                                                 
15 Novator, 1996 
16 Jansson 2003 

Bild 6: principskiss för hur en ackumulatortank bör 
installeras, Upphovsrätt: Novator, www.novator.se 
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Förbränningen består förenklat av tre faser: uppeldning, eldning och nedeldning. 
Vid uppeldningen är det viktigt att snabbt öka panntemperaturen för att komma in 
i den mest optimala eldningsfasen. Temperaturen är i början låg och syreöver-
skottet är högt vilket leder till höga utsläpp av partiklar och oförbrända kolväten. 
Här torkas veden för sedan genomgå pyrolys då veden sönderdelas och förgasas. 
Bränslets pyrolys börjar redan vid 100°C då olika kolväten frigörs, vid 350°C har 
60–80 viktprocent av veden avgått i form av flyktiga beståndsdelar. Beräkningar 
tyder på att uppemot hälften av de totala utsläppen sker under denna fas, trots att 
endast 5-10 % av veden förbrukas.17  
 
Under eldningsfasen är det viktigt att syretillförseln är god, syrebrist leder till 
utsläpp av oförbrända gaser och koloxid. Här brinner gaserna upp och värme 
avges. För en bra förbränning bör temperaturen ligga runt 850 till 1100°C, vid 
högre temperaturer riskerar utsläppen av kväveoxider att öka. Det är dock inte 
ovanligt att användare stryper lufttillförseln (så kallad pyreldning) för att få ett 
långsammare förbränningsförlopp. Pyreldning är särskilt vanligt när 
ackumulatortank saknas och ger värme under en längre tid per vedinlägg även om 
den totala effektiviteten blir sämre.  
 
I slutfasen, nedeldningen, förbränns återstoden av träkolet. Här sjunker 
temperaturen och utsläppen av oförbrända kolväten och partiklar riskerar att åter 
öka. För att minimera utsläppen bör denna fas vara så kort som möjligt. 
 
Det är följaktligen inte enbart vedträet i sig som brinner under eldningsförloppet, 
utan främst brännbara gaser. Förbränningsförloppet gör att eldning med fasta 
biobränslen är mer komplicerat än eldning med flytande bränslen. Förutom det 
mer invecklade förbränningsförloppet är biobränslen mindre homogent vilket gör 
det svårare att hålla en optimal temperatur.18 Det är därför viktigt att pannorna är 
rätt konstruerade så att det finns gott om plats för gasförbränning, annars minskar 
effektiviteten och oförbrända ämnen riskerar att släppas ut.  
 
För att hålla nere utsläppsnivåerna, öka effektiviteten och minimera brandrisken 
är det viktigt att användaren får tydliga och korrekta instruktioner om hur denne 
skall sköta sin panna. Det är viktigt att snabbt komma upp i en hög förbrännings-
temperatur, ha god syretillförsel under eldningsförloppet och en kort nedeldning. 
När förbränningen är bra är lågan svagt blåfärgad och nästan sotfri. 
 

4.5 Reningsteknik 
 
För att minimera utsläppen till luft är det möjligt att använda sig av interna och 
externa reningstekniker. När det handlar om enskild förbränning är de externa 
teknikerna vanligtvis för kostsamma. Två tekniker som skulle kunna vara möjliga 
att använda är rökgaskondensering och cykloner. Cykloner är en relativt billig 
reningsmetod, där främst partikelhalterna minskas. Metoden lämpar sig dock bäst 
för fjärrvärmeverk. Cykloner är effektivast för stora partiklar medan de är de 
minsta som klassas som mest hälsofarliga. För att minska utsläppen av de större 

                                                 
17 Novator, 1996 
18 Hadders, 2002 
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tyngre partiklarna kan en vinkel på skorstenen vara tillräckligt då rökgas-
hastigheten inte är tillräckligt hög för att bära med partiklarna runt ett hörn. 
 
Rökgaskondensering är en metod som främst är utvecklad för att ta till vara på 
värmen i rökgaserna, men har som bieffekt att utsläppen blir mindre. Då mer av 
värmen tas till vara ökar också pannans verkningsgrad. Gaskondensering kan 
utföras på olika sätt, men ändamålet är att med hjälp av ett kylande medium, 
vanligtvis vatten, ta upp värmen. Ångan i röken kondenserar och tar med sig en 
del partiklar och andra gaser. Vid småskalig biobränsleanvändning är halterna av 
partiklar och tjära för höga för att gaskondensering ska kunna vara en effektiv 
metod. Oönskade ämnen bildar en beläggning på värmeväxlaren och verknings-
graden går ned. I och med att de mindre värmepannorna blir allt bättre ökar 
möjligheten att använda sig av rökgaskondensering. Eventuellt kan användandet 
av katalysatorer få rökgaserna tillräckligt rena för att ovannämnda metod ska 
kunna anpassas till villapannor. 
 
När det gäller småskalig biobränsleanvändning kan användningen av 
katalysatorer vara en väl fungerande intern reningsmetod. Tester har visat att det 
med denna teknik är möjligt att minska utsläppen av oförbrända kolväten och 
kolmonoxid, CO.19 En katalysator placeras efter förbränningskammaren och gör 
det lättare för oförbrända gaser att oxidera, och ökar därmed pannans 
verkningsgrad samtidigt som de oönskade utsläppen minskar. Katalysatorn 
erbjuder gynnsamma ytor där reaktionerna lättare sker. De aktiva ytorna är 
vanligtvis belagda med ädelmetaller men forskning pågår för att kunna byta ut 
dessa mot oxider som kan sänka tillverkningskostnaderna. 
 
För att en katalysator ska kunna rena rökgasen krävs att temperaturen är 
tillräckligt hög. Detta innebär att katalysatorn fungerar sämst i uppeldningsfasen 
då utsläppen vid vedeldning är som störst. Vid låga temperaturer kan även sot och 
tjärpartiklar fastna på kondensatorn vilket minskar dess aktiva yta samt försvårar 
för gasen att passera.20 När en katalysator har nått sin arbetstemperatur fungerar 
den i regel mycket bra. De som finns på marknaden fungerar, men kan vara 
känsliga och sättas igen av sot och tjära. 
 
De katalysatorer som används vid biobränsleförbränning är så kallade 
oxidationskatalysatorer. Deras syfte är att höja reaktionshastigheten för 
oxidationen av oförbrända gaser. Man bör inte blanda ihop dessa katalysatorer 
med trevägskatalysatorer, som vanligtvis används i bilar, där luft/bränsle-
förhållandet styrs och CO, kolväten och NOx kan reduceras på samma gång. Vid 
småskalig förbränning av biobränslen varierar luftöverskottet kraftigt vilket gör 
det svårt att optimera katalysatorns funktion. Halterna av CO och kolväten kan 
reduceras men man kan inte förvänta sig någon direkt effekt på NOx 
emissionerna21.  
 

                                                 
19 Energimyndigheten, 2000 
20 Berg m.fl., 1997 
21 Berg m.fl., 1997 
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Det finns idag kommersiella katalysatorer på marknaden som kostar ett par tusen 
kronor. Forskare på bland annat KTH arbetar för att ta fram billigare och mer 
driftsäkra katalysatorer.22. 
 

4.6 Lagkrav 
 
Småskalig biobränsleanvändning regleras i flera olika lagtexter. Boverkets bygg-
regler, (BBR), är de som har mest specifika krav för pannor där det bland annat 
finns skrivet att ”olägenheter till följd av stoft och annat innehåll i rökgaser och 
avgaser, som släpps ut från byggnader, skall begränsas”. Det finns även utsläpps-
krav på eldning av fasta bränslen, men det gäller endast pannor med effekter över 
50 kW, vilket är ungefär dubbla effekten för en normal villapanna. 
 
Tabell 1: Sammanfattning av regelverk som påverkar vedeldning i småhus23 
Lagtext Vad, angående vedeldning, regleras i 

texten? 
PBL (1987:10) Plan- och bygglagen Krav på bygganmälan vid installation eller 

väsentlig ändring av eldstäder 
BVL (1994:847) Lagen om tekniska 
egenskaper på byggnadsverk m.m. 

Ligger till grund för BBR 

BVF (1994:1215) Förordningen om 
tekniska egenskaper på byggnadsverk 
m.m. 

Ligger till grund för BBR 

BBR (BFS 2002:19, BBR 10) 
Föreskrifter om allmänna råd till PBL, 
BVL, BVF 

Olägenheter från rökgaser, utsläppskrav för 
OGC från pannor och lokaleldstäder inom 
tätort, råd om ackumulatortank 

MB (1998:808) Miljöbalken  
 
 
Förordning (1998:899) 

Allmänna hänsynsregler  
Miljökvalitetsnormer 
 
Kommunen får föreskriva tillfälligt 
eldningsförbud 

 
I Boverkets författningssamling 1997:59 står det att ”Pannor skall utformas så att 
god pannverkningsgrad erhålls under normal drift”. Samt att fastbränsleeldning 
bör utföras mot ackumulator eller motsvarande som möjliggör god energi-
hushållning. 
 

4.6.1 Miljögodkända pannor 
När det gäller värmepannor innebär begreppet miljögodkänd att pannan uppfyller 
de emissionskrav som finns i Boverkets byggregler. Att emissionerna är 
tillräckligt låga testas av SWEDAC via Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut, (SP). En stor del av de pannor som säljs idag är miljögodkända, men 
eftersom pannorna har en så pass lång livslängd så kommer de icke 
miljögodkända pannorna som idag används att finnas kvar i många år till. 
 

                                                 
22 Nyberg, 2000 
23 Energimyndigheten, 2003 
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4.6.2 Svanmärkning 
Svanen är en miljömärkning som instiftades av det nordiska ministerrådet 1989 
och används i hela Norden. Målet för Svanen är att, genom märkning av 
produkter som är miljömässigt bättre, bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. 
Svanen är den miljömärkning i Sverige som har de hårdaste kraven på ved och 
pelletspannor. I märkningen finns krav på verkningsgrad, luftutsläpp, material, 
förpackningar, installationshandbok, drift och skötselinstruktioner m m. Miljö-
märkningen är frivillig och för att få sin produkt märkt måste företaget redovisa 
oberoende testresultat och dokumentation på att de klarar av alla kriterier. Hittills 
har endast en panna av dem som ansökt (okänt hur många) godkänts för 
miljömärkningen. 
 
Enligt nordisk miljömärkning skulle vi spara 30 TWh om alla hushåll i norden 
bytte ut sin befintliga värmekälla mot en svanenmärkt panna.24  
 

4.7 Luftföroreningar 
 
Vid förbränning av biobränslen släpps en stor mängd olika ämnen ut i luften. 
Exakt vilka dessa ämnen är och vilken effekt de har på vår hälsa är inte helt 
klarlagt. I det här arbetet kommer endast tre föroreningar att behandlas. Dessa är 
partiklar, bensen och kväveoxider. Partiklar är en vanlig förorening i våra tätorter 
och enskild eldning är en av de största källorna till dessa föroreningar. Även 
bensen har eldning av biobränslen som viktig källa och valdes på grund av dess 
allvarliga toxiska egenskaper. Partikelhalten och bensenhalten minskas av förhöjd 
förbränningstemperatur. Då modern teknik innebär förhöjd förbrännings-
temperatur undersöks även kväveoxidutsläppen eftersom dessa ökar med 
temperaturen. 
 

4.7.1 Partiklar 
Partiklar i luft varierar mycket i storlek, form och kemisk sammansättning. Den 
vanligaste beteckningen för partiklar är PM (Particulate Matter) vilket ofta följs 
av en siffra, som visar den maximala aerodynamiska diametern i µm, på de 
partiklar man avser. Normalt mäts PM-halter i µg/m3. Partikelemissionerna vid 
biobränsleanvändning är som störst när förbränningen är dålig och temperaturen 
är låg. 
 
Partiklar finns naturligt i luften, men i tätorter är det mänskliga bidraget mycket 
stort. De vanligaste källorna till partiklar i luft är förbränning av biobränslen och 
petroleumprodukter samt slitage från vägtrafik. Generellt sett bildas mer partiklar 
vid förbränning av biobränslen än av olja. De antropogena partiklarna är i regel 
finare än de naturliga.25  
 
De hälsoeffekter som luftburna partiklar orsakar beror på deras storlek, form och 
kemiska innehåll. Generellt anses mindre partiklar (<10 µm) farligare då de kan 
transporteras djupare ned i lungorna. Det har bevisats att partiklar är en 
                                                 
24 Nordisk miljömärkning, 2000 
25 Naturvårdsverket, 2002 
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bidragande orsak till ökad sjuklig- och dödlighet, samt ökad risk för hjärt- 
kärlsjukdomar och luftrörskatarr. Det är främst känsliga personer med astma och 
andningsproblem som drabbas.26  
 
I april 1999 tog EU:s ministerråd ett beslut om direktiv för gränsvärden för PM 
10 i luft. År 2005 får årsgenomsnittet högst ha halten 40 µg/m3 och dygnshalten 
får max överskrida 50 µg/m3 under 35 dygn per år. Till år 2010 sänks gränserna 
ytterligare då de nya gränserna blir 20 µg/m3 för årsgenomsnittet medan den 
maximala dygnsnivån är konstant men får endast överskridas 7 dygn per år.27 
Institutet för miljömedicin föreslår gränsvärden för maximalt årsmedelvärde på 
10 µg/m3 och dygnsmedelvärde på 30 µg/m3.28  
 
Partikelhalterna varierar mycket beroende på plats, klimat och tid på dygnet. 
Högst halter återfinns i gatumiljö vid låga temperaturer. I Svenska tätorter ligger 
nivåerna mellan 10-40 µg/m3. 
 
De metoder som vanligtvis används för att minska partikelhalten i rökgaserna är 
cykloner, slangfilter och elektrofilter. Cykloner fäller effektivt ut de stora 
partiklarna men oftast inte de mindre. Slangfilter blir allt effektivare, men den 
bästa reningsmetoden är idag elektrofilter. Vid småskalig biobränsleeldning kan 
partikelutsläppen minskas genom sänkning av rökgasens temperatur och hastighet 
i kombination med vinklar på rökgasgången. De större partiklarna kan då falla 
ned och avskiljas.29  
 

4.7.2 NOx 
Kväveoxid bildas vid förbränning och de två vanligaste varianterna är NO och 
NO2. Kvävet kommer från bränslet eller, om temperaturen är tillräckligt hög, från 
luften. Förbränningstemperaturen är därför av stor betydelse där den kritiska 
temperaturen är 1500°C. I tätorter är idag trafiken den största källan till NOx. När 
det gäller utsläpp från biobränsleeldning är kväveinnehållet i bränslet centralt. 
Förbränningstemperaturen ligger nämligen vanligtvis under den kritiska 
temperaturen. Det skiljer mycket i kväveinnehåll mellan olika biobränslen, vilket 
har stor inverkan på utsläppen. 
 
Kväveoxider bidrar till bildning av fotokemiskt smog, där ozon är den som 
klassas som allvarligast. NOx ger främst astmatiker problem då dess vanligaste 
hälsoeffekter är toxiska effekter på lungorna och luftvägarna.30  
 
De högsta utomhuskoncentrationerna av NOx uppmäts vintertid under rusningstid 
och under inversionsperioder. Ihållande högtryck kan även sommartid ge höga 
halter NOx. Gränsvärdet för NOx i Sverige är 50 µg/m3, gränsvärdet för medel-
koncentrationen under vinterhalvåret31.  
 
                                                 
26 Naturvårdsverket, 2002 
27 Frisch, 2002 
28 Institutet för miljömedicin, 2003 
29Axell m.fl., 1998 
30 Institutet för miljömedicin, 2003 
31 Pershagen m.fl., 1999 
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4.7.3 Bensen 
Bensen är ett flyktigt kolväte och är en allmän luftförorening i tätorter. De 
vanligaste källorna till bensen är ofullständig förbränning av olika slag som 
avgaser från motordrivna fordon, hantering av petroleumprodukter samt 
emissioner från förbränning av biobränslen, särskilt i icke miljögodkänd 
utrustning.32 För att hålla bensenutsläppen låga är det viktigt att ha en effektiv 
förbränning och hög temperatur. 
 
Ungefär hälften av det bensen som finns i inandningsluften tas upp av kroppen. 
Dess allvarligaste hälsoeffekt anses vara dess cancerogena egenskaper. Studier 
har visat att exponering för bensen främst ökar risken för att utveckla leukemi. I 
början av 1990-talet gjordes uppskattningen att i Sverige orsakade bensen ca 3-5 
fall av leukemi per år och totalt 10 fall av cancer.33 Bensen har även mutagena 
egenskaper som kan ge olika typer av DNA-skador. Kolvätet har också negativ 
inverkan på blodcellernas utveckling och funktion, samt försämrar immunförsvar 
och motståndskraft mot bakterieinfektioner.34  
 
EU har beslutat att till år 2010 ska gränsvärdet för bensen vara 5 µg/m3 luft som 
årsmedelvärde. Till regeringen hade Naturvårdsverket från år 2005 föreslagit 
värdet 2,5 µg/m3 som miljökvalitetsnorm.35 Regeringen har beslutat att följa EU:s 
linje och har därför beslutat om 5 µg/m3 luft som årsmedelvärde från år 2010. 
 
I den urbana bakgrundsluften ligger mätvärdena för bensen under vinterhalvåret i 
Sverige mellan 1,5 och 2,5 µg/m3 luft. Lokala förutsättningar och inversion gör 
dock att halterna ibland är betydligt högre. Till exempel hade Lycksele under 
vintern 2000/01 ett medel på 4 µg/m3.36  
 

4.7.4 Sammanställning av utsläppsgränser 
 
 
Tabell 2: Sammanställning på EU-direktiv och Svenska MKN för utomhusluft, enhet µg/m3 
 EU (2005) EU (2010) MKN (2005) MKN (2010) 
PM Årsmedelvärde 40 20 40  
PM Dygnsmedelvärde 50* 50** 50  
NOx Årsmedelvärde   40  
NOx Dygnsmedelvärde   60  
Bensen Årsmedelvärde  5  5 
* Får max överskridas 35 dygn per år 
**  Får max överskridas 7 dygn per år 
 
 
 
 

                                                 
32 Naturvårdsverket, 2003 
33 Naturvårdsverket 2002 
34 Institutet för miljömedicin, 2003 
35 Naturvårdsverket, 2002 
36 Naturvårdsverket, 2002 
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4.8  Luftspridning 
 
Halten av en luftförorening på en bestämd plats beror på bakgrundsnivån, 
närheten till lokal utsläppskälla samt hur utsläppen sprids i atmosfären. Med 
Gaussiska spridningsmodeller är det möjligt att utifrån utsläppshalter och 
hastigheter samt ett antal förenklingar beräkna uppnådda emissionsnivåer. Exakta 
värden för gasformiga eller partikulära emissioner som släppts ut i atmosfären är 
nästintill omöjligt att beräkna. Hur emissionerna tunnas ut och sprids med 
luftmassan är mycket komplext och beror bland annat på vindens styrka och 
riktning, turbulens, atmosfärisk stabilitet, topografins effekt på meteorologin, 
luftens och emissionernas temperatur och fuktighet. 
 
Med viss osäkerhet är det dock möjligt att modellera hur emissionerna sprids. En 
vanlig metod är att använda sig av Gaussiska modeller. Hur emissioner sprids i 
lufthavet är mycket komplicerat så för att göra beräkningar möjliga tvingas man 
göra ett antal förenklingar och antaganden, varibland följande är vanliga:37  
 

• ingen skillnad i vindhastighet och riktning mellan källan och 
receptorn 

• konstant och kontinuerligt utsläpp av emissioner 
• ingen våt eller kemisk deposition 
• all plym som har kontakt med marken reflekteras upp i 

atmosfären igen  
 
Beräkningarna utgår från en formel som finns i bilaga 1. 
 
De högsta föroreningshalterna uppnås vid inversion. Inversion är ett vanligt 
meterologiskt fenomen under svenska vintrar. Företeelsen uppstår främst under 
kalla klara vinterdygn då utstrålningen kyler marken och de lägst belägna 
luftskikten. När luften närmast marken är kallare än luften på högre höjd 
motverkas all luftomblandning i höjdled. Ett ”lock” bildas som stänger inne 
föroreningarna. Inversionen förstärks om området, där utsläppen sker, är beläget 
lägre än omgivningen. Vindar kan då hindras vilket minskar luftens omrörning 
samtidigt som tung kall luft kan strömma ner längs sluttningarna och ytterligare 
öka temperaturskillnaderna.38 Höjden mellan mark och inversionslocket har stor 
betydelse för spridningen av emissioner. Högst halter fås när locket gör att all 
rökgas reflekteras nedåt samtidigt som volymen på den nedre luftmassan är 
minimal. 
 

4.8.1 Simuleringar av utsläpp 
För att uppskatta vilka föroreningsnivåer som olika utsläpp orsakar kan det vara 
lämpligt att använda ett GIS-baserat luftspridningprogram. Dessa program 
använder vanligtvis gaussiska beräkningsmetoder för att utifrån data om klimat, 
topografi och utsläppskällor ge resultat i form av halter i luft. Resultaten kan 
presenteras i emissionsfält på kartblad, vilket ger en tydlig bild över hur 
emissionerna har spridit sig och var de högsta halterna erhålls. 
                                                 
37 Kiely, 1997  
38 Chen m.fl., 2003 
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Airviro är utvecklat för att användas i stads- och trafikplanering, men kan även 
användas i allmänna luftmiljöstudier. Systemet är uppbyggt av tre moduler. Dessa 
är Indico, som är en databas för tidseriedata, EDB, en dynamisk emissions-
databas, och Modelling, där spridningsmodellerna finns och beräkningarna utförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I de simuleringar som genomförts i det här arbetet har fakta om villornas energi-
förbrukning, utsläpp per energienhet, rökgastemperatur samt skorstenens höjd och 
koordinater, lagts in i programmet. Under simuleringen har sedan topografi och 
klimatförhållanden använts för att få fram emissionshalterna. Resultaten har 
beräknats timvis under vinterhalvåret och presenteras både i medelvärden samt 
98-percentiler. (98-percentilen visar det 98-procentigt högsta värde som uppnåtts) 
 

4.8.2 Resultat från luftmätningar och simuleringar utförda av 
SMHI 
Under vintern 2001/2002 utfördes, utav SMHI, mätningar av luftkvalitet och 
meteorologi i Lycksele. Beräknade utsläpp från 641 punktkällor simulerades 
sedan i ett luftspridningsprogram och resultaten jämfördes med de uppmätta 
utsläppsnivåerna.  
 
Resultaten visade på ett starkt samband mellan temperaturen och halter av 
partiklar i luften. De högsta utsläppsnivåerna erhölls då dygnsmedeltemperaturen 
var under -10°C inom några hundra meter från nära samverkande icke miljö-
godkända pannor. Resultaten från studien visade också att modellerna tenderade 
att överskatta utsläppsnivåerna.39  

                                                 
39 Gidhagen, 2002 

Bild 7: Strukturkarta over Airviro, Upphovsrätt: SMHI , www.indic-airviro.smhi.se 
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5 Fallstudier i Västerbottens län 
 
Västerbottens län ligger i norra Sverige och är till ytan det näst största länet. 
Endast 3 % av Sveriges befolkning bor i regionen, som sträcker sig över en yta av 
59 000 km2. Detta sammantaget gör att det finns stora områden med mycket låg 
värmetäthet. Den totala folkmängden har ökat något sedan 80-talet, men det är 
endast Umeå och Vännäs som står för den ökningen. Länet består till mer än 
hälften av skog och det finns därmed god tillgång på biobränsle. I Skellefteå finns 
också världens största pelletsfabrik som har leveranser till större delen av länet. 
Av tradition är vedeldning vanligt i regionen men även eluppvärmning av villor 
är brukligt. 1998 fanns i Västerbottens län ca 44 500 eldstäder. Av dessa var ca 
18000 vedpannor, varav 12 000 var huvudsaklig uppvärmningskälla för småhus. 
6 900 var oljepannor och cirka 19 000 lokaleldstäder, som kaminer och öppna 
spisar.40 Från de studerade bostadsområdena har inga klagomål på vedeldning 
kommit in till kommunerna. Samtliga tre kommunerna har dock fått in klagomål 
från andra bostadsområden där vedrök har stört intilliggande fastighet. Vanligtvis 
har kommunerna hanterat problemet med att be den berörda personen att själv 
tala med sin granne.  
 
I linje med Kyotoprotokollet har Sverige åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser. För Västerbotten är delmålet att fram till år 2010 minska de 
sammanlagda utsläppen av koldioxid från fossila bränslen med 8 %, jämfört med 
utsläppt mängd 1990.41 Ett steg i riktningen att nå detta mål kan vara att byta ut 
fossila bränslen mot förnybara alternativ. 
 

 
 
 
Fallstudierna har utförts i mindre bostadsområden i tätorterna i kommunerna 
Lycksele, Skellefteå och Storuman. Områdena har omfattat ett par kvarter med 
mellan 41 till 66 villor. Valet av område har gjorts i samarbete med kommunen 

                                                 
40 Västerbottens länsstyrelse, 2003 
41 Västerbottens länsstyrelse, 2004 

Bild 8: Västerbottens län,  
Upphovsrätt: Länsstyrelsen i Västerbotten 



24 

och det har sökts efter ett område som kan anses vara representativt för orten, 
med avseende på byggår och värmetäthet, och samtidigt har en hög andel 
biobränslebaserad uppvärmning. Fakta kring de områden som valts ut har sedan 
samlats in och okulära studier har utförts. 
 

5.1 Skellefteå 
 
Skellefteå är en kustkommun med ca 72 000 invånare varav knappt hälften är 
bosatta i staden Skellefteå. En stor del av stadens fastigheter värms upp via det 
väl utvecklade fjärrvärmenätet som utgår från ett stort kraftvärmeverk samt ett 
antal mindre värmeverk. Fjärrvärmenätet ägs och försörjs av det kommunala 
bolaget Skellefteå kraft AB. Värmeverken drivs av biobränsle som företaget 
producerar, de tillverkar även pellets till försäljning. Av de hushåll som inte är 
anslutna till fjärrvärmenätet använder de flesta direktverkande eluppvärmning, 
men det finns även en stor del biobränslebaserad uppvärmning. 
 

      
 
 
 
 
Bostadsområdet som studeras ligger i stadsdelen Sunnanå och består av 41 villor 
varav 16 använder biobränsleeldade pannor som värmekälla. Området är i dags-
läget inte aktuellt för anslutning till fjärrvärme. Värmetätheten i det studerade 
området är 23 kWh/m2år. Till kommunen har det inte kommit några klagomål på 
grund av vedeldning i området. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: Skellefteå. Bostadsområdet Sunnanå är inringat. 
Källa: Lantmäteriet, www.lantmateriet.se  
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En sammanställning av de utsläpp som beräknas ske per år i bostadsområdet 
presenteras i tabell 4 och 5 nedan. För mer utförlig fakta om resultaten se bilaga 
2. I bilagan finns även spridningsbilder från simuleringar i Airviro. Utsläppen 
presenteras i mikrogram per kubikmeter och kilo per år, från hela området samt 
medelvärden per fastighet. 
 
Tabell 4: Sammanställning av simulerade utsläpp över vinterhalvåret i Skellefteå, halterna är 
baserade på timvis klimatdata. 
 Partiklar [µg/m3] NOx [µg/m3] Bensen [µg/m3] 
Aktuell teknik medelvärde 9 3 2 
Aktuell teknik 98-percentil 65 15 6 
Bästa teknik medelvärde 1 >3 < 0,1  
Bästa teknik 98-percentil 4 >15 < 0,1 
 
De totala utsläppen i kilo per år från bostadsområdet samt medelvärdet för utsläpp 
per fastighet. Beräkningarna är baserade på samma grunddata som 
simuleringarna. 
 
Tabell 5: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp i Skellefteå 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt 16 hus) 640 87 49 
Aktuell teknik (medel per hus) 40 5,4 3,1 
Bästa teknik (totalt 41 hus) 78 250 1,4 
Bästa teknik (medel per hus) 1,9 6,1 0,035 
 

5.2 Lycksele 
 
Lycksele är en typisk norrländsk skogs- och innlandskommun. Befolknings-
tätheten är låg, 2,3 invånare/km2 vilket totalt blir ungefär 13 000 personer, varav 
2/3 är bosatta i staden Lycksele. En stor del av stadens uppvärmningsbehov 
tillgodoses med fjärrvärme från Lycksele energi. I kommunen finns mycket skog, 
den lokala tillgången på ved är därmed god. Den pellets som används levereras 

Bild 10: Sunnanå Foto: Helena Sjögren 
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från tillverkningen i Skellefteå. Enligt en koldioxidinventering är utsläppen av 
koldioxid i Lycksele ungefär 10 % högre per person än rikssnittet.42 Lycksele 
ingår i en större studie om användningen av biobränsle, där även området som 
studeras i det här examensarbetet ingår. 
 

             
 
 
 
Det studerade bostadsområdet ligger i stadsdelen Furuvik och består av några 
kvarter med totalt 49 villor varav 29 använder biobränsleeldade pannor för upp-
värmning. Värmetätheten i det studerade området är 19 kWh/m2år. I Furuvik 
finns det för närvarande inte tillgång till fjärrvärme. 
 

 

                                                 
42 Ahlberg m.fl., 2003 

Bild 11: Lycksele. Bostadsområdet Furuvik är inringat. 
Källa: Lantmäteriet, www.lantmateriet.se  
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En sammanställning av de utsläpp som beräknas ske per år i bostadsområdet 
presenteras i tabell 6 nedan. För mer utförlig fakta om resultaten se bilaga 3. 
Utsläppen presenteras i kilo per år från hela området samt medelvärden per 
fastighet. 
 
Tabell 6: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp i Lycksele 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt 24 hus) 1200 95 72 
Aktuell teknik (medel per hus) 48 4,0 3,0 
Bästa teknik (totalt 49 hus) 86 270 1,6 
Bästa teknik (medel per hus) 1,8 5,6 0,032 
 

5.3 Storuman 
 
Storuman kommun har en yta av 75 kvadratmil, men har endast cirka 7000 
invånare. Tätorten heter Storuman och där är större delen av befolkningen 
bosatta. Enligt en koldioxidinventering som utfördes 2003 av 
Hushållningssällskapet, är utsläppen av koldioxid i Storuman mer än 30 % högre 
per person än rikssnittet. Storuman kommun har därför inlett ett projekt för att 
minska CO2 utsläppen. Däribland ingår bidrag till hushåll som byter ut oljeeldade 
pannor till biobränslealternativ och information om bättre vedeldning.43  
 

                
 
 
 
                                                 
43 Ahlberg Eliasson, 2004 

Bild 12: Furuvik Foto: Helena Sjögren

Bild 13: Storuman. Bostadsområdet Vallnäs är inringat. 
Källa: Lantmäteriet, www.lantmateriet.se  
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Området som undersökts i den här studien ligger i stadsdelen Vallnäs och består 
av 66 villor av vilka 21 använder biobränsleeldade pannor som värmekälla, varav 
17 stycken är kombipannor. Värmetätheten i det studerade området är 18 
kWh/m2år. Detta är ett lågt värde men det finns ändå tillgång till fjärrvärme i 
Vallnäs. I bostadsområdet är 23 av villorna anslutna till fjärrvärmenätet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sammanställning av de utsläpp som beräknas ske per år i bostadsområdet 
presenteras i tabell 7 nedan. För mer utförlig fakta om resultaten se bilaga 4. 
Utsläppen presenteras i kilo per år från hela området samt medelvärden per 
fastighet. 
 
Tabell 7: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp i Storuman 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt) 690 73 46 
Aktuell teknik (medel per hus) 35 3,7 2,4 
Bästa teknik (totalt) 61 190 1,1 
Bästa teknik (medel per hus) 1,4 4,5 0,03 
 

Bild 14: Vallnäs Foto: Helena Sjögren
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6 Resultatsammanställning 
 
I diagram 1-3 nedan ses en sammanställning av utsläppsförändringarna per hus i 
kommunerna. Förändringen av utsläppsnivåerna skiljer sig något mellan 
bostadsområdena, vilket främst beror på att områdena har olika förutsättningar. 
Husen är inte lika stora och de har inte samma ålder. Tendenserna för hur 
utsläppen skulle förändras om de konverterade till bästa biobränsleteknik var 
dock mycket lika. 
 
 

Diagram 1: Partikelutsläpp medel per hus [kg /år] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2: Bensenutsläpp medel per hus [kg /år] 
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Diagram 3: NOx-utsläpp medel per hus [kg /år] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baserat på alla villor i studien resulterar konvertering till bästa teknik till följande 
utsläppsförändring per hus: 
 

• minskning av partikelutsläppen med 96 % 
• minskning av bensenutsläppen med nästan 99 % 
• ökning av NOx-utsläppen med 24 % 

 
Ändringen av de totala biobränslebaserade utsläppen i bostadsområdena blir: 
 

• minskning av partikelutsläppen med 91 % 
• minskning av bensenutsläppen med 97 % 
• ökning av NOx-utsläppen med 180 % 

 
Observera att antalet villor skiljer sig mycket mellan fallen aktuell teknik och 
bästa teknik. 
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7 Diskussion 
 
Resultaten visar på att byte till bästa teknik ger mycket stora förbättringar när det 
gäller utsläpp av partiklar och bensen. Den kraftiga utsläppsökningen av NOx är 
en följd av den ökade förbränningstemperaturen. Trots ökningen av NOx-
utsläppen ger minskningen av många andra ämnen totalt sett övervägande 
positiva miljö- och hälsoeffekter. 
 
De miljökvalitetsnormer som gäller för årsmedelvärden kommer förmodligen inte 
att överskridas i kommunerna. Resultaten från simuleringarna gäller för vinter-
halvåret och även om bakgrundsnivåerna läggs till kan utsläppen under sommar-
halvåret antas vara så pass låga att det totala årsmedelvärdet inte överskrider den 
utsatta MKN.  
 
De normer som är utsatta för dygnsmedelvärden kommer troligtvis att överskridas 
när det gäller partiklar. Från år 2010 får detta endast ske 7 dygn per år. Om 
kommunerna kommer att klara det eller inte beror till stor del på hur stora 
bakgrundsnivåerna och hur utsläppen från andra källor som t ex biltrafiken ser ut.  
 
Även om mina resultat inte visar på att MKN överskrids så är värdena ändå höga. 
Om flera hus har dåliga pannor kan utsläppen lokalt bli oacceptabelt höga och 
besvärande för de boende.  
 
Beräkningar och simuleringar gjorda i denna studie är endast baserade på 
utsläppen orsakade av småskalig biobränsleanvändning. De verkliga effekterna av 
total konvertering till bästa teknik skulle förmodligen bli ännu bättre ur 
miljösynpunkt eftersom utsläppen från eventuella oljepannor inte finns med i 
undersökningen.  
 
Spridningsbilderna från simuleringarna visar ett betydligt större område än det 
undersökta. Hade hela det området som syns på bilderna varit med i 
beräkningarna hade utsläppsnivåerna blivit mycket högre. Antagandet att all 
uppvärmning sker under vinterhalvåret är möjligtvis aningen missvisande, då 
uppvärmningsperioden eventuellt är något längre. Detta fel kommer dock endast 
ha en mindre inverkan på resultatet. 
 
Då svanen är en frivillig miljömärkning finns det inget krav på panntillverkarna 
att de ansöker om att bli certifierade. För att bli godkända för märkningen krävs 
noggranna tester vilket är en kostnad för företagen och som särskilt drabbar 
mindre företag. Därmed finns det en risk att tillverkarna, av bra produkter som 
uppfyller certifieringskraven, bedömer att kostnaderna för certifieringen är för 
höga. Om inte de bästa producenterna skickar in någon ansökan urholkas 
miljömärkningens status som märkning för bästa teknik samtidigt som sämre 
produkter kan få bättre marknadsföringsargument och status än de gjort sig 
förtjänta av.  
 
De flesta moderna pannor har fläkt, vilket innebär att pannan är beroende av el för 
att fungera. Verkningsgraden påverkas inte nämnvärt genom att man använder 
fläkt istället för självdrag, men genom fläkten hålls förbränningen på en hög och 
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stabil nivå under en längre tid av eldningscykeln. Nackdelen är förstås att pannan 
är elberoende. Men visst elberoende finns redan i cirkulationspumpen och i 
reglersystemet till ackumulatortankarna.  
 
Ur europeisk synvinkel har Sverige relativt låga elpriser. Det finns mycket som 
tyder på att de svenska priserna kan komma att stiga. Vid årsskiftet kommer 
Sverige och Europa att börja handeln med utsläppsrättigheter, där de svenska 
energibolagen har fått tilldelningen 80 % av snittutsläppen de hade åren från 1998 
till 2001. Dessa år fanns det gott om vatten i de svenska älvarna vilket gjorde att i 
relation till ett normalår, hade de elproducerande bolagen låga koldioxidutsläpp. 
Detta gör att elbolagen kan få ökade kostnader vilket troligtvis skulle resultera i 
höjt elpris. Ett ökat elpris innebär ett högre incitament för villaägare med 
eluppvärmning att konvertera till biobränsleteknik.  
 
Den bästa reningstekniken är den som blir använd. Det spelar ingen roll om en 
viss metod kan eliminera utsläppen helt, om investeringskostnaderna är orimligt 
höga och tekniken därför inte används. 
 
Pannor som har dålig förbränning släpper ut mycket metan. Metan är en 
växthusgas som är 23 ggr kraftigare än CO2. Stora metanutsläpp kan därför göra 
att en biobränsleeldad panna ger ett större bidrag till den globala uppvärmningen 
än om man eldat med fossilt bränsle med ett nettoutsläpp av CO2 som följd. Detta 
är ännu ett argument för att använda en bra eldningsteknik med god förbränning. 
 
Fjärrvärme kräver ingen insats från konsumenten mer än att ställa in önskad 
temperatur medan eldning med biobränsle kräver en hel del underhåll. 
Konsumenter som är ovana vedeldare kan tycka att en biobränslepanna tar för 
mycket tid att sköta.  
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8 Förslag till åtgärder 
 
Biobränslen har människan använt sedan vi först lärde oss att kontrollera elden 
och vi kommer att fortsätta använda denna energikälla i framtiden. För att minska 
skadliga luftföroreningar är det angeläget att vi använder den moderna teknik som 
finns på marknaden. 
 
Det behövs skapa incitament för snabbare utbyte av gamla pannor, alternativt 
installering av ackumulatortank. Eventuellt kan ekonomiska bidrag för upp-
koppling till befintlig fjärrvärme eller inköp av miljömärkta pannor och 
ackumulatortankar vara en möjlig åtgärd.  
 
Kommunerna bör ha möjlighet att stoppa installering av icke miljögodkända 
pannor, samt kunna se till att de pannor som byts ut skrotas och inte säljs vidare. 
 
Det är inte ovanligt att konsumenter har en duglig panna, men använder den 
felaktigt. Tydlig och enkel information, om bränslen och eldningsteknik, bör 
därför delas ut till alla pannägare. Förslagsvis av sotarna, eftersom de både har 
mycket kunskap och förtroende från många av villaägarna.  
 
 
Skellefteå 
På grund av att de närliggande fjärrvärmeledningarna är underdimensionerade är 
det studerade området för närvarande inte aktuellt för uppkoppling på 
fjärrvärmenätet. Ett närvärmeverk skulle kunna vara ett bra alternativ för 
området. Denna lösning är inte heller främmande för den lokala kraftproducenten 
Skellefteåkraft. 
 
Lycksele 
Kommunen har arbetat mycket med problemet med användningen av 
ickemiljögodkända biobränslepannor. De har gjort undersökningar och är därmed 
väl medvetna om hur deras biobränsleutsläpp ser ut i tätorten. Det återstår att 
genomföra en konvertering till bästa teknik. 
 
Storuman 
Här har det studerade området har tillgång till fjärrvärme. Anslutning till 
fjärrvärmenätet kan ur miljösynpunkt vara mer fördelaktigt än att konvertera till 
bästa småskaliga biobränsleteknik. Fjärrvärmen i Storuman genereras utav 
förbränning av torv, ett omdiskuterat bränsle.  
 
Mer studier över hur luftmiljön är i tätorterna skulle ge mer underlag för var 
problemen är störst samt tyngre argument för att snabbt göra nödvändiga 
åtgärder. Förutom de ämnen som studerats i denna rapport bör metanhalterna 
kontrolleras. Icke miljögodkända pannor släpper ut mycket metan vid 
förbränning. Halterna kan bli så pass höga att det totala bidraget till växthus-
effekten blir högre än vid förbränning av fossila bränslen. 
 
Till den som planerar att utföra en liknande studie som gjorts i detta examens-
arbete rekommenderas att, om möjligt, studera hela bostadsområden i stället för 
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delar av områden. Att bortse från närliggande villors biobränslebaserade utsläpp 
kan ge sken av att emissionsnivåer är lägre än de egentligen är. Spridnings-
program är värdefulla verktyg. Beräkningar av utsläpp gör det möjligt att visa på 
förändringar men för att kunna diskutera konsekvenser är föroreningshalterna i 
luften mer relevanta. 
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10 Bilagor 
 

10.1  Gauss spridningsmodell 
 
Ekvationen för Gaussisk spridningsmodellering av kontinuerliga gasplymer: 
 
 
 
 
 
 
Där parametrarna är:  
 

C = koncentration emission [g/m3] vid receptor som är belägen  
 x meter medvind från emissionskällan, [m] 
 y meter sidvind från emissionskällan, [m] 
 z höjd över marken, [m] 
 Q = emissionsutsläpp från källan, [g/s] 
 u  = horisontell vindhastighet längs plymens mittlinje, [m/s] 
 f   = horisontell dispersionsparameter 
        )]2/(exp[ 22
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 g  = vertikal dispersionsparameter 
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 g1 = vertikal dispersion utan reflexer 
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10.2  Skellefteå 
 
Utsläppen från den småskaliga biobränsleanvändningen i bostadsområdet i 
Sunnanå har både simulerats i programmet Airviro och beräknats i enheten kilo 
utsläpp per år. 
 
Aktuell data för bostadsområdet har tagits från riksskatteverkets 
fastighetsregister, Skellefteå kommun samt sotareregistret. De pannor som 
användes för biobränsle delades sedan in i fyra olika klasser se tabell 1. 
Utsläppshalter för partiklar och bensen är hämtade från SP rapport 2003:08 och 
halterna för NOx kommer från Naturvårdsverkets rapport 4912. 
 
Tabell 1: biobränsleedlade pannor i bostadsområdet i Skellefteå  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

** 
[mg/MJ] 

Bensen* 

[mg/MJ] 
Icke miljögodkänd panna 
utan ackumulatortank 

8 900 40 56 

Icke miljögodkänd panna 
med ackumulatortank 

2 95 60 66 

Miljögodkänd panna med 
ackumulatortank 

3 30 110 3 

Pellets panna 3 35 60 0,4 
*   Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
** Källa: NV rapport 4912, Småskalig vedeldning (1998) 
 
Bästa teknik företräddes av en modern pelletspanna. Alla 41 hushåll i 
bostadsområdet antogs använda tekniken för sin uppvärmning av bostad och 
vatten. Utsläppshalterna för partiklar och NOx är hämtade från SP:s 
provningsresultat, beteckning P1 05144-3, för en specifik panna med bra resultat 
och låga utsläpp. För utsläppshalterna av bensen användes värdet från SP rapport 
2003:8. 
 
Tabell 2: Bästa biobränsleteknik, bostadsområdet Skellefteå  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

* 
[mg/MJ] 

Bensen** 

[mg/MJ] 
Bästa teknik, pelletspanna 41 22 70 0,4 
*   Källa: SP provtagning beteckning P1 05144-3 (2002) 
** Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
 

10.2.1 Simulering 
Med spridningsprogrammet Airviro har biobränslebaserade utsläpp beräknats 
över bostadsområdet i Sunnanå i Skellefteå. Simuleringarna är gjorda med 
Gaussiska metoder och baseras på verkliga klimat och topografidata. 
Bakgrundshalter av föroreningarna är inte med i beräkningarna utan det är endast 
bidraget från den biobränslebaserade uppvärmningen under vinterhalvåret som 
har tagits med. Resultaten presenteras i medelvärden för vinterhalvåret samt 98-
percentiler för samma periods timvärden. 
 
 



41 

Partiklar 
 
Aktuell teknik 
Dagens utsläpp av partiklar från de 16 biobränsleeldade pannorna i 
bostadsområdet. Medelutsläpp och 98-percentiler för vinterhalvåret presenteras 
nedan. 
 

 
 
 

 

Bild b: Partiklar, aktuell teknik, 98-percentil

Bild a: Partiklar, aktuell teknik, medelvärde
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Medelvärdet för partikelutsläppen visas i bild a det högsta värdet som nås är 9 
µg/m3. 98-percentilen bild b, visar på betydligt högre värden över ett större 
område, 65 µg/m3 är det högsta värdet. 
 
Bästa teknik 
Simulering av partikelutsläpp från 41 hushåll där bästa biobränsleteknik används 
som uppvärmningskälla. Medelutsläpp och 98-percentiler för vinterhalvåret 
presenteras nedan. 
 

 
 
 
 
 

Bild c: Partiklar, bästa teknik, medelvärde
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Medelvärdet för partikelutsläppen visas i bild c det högsta värdet som nås är 1 
µg/m3. 98-percentilen bild d, visar på något högre värden över ett större område, 
4 µg/m3 är det högsta värdet. 
 
NOx 
 
Aktuell teknik 
Dagens utsläpp av kväveoxider från de 16 biobränsleeldade pannorna i 
bostadsområdet. Medelutsläpp och 98-percentiler för vinterhalvåret presenteras 
nedan. 
 

Bild d: Partiklar, bästa teknik 98-percentil
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Medelvärdet för NOx-utsläppen visas i bild e det högsta värdet som nås är 3 
µg/m3. 98-percentilen bild f, visar på högre värden över ett större område, 15 
µg/m3 är det högsta värdet. 
 

Bild e: NOx, aktuell teknik, medelvärde

Bild f: NOx, aktuell teknik, 98-percentil
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Bästa teknik 
Fel uppstod i simuleringen av NOx-utsläppen från de 41 hushåll, där bästa 
biobränsle teknik använts för uppvärmning. Beräkningarna av utsläppen per år 
tyder på att nivåerna hade blivit betydligt högre än med den aktuella tekniken. 
 
Bensen 
 
Aktuell teknik 
Dagens utsläpp av bensen från de 16 biobränsleeldade pannorna i 
bostadsområdet. Medelutsläpp och 98-percentiler för vinterhalvåret presenteras 
nedan. 
 

 
 
 
 

Bild g: Bensen, aktuell teknik, medelvärde
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Medelvärdet för bensenutsläppen visas i bild g det högsta värdet som nås är 2 
µg/m3. 98-percentilen bild h, visar på högre värden över ett större område, 6 
µg/m3 är det högsta värdet. 
 
Bästa teknik 
Simuleringar över bensenutsläpp för bästa teknik kunde inte genomföras eftersom 
halterna var för låga. Halterna kan därmed antas vara lägre än 0,1 µg/m3 

10.2.2 Resultatsammanställning 
 
Tabell 3: Sammanställning av simulerade utsläpp över vinterhalvåret, halterna är baserade på 
timvis klimatdata. 
 Partiklar 

[µg/m3] 
NOx  
[µg/m3] 

Bensen 
[µg/m3] 

Aktuell teknik medelvärde 9 3 2 
Aktuell teknik 98-percentil 65 15 6 
Bästa teknik medelvärde 1 >3 < 0,1  
Bästa teknik 98-percentil 4 >15 < 0,1 
 
De totala utsläppen i kilo per år från bostadsområdet samt medelvärdet för utsläpp 
per fastighet. Beräkningarna är baserade på samma grunddata som 
simuleringarna. 
 
Tabell 4: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt 16 hus) 640 87 49 
Aktuell teknik (medel per hus) 40 5,4 3,1 
Bästa teknik (totalt 41 hus) 78 250 1,4 
Bästa teknik (medel per hus) 1,9 6,1 0,035 

Bild h: Bensen, aktuell teknik, 98-percentil



47 

10.3  Lycksele 
 
Utsläppen från den småskaliga biobränsleanvändningen i bostadsområdet i 
Furuvik har beräknats i enheten kilo utsläpp per år. 
 
Aktuell data för bostadsområdet har tagits från riksskatteverkets 
fastighetsregister, Lycksele kommun samt sotareregistret. De pannor som 
användes för biobränsle delades sedan in i fyra olika klasser se tabell 1. 
Utsläppshalter för partiklar och bensen är hämtade från SP rapport 2003:08 och 
halterna för NOx kommer från Naturvårdsverkets rapport 4912. 
 
Tabell 1: biobränsleedlade pannor i bostadsområdet i Lycksele  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

** 
[mg/MJ] 

Bensen* 

[mg/MJ] 
Icke miljögodkänd panna 
utan ackumulatortank 

17 900 40 56 

Icke miljögodkänd panna 
med ackumulatortank 

0 95 60 66 

Miljögodkänd panna med 
ackumulatortank 

4 30 110 3 

Pellets panna 3 35 60 0,4 
*  Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
** Källa: NV rapport 4912, Småskalig vedeldning (1998) 
 
Bästa teknik företräddes av en modern pelletspanna. Alla 49 hushåll i 
bostadsområdet antogs använda tekniken för sin uppvärmning av bostad och 
vatten. Utsläppshalterna för partiklar och NOx är hämtade från SP:s 
provningsresultat, beteckning P1 05144-3, för en specifik panna med bra resultat 
och låga utsläpp. För utsläppshalterna av bensen användes värdet från SP rapport 
2003:8.  
 
Tabell 2: Bästa biobränsleteknik, bostadsområdet Lycksele  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

* 
[mg/MJ] 

Bensen** 

[mg/MJ] 
Bästa teknik, pelletspanna 49 22 70 0,4 
*   Källa: SP provtagning beteckning P1 05144-3 (2002) 
** Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
 

10.3.1 Resultatsammanställning 
De totala utsläppen i kilo per år från bostadsområdet samt medelvärdet för utsläpp 
per fastighet.  
 
Tabell 3: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt 24 hus) 1200 95 72 
Aktuell teknik (medel per hus) 48 4,0 3 
Bästa teknik (totalt 49 hus) 86 270 1,6 
Bästa teknik (medel per hus) 1,8 5,6 0,032 
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10.4  Storuman 
 
Utsläppen från den småskaliga biobränsleanvändningen i bostadsområdet i 
Vallnäs har beräknats i enheten kilo utsläpp per år. 
 
Aktuell data för bostadsområdet har tagits från riksskatteverkets 
fastighetsregister, Storuman kommun samt sotareregistret. De pannor som 
användes för biobränsle delades sedan in i fyra olika klasser se tabell 1. I området 
fanns ett antal kombinationspannor, dessa antas använda lika delar ved och olja. 
Utsläppshalter för partiklar och bensen är hämtade från SP rapport 2003:08 och 
halterna för NOx kommer från Naturvårdsverkets rapport 4912. 
 
Tabell 1: biobränsleedlade pannor i bostadsområdet i Storuman, kombipannor i parenteser  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

** 
[mg/MJ] 

Bensen* 

[mg/MJ] 
Icke miljögodkänd panna 
utan ackumulatortank 

5 (13) 900 40 56 

Icke miljögodkänd panna 
med ackumulatortank 

1 95 60 66 

Miljögodkänd panna med 
ackumulatortank 

2 (4) 30 110 3 

Pellets panna 3 35 60 0,4 
*   Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
** Källa: NV rapport 4912, Småskalig vedeldning (1998) 
 
Bästa teknik företräddes av en modern pelletspanna. Av de totalt 66 hushållen 
antogs 43 använda tekniken för sin uppvärmning av bostad och vatten. De som 
räknades bort är redan kopplade till fjärrvärmenätet. Utsläppshalterna för partiklar 
och NOx är hämtade från SP:s provningsresultat, beteckning P1 05144-3, för en 
specifik panna med bra resultat och låga utsläpp. För utsläppshalterna av bensen 
användes värdet från SP rapport 2003:8. 
 
Tabell 2: Bästa biobränsleteknik, bostadsområdet Storuman  
 Antal 

pannor 
Partiklar* 

[mg/MJ] 
NOx

* 
[mg/MJ] 

Bensen** 

[mg/MJ] 
Bästa teknik, pelletspanna 43 22 70 0,4 
*   Källa: SP provtagning beteckning P1 05144-3 (2002) 
** Källa: SP rapport 2003:8, Emissioner från småskalig biobränsleeldning 
 

10.4.1 Resultatsammanställning 
De totala utsläppen i kilo per år från bostadsområdet samt medelvärdet för utsläpp 
per fastighet.  
 
Tabell 3: Sammanställning av beräknade årliga utsläpp 
 Partiklar [kg/år] NOx [kg/år] Bensen [kg/år] 
Aktuell teknik (totalt) 690 73 46 
Aktuell teknik (medel per hus) 35 3,7 2,4 
Bästa teknik (totalt) 61 190 1,1 
Bästa teknik (medel per hus) 1,4 4,5 0,03 
 


