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Förord
Energimyndigheten har inom programmen Utsläpp och luftkvalitet och Småskalig förbränning av
biobränsle samordnat 12 utvalda projektförslag till ett ramprojekt som skall ses som en viktig del i en
utredning kallad Biobränsle - Hälsa- Miljö (BHM). Projekten samordnas av prof Hans-Christen Hansson på Institutionen för tillämpad Miljöforskning vid Stockholms Universitet.
Ramprojektet innebär ett samordnat arbete mellan ett stort antal institutioner och företag som rör
inventering av småskaliga anläggningar, emissioner, exponering och påverkan på hälsan av utsläpp
från småskaliga anläggningar < 10 MW. I ett syntesprojekt ska dessutom en uppskattning av nationella
utsläpp och människors exponering och möjlig påverkan på dess hälsa tas fram. Dessutom ska
scenarier tas fram baserade på ändrat energiutnyttjande, bränsletyp, teknikutveckling och användande
av bästa teknik för olika typer av bebyggelsestruktur. Mätningar planeras ske på lika anläggningar
såväl i labb som i drift 1 .
Detta projekt - Inventering av biobränsleanvändning i Lycksele, Götene och Växjö – ingår som en
inledande och väsentlig del av ramprojektet. Där Äfab tillsammans med sotningsväsendet i Lycksele -,
Götene- och Växjö kommuner inventerar villaägarnas eldningsutrustning avseende utrustning, rökkanaler, användningssätt och bränslekvalitet. Även GIS- koordinater för fastigheten samlades in via en
GPS.
Data har samlats in via skorstensfejarna som sedan av Äfab har registrerats i en sökbar databas under
vintern 2001/2002. Arbetsinsatsen med framtagningen av rådata och registreringen av rådata har varit
omfattande och engagerat samtliga skorstensfejare i tre kommuner, men resultatet visar att det varit
värt arbetsinsatsen.
För att underlätta insamlandet och uppbyggnaden av databasen har även en datakonsult – R&P
Antonsson – anlitats, som lagt ned en betydande arbetsinsats för att skapa ett sökbart verktyg som i
framtiden även kan användas i andra kommuner.
Inventeringsrapporten innehåller de data som vi anser vara viktigast att redovisa för att få en
överblickbar bild över situationen i kommunen. Men rådata i databasen kan naturligtvis behandlas på
olika sätt beroende på vilken typ av uppgifter man vill ta fram. Den ger också användaren unika
möjligheter att identifiera utsläppskällor, åldersgrupper etc eller göra olika jämförelser eller scenarion.
Till samtliga som på något sätt engagerats i projektet vill jag framföra ett varmt tack.

Lidköping den 10 nov 2002
Bengt- Erik Löfgren
Äfab

1

Äfab/Stem projekt P13335-1
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1.

Bakgrund

Från klimat- och resurssynpunkt är det angeläget att främja bra och miljömässigt acceptabel uppvärmningsteknik. Detta gäller oavsett uppvärmningsform. Biobränsle är en förnybar och inhemsk energikälla. Koldioxid från förbränning av biobränsle bidrar inte till växthuseffekten då ved och andra biobränslen ingår i det naturliga kretsloppet och inte ger något nettotillskott av koldioxid. Modern bioenergiteknik är därför i framtiden ett viktigt inslag för att uppnå ett långsiktligt hållbart energisystem.
Men detta förutsätter att bästa te knik används.
I regeringens proposition Svenska miljömål- miljöpolitik för ett hållbart Sverige (1997/98:145) föreslås nationella miljökvalitetsmål som är kompletterade med ett antal delmål. Som delmål under ”Frisk
luft” anges bl.a. att utsläpp av cancerframkallande ämnen i tätorter bör ha halverats till år 2005 räknat
från 1991 års nivå. Som ett led i detta arbete väntas regeringen föreslå regler som innebär att samtliga
vedpannor skall vara försedda med ackumulatortank senast år 2005 och att all nyinstallation av icke
miljögodkänd teknik förbjuds med omedelbar verkan. Riksdagen har också tidigare ställt sig bakom
det långsiktiga målet för utsläpp av cancerframkallande ämnen som innebär att utsläppen av dessa
ämnen på sikt bör minska med 90% i tätorterna. Vidare diskuteras på många håll runt om i landet lokala- och regionala ”vedeldningspolicy” där man går längre och föreslår att utbyte av gamla pannor
bör ske när anläggning som inte uppfyller miljökraven uppnått en viss högsta ålder.
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar i rapport 4912 ”Småskalig vedeldning” skulle dessa åtgärder på
nationell basis kunna minska utsläppen av PAH med uppemot 75% och utsläppen av VOC med c:a
40.000 ton per år. Naturvårdsverket bedömer att de föreslagna åtgärderna är motiverade från miljöoch hälsosynpunkt, praktiskt genomförbara och ekonomiskt rimliga samt kostnadseffektiva.
Ett av hindren för att förbättra den småskaliga bioenergianvändningen är att det inte finns någon bra
och samlad statestik över var den småskaliga vedeldningen sker och i vilken utrustning och till vilken
omfattning. Uppgifter som är direkt avgörande för hur man skall gå vidare och för att bestämma vilka
åtgärder som är möjliga att vidta.
Detta inventeringsprojekt, där skorstensfejarna i samband med ordinarie sotning noterat utrustning,
omfattning och GIS-koder ger viktiga svar för tre av landets kommuner.

1.1

Bioenergianvändningen i Sverige

På nationell basis kan man hämta värdefull statestik från skorstensfejarnas redovisning av sotade
objekt. Denna lämnas in av varje sotningsdistrikt och sammanfattas av SSR och redovisas varje år med
en upplösning länsvis (ex se bil 1).
Genom att skorstensfejarna har olika sotningsfrister för olika bränsleslag, användningssätt och
utrustningsval är det möjligt att bryta ner den verkliga användningen ända ner på enskilda
sotningsdistrikt om man så önskar.
Oljepannor sotas t ex normalt 1 ggr per år, medan en traditionell vedeldad gammal panna sotas var 8:e
vecka. Nya moderna vedpannor med ackumulatortank och pannor som kombinerar vedeldning med
olja och el sotas var 16:e vecka. Braskaminer och kakelugnar som används för uppvärmning skall
sotas varje år medan lokaleldstäder som bara används för trevnad (så kallad ”trivseleldning”) sotas
vart 3:e år.
Denna statestik är mycket säker då den speglar det verkliga användningssättet. Om man som
konsument ljuger och säger att man använder elvärme trots att man eldar med ved har man brutit mot
försäkringsbolagens aktsamhetskrav och detta kan få mycket allvarliga konsekvenser för användaren i
samband med en skada.
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Förmodligen är därför skorstensfejarnas uppgifter de allra
säkraste underlaget vi har för att kunna bedöma omfattningen
av bioenergianvändningen i landet. Notera att sotarna också
vid varje sotningsförrättning fysiskt besöker varje fastighet
och har samtidigt både en möjlighet – och en skyldighet - att
anmärka på bristfälligheter.
På bilden till t.h. har vi sammanställt uppgifterna från
skorstensfejarna över sotade pannor där vi redovisat
vedpannor i förhållande till alla pannor i länet.
Resultatet ger en bild av bioenergisverige som vi även tror
stämmer väl överens med hur de flesta människor även
upplever användningen. Ju längre norrut vi kommer desto
större andel vedeldning.
Bilden vi får fram ger största andel vedeldning i Västerbotten
(78%) och minsta andel i Storstockholm (11%) och i södra
Sverige.
Med hjälp av skorstensfejarnas statestik är det även möjligt
att studera trenderna, d v s om andelen ökar eller minskar.
Trenden för riket som helhet är att andelen vedeldning i
värmepannor ökar procentuellt sett medan de i absolut antal
minskat med 10 000 fastigheter sedan 1997 (se bil 1).
Anledningen till detta är att det totala antalet sotade
värmepannor minskar, mycket på grund av att många
villaägare installerar värmepump.
Under samma period har antaltet sotade lokaleldstäder ökat
med drygt 230 000 stycken varav 94 000 också används som
värmekälla.
Totalt finns i landet 1,4 milj biobränsleeldade eldstäder enligt
skorstensfejarnas statestik. Dessa fördelas på 173 000 gamla
omoderna pannor, c:a 100 000 kombinationseldade pannor
(varav c:a 40 000 är moderna vedpannor) och 355 000
braskaminer använda för uppvärmning och ytterligare
ungefär 770 000 trivseleldstäder.

Andelen sotade vedpannor

TRENDER
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Dalarna
Gävleborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholms
Sörmland
Östergötland
Västra Götalands
Jönköping
Kalmar
Halland
Kronoberg
Skåne
Blekinge
Gotland
HELA RIKET

1997 1998 1999 2000
64,5 38,7 67,2 67,8
74,5 72,8 74,3 77,9
67,7 62,2 67,1 66,4
49,3 50,3 47,5 49,6
49,8 44,1 45,0 45,1
57,1 46,6 46,7 46,7
35,3 35,0 39,0 36,1
39,9 40,5 40,8 37,6
42,8 45,8 45,8 47,6
48,4 50,4 48,4 41,3
13,2
9,5
9,7
10,7
32,5 32,2 32,5 32,5
38,7 37,1 35,7 47,7
36,5 34,0 34,0 34,8
42,7 42,1 39,3 37,8
39,1 38,7 36,7 40,1
32,2 28,7 30,8 31,9
43,7 46,6 46,7 46,6
14,6 13,8 14,4 15,8
30,0 30,0 27,1 27,9
54,2 58,1 41,2 48,4
38,0 35,9 36,2 37,2

Röd text= Ökande andel

Blå text = Minskande Andel
Utifrån ovanstående kan vi göra en relativt god uppskattning
av hur mycket ved som eldas i landet. Vi kan anta att alla
pannor som sotas som vedpannor (173 000 plus 40 000 nya
pannor) använder i genomsnitt 25 kbm ved, alla kombi-eldare c:a 10 kbm och de som eldar en
lokaleldstad för uppvämning använder 8 kbm och en trivseleldare bara 2 kbm ved. Då används inom
landet totalt 10,3 milj kbm ved (ungefär 14 TWh tillförd vedenergi) fördelat på ungefär 60% på
pannor och 40% på lokaleldstäder.

Såväl vår uppskattning av användningen av ved totalt som andelen ved som eldas i lokaleldstäder
avviker väsentligt från de uppgifter som presenteras i bl a SCB:s statestik om att småskalig vedeldning
där omfattningen anges till endast c:a 10 TWh och den gängse uppfattningen är också att lokaleldstäderna endast står för endast en ringa del av den totala användningen.
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Vi menar dock i båda fallen att den statestik vi bygger vårt antagande på är säkrare då den tar med
även kundens handhavande. Det är in facto sotade anläggningar (=använda eldstäder) som finns med i
skorstensfejarnas statestik.
En delvis annorlunda bild av marknaden för
bioenergi får man om man sorterar
skorstensfejarnas statestik i förhållande till totalen,
d v s andelen vedpannor av alla rikets vedpannor
totalt. Denna bild visar var i landet det installeras
flest vedpannor och var i landet merparten av
veden används.
På bilden t.h. har vi även prickat in de företag som
tillverkar och/eller är generalagenter för
bioenergiteknik.
C:a 35% av all småskalig bioenergi eldas i
Västsverige varav Västra Götalands län ensam
svarar för 17% av landets vedeldning. Bara 8% av
vedanvändningen sker i Mälardalsregionen.
Intressant är också att notera att tillverkningsindustrin så väl följer marknaden. I Västsverige
finns 60% av bioenergiföretagen, och i
Dalarna/Gästrikland/Hälsingland finns en
koncentration av företag som arbetar med
villavärme.
Båda dessa regioner kan räkna med betydade tillväxtfördelar om bioenergianvändningen ökar både
nationellt och internationellt. Många av bioenergiföretagen ligger dessutom i glesbygd där det kan
vara svårt att hålla sysselsättningen uppe även i högkonjunktur. Viktiga argument för att lyfta fram den
småskaliga bioenergianvändningens betydelse.

1.2

Viktigt att veta

I en energiomställning till ett uthålligt energisystem förväntas biobränsle användas i betydligt större
utsträckning än idag. Eftersom föroreningshalterna redan idag är höga kommer en fortsatt utbyggnad
av biobränsleanvändningen att ytterligare skärpa kraven på åtgärder mot befintliga anläggningar.
För att kunna uppfylla satta miljökvalitetsmål och att kunna kontrollera dessa parallellt med att man
genomför en radikal energiomställning med tyngdpunkt på biobränsle krävs planeringsverktyg med
vilka man kan förutsäga hur luftkvaliteten förändras vid olika emissionsförändringar. I dag saknas det
t o m verktyg för att kunna bedöma var och vilka utsläpp dagens vedeldning genererar.
Inom alla kommuner finns ett lagstadgat kommunalt sotningsmonopol som sköts antingen av
kommunen i egen regi eller via privata entreprenörer. För att kunna fullgöra sina uppgifter behövs ett
fungerande register med uppgifter om anläggningsägare, adress, anläggningstyp, sotningsfrist o s v.
Innehållet i registren kan skifta åtskilligt mellan olika sotningsdistrikt, men utgör tack vare
fristinde lningen ändå en mycket värdefull faktabas som rätt utnyttjad skulle kunna ge åtskilligt mer
underlag än vad som är fallet idag.
I princip ligger ansvaret på kommunförvaltningarna att det finns ett bra sotningsregister, inte på
sotningsväsendet. För några år sedan infördes också ett protokolleringskrav som tyvärr inte blev
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obligatoriskt. För riket som helhet finns dock en protokollering – till viss del liknande den i detta
projekt – utförd i ungefär 20% av landet kommuner. Här skulle kommunerna med en relativt ringa
insats kunna skaffa värdefull kunskap om den egna kommunens fastighetsbestånd.
Äfab:s inventering av det befintliga beståndet och dess kvalitet måste därför ses både som ett försök
att visa vad ett sådant register skulle kunna användas till och utgör samtidig en viktig grund att inom
BHM-klustret bygga vidare på för att kunna finna de adekvata åtgärdsförslag och riktigare kunna
bedöma hur olika åtgärder kan komma att förändra luftkvaliteten. Det vore önskvärt om
inventeringarna kunde genomföras i större omfattning i hela landet. Skorstensfejarna är i detta
sammanhang en underskattad resurs.
Sotningsväsendet är den aktör som av naturliga skäl har den bästa översikten över hur- och var olika
energislag används i kommunen. Genom den återkommande sotningen gör skorstensfejarna återkommande besök i fastigheten och kan även bedöma kvalitén på eldningen genom att studera hur sotet ser
ut. Samtidigt skulle man på ett enkelt sätt kunna uppdatera ett register baserat på den faktiska utrustning som sotas.
Ett sådant register skulle sedan kunna användas för att identifiera enstaka större utsläppskällor och
därmed kunna användas för riktade insatser för en bättre luftkvalitet. Med hjälp av GIS-koder och bl a
SMHIs spridningsmodeller kan digitala utsläppskartor ritas. Om inventeringen uppdateras kan man
även i efterhand läsa av vilket genomslag vissa kampanjer och ev bidrag har haft på utbytestakten av
utrustning.
Med hjälp av dessa enkla inventeringar skapas ett verktyg som är mycket användbart i många olika
sammanhang. Det är viktigt att veta hur användningen ser ut och inte bara tro sig veta.

1.3

Behov av hjälpmedel

Även om många sotningsdistrikt idag genomför en ”protokollering” och samlar in uppgifter om kundernas värmeanläggningar så är denna information inte speciellt lättillgänglig. Det finns ingen gemensam redovisningsmetod och datakunskapen hos olika skorstensfejarmästare är mycket ojämn.
Över landet som helhet kan vi konstatera att det är två olika datasystem som dominerar. Där åtminstone det ena är mycket föråldrat och DOS-baserat. Dessa datasystem är uppbyggda kring sotningsväsendets behov- d v s avisering, kontrollbok och fakturering.
Alla sotningsdistrikt har sina kunder registrerade efter sotningsfrist- som i sin tur är kopplat till utrustning, användningssätt och bränsleval. Det betyder att man i varje enskilt distrikt tämligen enkelt kan ta
fram uppgifter om antalet vedpannor, kaminer etc och även få adressen till dessa fastigheter. En
svårighet är dock att sotningsregistren över landet skiftar i kvalitet och uppbyggnad.
Men det är bara några få sotningsdistrikt som har inventerings- och protokolleringsresultaten inlagda i
sitt ordinarie register. Det betyder att även om man har genomfört en protokollering är det inte säkert
att dessa uppgifter på ett enkelt sätt kan tillgodogöras och bearbetas.
I praktiken innebär detta även att skorstensfejarmästaren måste arbeta i två parallella program för att
hålla sitt register uppdaterat. Något som förr eller senare alltid innebär att uppgifterna blir inaktuella.
I detta inventeringsprojekt har vi samarbetat med R&P Antonssen AB för att utveckla ett dataprogram
att använda vid insamlingen av uppgifter. Tillsammans har vi tagit fram en vidareutvecklad programversion av Äfab:s Värmebas 2.x där vi kan ”tanka in” skorstensfejarnas hela register och sedan utifrån
det nya programmet kunna skriva ut arbetslistor och avisera arbete med utgångspunkt från aktuell
sotningsfrist.
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Kopplat till arbetslistan kan man samtidigt skriva ut en inventeringsblankett där alla uppgifter vi redan
vet om fastigheten är ifyllda. Tanken är att sotaren sedan på plats skall fylla i de uppgifter som saknas.
Om dessa uppgifter sedan registreras i programmet kommer nästa utskrift av en arbetslista att även
innehålla uppgift om fabrikat och modell på t ex en värmepanna. Då är det lätt för skorstensfejaren i
fält att ändra uppgifterna om t ex villaägaren bytt panna. Härmed kan en uppdatering ske mer eller
mindre automatiskt och skorstensfejarmästaren har alltid ett uppgraderat register.

Exempel på arbetslista utskriven från programmet. Arbetslistan är identisk med den lista skorstensfejarna får ut
från sitt ordinarie program.
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2.

Uppdraget

Aktuellt projekt ingår som en inledande del av ramprogrammet inom klustret Biobränsleemissioner
som bekostas av programmen Småskalig förbränning av biobränsle och Utsläpp och luftkvalitet.
Äfabs uppdrag var att tillsammans med sotningsväsendet i Lycksele och Växjö kommuner inventera
villaägarnas eldningsutrustning avseende;
q

Utrustning- fabrikat, modell, ålder och kringutrustning (t ex ackumulatortank).

q

Rökkanal- area höjd och material.

q

Användningsätt- energival och andel fastbränsle.

q

Bränslekvalitet- tas via ett enkelt fuktprov.

q

GIS-koordinater för fastigheten via en medhavd GPS.

Alla data som samlats in via skorstensfejarna registreras i sökbar databas och redovisas i rapportform.

3.

Metod och Genomförande

Vi har inför detta projekt tagit fram en modell och skapat verktyg som lätt kan överföras och användas
i andra kommuner om så önskas. Grundtanken har varit att i möjligaste mån utnyttja skorstensfejarnas
återkommande besök av alla fastigheter och det kundregister som skorstensfejarna redan har.
Genom att bygga ett dataprogram som kan importera sotarnas register och sotningsfrister kan man sedan utifrån detta
program skriva ut arbetsorder, aviseringar och
inventerings kort. Samtidigt som programmet utgör en
sökbar databas för insamla de data.
Genom att i inventeringen utnyttja befintlig databas över
eldningsutrustning i Värmebas 2.x undviker man att ”udda
produkter” skapas genom förväxling av fabrikat och
modell eller att olika felslag eller stavningar av samma
produkt ger nya fabrikat och modeller.
Ur databasen kan man sedan lätt filtrera fram olika önskade
uppgifter om kommunens- eller kommundelenseldstadsbestånd. Här finns på sikt uppgifter om fabrikat,
modell, användningsätt mm för alla eldstäder som sotas
(=används) inom kommunen. Olika kommuners uppgifter
Sotaren är en allt viktigare
kan sedan lätt jämföras sins emellan eller mot den totala
resursperson som ofta tyvärr
mängden insamlade data.
underskattas

3.1

Sotningsväsendet inventerar

I detta projekt har sotningsdistrikten i Lycksele, Götene2 och Växjö kommuner som genomfört
inventeringsarbetet i samband med ordinarie sotningsarbete. Ett exemplar av använt inventeringskort
finns som bilaga 2 i denna rapport.
2

Götene kommun har också inventerats då den fanns med i den ursprungliga ansökan
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Inventeringsarbetet omfattar de flesta anläggningarna, men är ändå inte alldeles komplett eftersom vi
på grund av ett pressat tidsschema och begränsad budget har avslutat inventeringen efter ”ett varv”
runt kommunen.
Det betyder att hus som man av olika anledningar hoppats över med en sotning (t ex på grund av att
man inte eldat), inte heller blivit inventerade. Men genom att beräkna procentsatsen enbart på
inventerade fastigheter kan man ändå överföra detta på hela beståndet och bedöma kommunens totala
bestånd med en bra noggrannhet.

3.2

Resultatet samlat i databas

Inventeringen av kommunerna har genomförts under eldningssäsongen 2001/2002 och resultaten har
sedan skrivits in i databas - och bearbetats - av Äfab under våren och sommaren 2002.
En kopia på den uppdaterade databasen har sedan återsänts till respektive sotarmästare som därigenom
har möjlighet att på egen hand fortsätta inventeringsarbetet och insamlandet av data. Vi har dock i
dagsläget ingen uppfattning om skorstensfejarna fortsätter detta arbete på egen hand.

3.3

Nya möjligheter

Med hjälp av skorstensfejarnas sotningsintervaller och insamlade data har vi skapat ett utmärkt
verktyg med många användningsområden.
q

Med databasen som grund är det lätt att identifiera målgrupper som rimligen står i begrepp att
investera i ny utrustning. T ex genom att söka på anläggningens ålder.

q

Man kan lätt identifiera vem som har behov av att installera ackumulatortankar och med
utgångspunkt från installerad ackumulatorstorlek även bedöma behovet av utbildning av
ortens VVS-installatörer.

q

Databasen i kombination med utsläppsdata kan lätt identifiera enstaka stora utsläppskällor och
med hjälp av SMHIs spridningsmodeller kan digitala utsläppskartor ritas och jämföras med
verkliga mätdata.

q

Riktade insatser kan lätt göras mot utvalda målgrupper och riskanalyser för såväl brand som
miljöfara kan utföras.

q

Genom att studera åldersfördelningen på installerad produkter kan man bakåt i tiden utvärdera
t ex nyttan av statliga bidrag eller andra kampanjer eller energipolitiska beslut.

q

Man kan också göra relativt bra modeller över hur olika åtgärder skulle förändra t ex
luftkvaliteten inom ett område.

Vi menar att det borde vara en självklarhet för alla kommuner att skaffa sig en uppfattning om hur den
egna kommunens uppvärmning ser ut. Om inte annat för att kunna göra en någorlunda riktig
energiplan och veta vilka möjligheter som står till buds.
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4.

Resultat

Inventeringsresultatet finns idag på databas i Access-miljö. Det betyder att det finns i stort sett
obegränsade möjligheter att välja ut grupper och bearbeta resultaten. Inom detta projekt redovisar vi
de som vi bedömmer är de viktigaste resultaten och slutsatserna.
Men det är naturligvis möjligt att använda databasen på annat sätt. T ex för den som skulle vilja ta
fram andra uppgifter eller deltaljgranska vissa grupper.

Andel vedeldning; pannor och lokaleldstäder
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I Lycksele är 72% av värmepannorna
fastbränsleeldade, vilket är något under
länsmedelsnittet. Detta kan i sin tur förklaras med en
väl utbyggd fjärrvärme i den dominerande centralorten.
Hela 63% av lokaleldstäderna används som värmekälla
vilket tyder på att vedeldningstraditionen är väl
förankrad hos kommuninnevånarna.

80

Vedeldade
värmepannor

I Lycksele finns det i skorstensfejarens registrer totalt
1 483 st värmepannor och 1 368 st lokaleldstäder; i
Götene 1 972 st pannor och 2 681 st lokaleldstäder och
i Växjö 6 128 st. pannor och 6 885 lokaleldstäder.

Andel vedeldade pannor
och lokaleldstäder

Braskamin
Anv. för uppvärmning

Den övergripande informationen om hur stor andel
vedeldning som finns i respektive kommun har för
pannor tagits fram genom att jämföra andelen
vedeldningsfrister med det totala antalet sotade
värmepannor och för lokaleldstäder genom att jämföra
de eldstäder som sotas varje år i förhållande till alla
lokaleldstäder (som sotas).

Vedeldade
värmepannor

4.1.

0
Lycksele

Götene

Växjö

Med anledning av ovanstående kan vi uppskatta mängden ved som eldas i Lycksele enligt följande
antagande:
Om vi antar att klimatet i Lycksele ger c:a 10% högre energiförbrukning än för landet som genomsnitt
kan vi göra följande antagande. Varje vedpanna i Lycksele använder i snitt 27 kbm travad ved (25
kbm i landet som helhet) och varje lokaleldstad som används som värmekälla ungefär 9 kbm (8 kbm)
medan trivseleldningen är oförändrad på 2 kbm.
I Lycksele eldas c:a 40 000 kbm ved i pannor och 10 000 kbm ved eldas i lokaleldstäder. Merparten av
denna vedeldning ersätter oljevärme och räknat som olja skulle vedeldningen därmed minska
oljebehovet med motsvarande c:a 4 000- 5 500 kbm/år och reducera koldioxidutsläppen med upp till
15 000 ton/år.
I Götene är 47% av värmepannorna fastbränsleeldade, vilket är 12 procentenheter högre än
länsgenomsnittet. 48% av lokaleldstäderna används som värmekälla. Götene är en liten
glesbygdskommun lokaliserad i hjärtat av Skaraborgs jordbruksbygd vilket ger invånarna en nära och
god tillgång på billig ved.
Klimatet i Götene ger c:a 10% lägre energiförbrukning än för landet som genomsnitt. Därmed kan vi
göra följande antagande. Varje vedpanna i Götene använder i snitt 23 kbm travad ved (25 kbm i landet
som helhet) och varje lokaleldstad som används som värmekälla ungefär 7 kbm (8 kbm) medan
trivseleldningen är oförändrad på 2 kbm.
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I Götene eldas c:a 45 000 kmb ved i pannor och 13 500 kbm ved eldas i lokaleldstäder. Merparten av
denna vedeldning ersätter oljevärme och räknat som olja skulle vedeldningen därmed minska
oljebehovet med motsvarande c:a 5 000- 6 500 kbm/år och reducera koldioxidutsläppen med upp till
17 500 ton/år
I Växjö är 41% av värmepannorna fastbränsleeldade, vilket är 5- 6 procentenheter lägre än
länsgenomsnittet. 33% av lokaleldstäderna används som värmekälla. Även i Växjö finns en väl
utbyggd fjärrvärme som – liksom att Växjö är en lite större stad – kan förklara att andelen vedeldning
är lite lägre än genomsnittet. Många saknar helt enkelt möjlighet att skaffa billig ved.
Klimatet i Växjö anser vi ligger på genomsnittet för Sverige. Varje vedpanna i Växjö använder då i
snitt 25 kbm travad ved och varje lokaleldstad som används som värmekälla ungefär 8 kbm och
trivseleldningen ger ungefär 2 kbm.
I Växjö eldas c:a 153 000 kmb ved i pannor och 30 000 kbm ved eldas i lokaleldstäder. Om merparten
av denna vedeldning ersätter oljevärme och räknat som olja skulle vedeldningen därmed minska
oljebehovet med motsvarande c:a 18 000- 21 500 kbm/år och reducera koldioxidutsläppen med upp
till 58 000 ton/år

Ackumulering

Andelen ackumulatortankar i kombination med vedeldning
som finns i respektive kommun har tagits fram genom att
beräkna procentsatsen bland alla inventerade pannor.
Eftersom de allra flesta av pannorna är inventerade är
osäkerheten liten, men bland de objekt som inte inventerats
är de flesta ”ej eldade” sedan föregående sotning.
Dessa objekt - som kombinerar vedeldning med t ex
elvärme – har sällan eller aldrig ett modernare
vedeldningsystem installerat. Det betyder att redovisade
procentsatser i varje fall snarare är lägre än högre.

Vedpannor med ackumulatortank
och andel köksspisar av lokaleldst.
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När det gäller Götene och Växjö är resultatet mycket
bättre och ligger helt klart över riksgenomsnittet. I Götene
har 41%- och i Växjö har hela 57% av vedeldarna
installerat en ackumulatortank.
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8%

Lycksele

Andel
köksspisar

15 %

15

Andel
köksspisar

Generellt sett kan vi bara konstatera att det är stora
skillnader och att andelen ackumulatortankar i Lycksele är
katastrofalt låg. Bara 8% av vedeldarna använder en
ackumulatortank. För landet som helhet uppskattas att
mellan 25- 30% av vedeldarna har tank.

Götene

Andel
Keramikpannor (av alla vedp .)

4.2

Växjö

Intressant är att notera att ju längre norrut vi kommer i landet desto ovanligare blir installationerna av
ackumulatortankar. Ett förhållande som för övrigt varit väl känt inom branschen sedan många år
tillbaka. Orsaken till detta kan vi bara spekulera kring, men en orsak kan vara att man i norrland av
tradition alltid har eldat med ved och aldrig använt sig av ackumulatortankar. Medan man i södra
landsdelen mer eller mindre tappat en generation vedeldare.
Nya vedeldare har en benägenhet att ”vilja ta reda på vad som gäller” medan gamla vedeldare gärna
fortsätter ”som man alltid har gjort”. En annan tänkbar orsak kan vara att man i kommuner som
Götene och Växjö har en högre andel av befolkningen där båda parter arbetar, medan man i Lycksele
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oftare har någon hemma som kan sköta eldningen. En tredje orsak kan vara att hus i Götene och Växjö
är lättare att sälja – och till ett högre pris - och därmed är det även för ägaren lättare att motivera en
merinvestering.
En annan intressant iaktagelse är att de sk ”kökspannorna” är betydligt vanligare än vad man trott.
Tyvärr kan vi inte få fram andelen för Växjö- men där kan vi istället redovisa hur stor andelen
”keramikpannor” som finns installerade. En uppgift som vi kan ta fram från Götene och Lycksele men
inte utan en viss arbetsinsats. Vi måste först manuellt gå igenom panndatabasen och sortera fram alla
pannor som har keramik och sedan sortera efter detta.
Men notera gärna att andelen kökspannor i Lycksele är 15% och i Götene hela 27% (!). Trots att det
uppenbarligen finns en relativt stor marknad för kökspannor finns det nästan inga nya moderna
kökspannor att köpa på marknaden idag. Notera också att hela 32% av alla vedpannor i Växjö är
moderna keramikpannor. Detta är en mycket hög andel då branschen brukar uppskatta andelen i
landet som helhet till max 20%.
Så här långt kan vi konstatera att Växjö kommun helt klart har kommit längst när det gäller att få nya
moderna vedpannor installerade, och att man även fått gehör för nyttan av en ackumulatortank.
Men om vi samtidigt försöker bedöma kvaliteten på gjorda installationer blir bilden delvis helt
annorlunda. Då framstår Götene kommun som den kommun som har de bästa installationerna.
Om man utgår från att en bra dimensionerad tank skall klara av att ackumulera minst
energiproduktionen av ett fullt vedinlägg- så hamnar en lämplig ackumulatorvolym oftast på mellan
1 500 och 2 000 liter för en vedpanna. Denna dimensioneringsmall är också den mall som
rekommenderas av bl a VVS -installatörernas riksförbund.
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För Lycksele kommun är resultaten riktigt alarmerande.
Inte nog med att det bara är 8% av vedeldarna som har en
ackumulatortank- det är dessutom bara 10% av dessa
som har en ackumulatortank som är någorlunda riktigt
dimensionerad.

80 %

80

Större än
800 liter

I tabellen t h har vi angett i procent andelen av alla
inventerade ackumulatortankars storlek i förhållande till
det totala antalet ackumulatortankar i respektive
kommun. De fyllda staplarna visar andelen
ackumulatortankar som är större än 1 400 liter, d v s är
något så när riktigt dimensionerade. Medan de ljusgröna
staplarna visar andelen tankar större än 800 liter.

Andel med större
ackumulatortank än 1400 liter

Större än
800 liter

De flesta vedpannorna har en vedeldstad som rymmer
100- 120 liter ved. Det betyder att man också får ungefär
samma volym om man utgår från regle rna i Svanenmärkningen som anger 18 liter ackumulerings-volym per
liter eldstadsvolym som en minsta ackumulatorstorlek.

Götene

Växjö

För Lyckseles del betyder detta att mindre än 1% av alla vedeldare har en anläggning som kan anses
vara modern och någorlunda riktigt dimensionerad. Omkring 70% av alla i Lycksele installerade
ackumulatortankar är en enda 500-liters tank. I kombination med den höga andelen fastbränsleeldning
i Lycksele kan detta förhållande mycket väl vara en viktig och bidragande orsak till att luftkvaliteten
under dagar med inversion är mycket dålig i Lycksele.
Helt klart finns det ett enormt kunskapsbehov att täcka i Lycksele. Uppenbarligen har varken
användaren eller fackmannen förstått nyttan av en ackumulatorinstallation. Det är ingen som helst
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tvekan om att en stor del att utsläppen från småskalig vedeldning i Lycksele sker helt i onödan. Minst
60- 70% av utsläppen skulle kunna plockas bort om bara rätt dimensionerad ackumulatortankar
installerades hos vedeldande villaägare.
Anmärkningsvärt är också att Växjö
kommun som har en mycket hög andel
moderna keramikpannor (32%) och en
extremt hög andel fastigheter med
ackumulatortank (57%), bara har 12%
av installationerna något så när riktigt
dimensionerade.
Hela 42% - eller nästan varannan –
installerad ackumulatortank är en liten
500 liters tank. Också i kombinaton med
moderna vedpannor installeras alltför
små ackumulatortankar trots att
panntillverkaren i sina monteringsanvisningar föreskriver större volymer.
Det här visar att man helt klart har
lyckats nå fram med informationen om
att man skall välja moderna vedpannor
och installera en ackumulatortank.

Framtidens bioenergianvändning
måst e använda bästa
bäst a

te
knik !
eknik

Utsläpp av tjära per år
och hus* från
från småskalig
småskalig

VEDELDNING
Ej Miljögodkänd
Ej Acktank

100 - 250 kg

Ej Miljögodkänd
Med Acktank

40- 50 kg

Gräns för
Miljögodkänd teknik
Bästa teknik
Bästa pelletsteknik

4 kg
0,5 kg
0,1- 0,5 kg

*förutsättning= 25.000 kWh/hus (0,09 MJ x 10 6)

I tabellen ovan kan man se utsläppen räknat som kilo tjära per
hus och år från olika typar av förbränningsutrustning.
Uppgifterna är hämtade från Stem:s rapport ”Milen”

Men inventeringen visar samtidigt att man inte alls lyckats nå ut med kunskapen om varför man skall
välja denna teknik . Uppenbarligen saknas grundläggande kunskap framför allt hos kommunens VVSinstallatörer som därmed inte kan motivera en bättre dimensionering.
För Götene kommun är resultaten däremot mycket bättre. Kommunen har under flera år varit en s k
EKO-kommun och har då medvetet också arbetat med informations- och utbildningsinsatser. Ett
arbete som uppenbarligen också gett goda resultat.
I Götene har 41% av vedpannorna en ackumulatortank och hela 35% - eller var tredje – är dessutom
någorlunda riktigt dimensionerad. Det är en mycket hög siffra även sett mot riksmedeltalet. Bara 20%
av tankarna är mindre än 800 liter. Även om mycket arbete återstår så har man kommit en bra bit på
vägen och mest positivt är också att man uppenbarligen lyckats få en acceptans för installations- och
dimensioneringskvalitet inom kommunens branschfolk.

4.3

Åldersfördelning

Vid inventeringen noterades förutom fabrikat och modell även värmepannans ålder. Det ger oss
värdefull information som kan användas på många sätt.
Om man känner till när i tiden olika politiska belsut, kampanjer, bidrag etc ägt rum kan man genom
att sortera anläggningarna på åldersklasser lätt utvärdera vilken effekt åtgärden haft på beståndet. Man
kan även utifrån en anläggnings tekniska livslängd bedöma undefär hur många installationer som
kommer att ske under den närmaste tiden och även uppskatta vilken effekt dessa kommer att få på t ex
utsläppsnivåer och andra miljömål.
Övergripande kan vi visa att medelåldern (se fig nästa sida) på installerade pannor ligger på drygt 20
år. Det yngsta beståndet finns i Växjö (20,0 år) följt av Lycksele (20,5 år) och äldst är beståndet i
Götene (23 år). Notera att trots att Götene har den högsta installerade medelåldern har man samtidigt
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den bästa installationskvaliteten. Detta styrker vårt antagande om att Götenes siffror är resultatet av ett
långvarigt och framgångsrikt informationsarbete.
Tittar vi lite närmare i statestiken
ser vi att Lycksele faktiskt har
minst andel riktigt gamla pannor.
Bara 31% av pannorna i Lycksele
är äldre än 25 år medan motsvarande siffror för Götene och Växjö
ligger på 50% resp 47%.

Vad vet vi om åldersfördelningen?
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Tittar vi i stapeldiagrammet t h
så ser vi att en mycket stor del
av Lyckseles pannbestånd är
installerat inom perioden 1975
fram till 1990. Exakt vad som
föranlett denna ”installationsboom” kan vi inte svara på men
uppenbarligen har något hänt som
ökat viljan att installera värmepannor under denna period.

31% av
Pannorna i
Lycksele
är 25 år
år
eller äldre
äldre
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Medelålder
Medelålder på inventerade pannor är
ii Götene
Götene 23,0 år, i Lycksele
Lycksele är 20,5 år och i Växjö 20,0
20,0 år
år

LIP-bidrag
LIPbidrag till vedpannor
och ackumulatortankar i Götene

För Götene och Växjö är åldersfördelningen jämnare- även om den framförallt i Växjö spretar både
uppåt och nedåt. (För Växjös del kan detta delvis förklaras med att åldersinventeringen är relativt
bristfälligt utförd) För både Götenes och Lyckseles del kan vi också konstatera att det under de senaste
5 åren skett en kraftig uppgång i antalet installationer. Detta kan förklaras av att man samtidigt har
stora grupper pannor som ligger i åldersintervallet 25- 30 år och som nu börjar bli mogna att byta ut.
För Götenes del kan vi även peka på att man under de senaste 3 åren haft ett kommunalt LIP-bidrag på
30% till de villaägare som byter ut en gammal ved- eller oljepanna mot en ny modern vedpanna. Detta
bidrag har sannolikt påverkat installationsviljan hos villaägarna. Men eftersom stora antal pannor i
Götene finns i åldersgrupper där det ändå är dags att byta ut är det svårt att bedöma om LIP -bidraget
haft annat än en ”påskyndande effekt” på ett pannbyte som ändå skulle ha gjorts inom den närmaste
tiden.

4.4

Pelletseldning

Pellets tillverkas i första hand av ren
såg- och kutterspån, alltså restprodukter
som faller inom skogsindustrin. Genom
att torka och pressa råvaran till små
kutsar har man skapat ett biobränsle som
har ett högt och homoget värmevärde
och som tål långa transporter.
I Sverige finns idag ett 40-tal pelletsfabriker spridda över hela landet, från
Paja la i norr till Malmö i söder.

Pelletsleveranser inom Sverige
(exkl kunders egen -import)
K-ton
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Källa : PIR

Under eldningssäsonen 2000/2001 nära
nog fördubblades den småskaliga
användningen av pellets i landet. Denna
utveckling har skett av privatekonomiska
skäl utan statliga subventioner.

Antal permanent sysselsatta 2001
Pellets produktion
Utrustning och service
Marknadsf öring och för säljning
Transport, pellets & r å material

Ungfär 40
40 st
st
pelletsfabriker
pelletsfabriker
över hela landet
år 2002
2002

250
1 300
200
225
2 175

Källa: P IR, SCB, Swedish Burner and Boiler Ass.

Källa: SVEBIO
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Totalt – inklusive större kunders egen import – används idag c:a 800 000 ton pellets varav ungefär
250 000 ton eldas i villor och närvärmecentraler. Hösten 2002 uppskattas det finnas ungefär 35 000
pelletsbrännare och 7 000 pelletskaminer installerade i landet. Det betyder för riket som helhet att
ungefär 3- 4% av de fastbränsleeldade pannorna är pelletsvärmda.
Men antalet ökar snabbt- nästan hälften av alla installerade pelletsbrännare installerades under förra
eldningsäsongen. Vid en konsumentundersökning (över hela landet) gjord av EnergyCentre.Info
konstaterades att 50% av kunderna hade konverterat från oljeeldning, 26% från vedeldning och 21%
från elvärme. Det är rimligt att anta att det är de sämsta vedpannorna som väljer att konvertera till
pelletseldning, då de som investerat stora pengar i en modern vedpanna sannolikt även fortsätter med
vedeldning.
Pelletseldning är därmed ett bra alternativ för att klara miljömålen. Genom oljeersättningen minskar
koldioxidutsläppen och konverteringen av elvärme minskar behovet av dyrbar toppkraft samtidigt som
konverteringen av gamla dåliga vedpannor radikalt minskar emissionerna av oförbrända kolväten.

Skellefte Kraft driver också en av landets
största pelletsfabriker och erbjuder
villaägarna i Lycksele som tecknar ett
avtal ett fördelaktigt ”pelletspaket” där
man installerar en Janfire pelletsbrännare
och även levererar bränslet.

Pelletseldning vinner terräng…
I Götene har 6% -; i Lycksele har 7% - och
I Växjö har 4% av inventerade värmepannor
pelletseldning.
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Sannolikt har detta erbjudande lett till
åtskilliga installationer i Lycksele. Hela
7% av Lyckseles inventerande fastbränsleeldade fastigheter är pelletsvärmda och det
är ungefär dubbelt så många som för
landet som helhet. Den fabrikant (Janfire)
som Skellefte Kraft samarbetar med har
också mer än 50% av installationerna.
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Lycksele 63 st- 13 fabrikat
Götene 75 st- 10 fabrikat
Växjö 58 st- 6 fabrikat

I Lycksele kommun ansvarar Skellefte
Kraft för såväl el- som fjärrvärmeleveranser.

Alla

54 %

37 %
20 %

Lycksele:

Janfire störst med 54%

Växjö:

PellX störst med 37%
Pellex Janfire

Götene:

PellX störst med 20%

Men det är samtidigt intressant att konstatera att det i Lycksele finns hela 13 st olika fabrikat av
pelletsbrännare installerade. Uppenbarligen ger inblandningen av en stor aktör som Skellefte Kraft att
intresset för pellets ökar totalt sett och därmed ökar intresset även för andra produktval.
Också i Götene kommun är är pelletseldningen mycket utbredd med 6% av fastbränsleeldarna. Detta
förhållande är lite mer anmärkningsvärt eftersom det inte finns någon pelletsfabik i närheten och
pellets måste ”importeras” från i huvudsak Säffle, Vaggeryd och Ulricehamns pelletsfabriker.
Uppenbarligen har kommunens aktiva informationsarbete i kombination med intresserade- och
kunniga installatörer även gett resultat när det gäller pelletsteknik. Också i Götene finns det en bred
representation av olika pelletsbrännarfabrikat (10 st) vilket understryker att det inte enbart är någon
enstaka eldsjäl som säljer pelletsteknik. Den mest installerade pelletsbrännaren (PellX) har bara 20%
av installationerna.
I Växjö kommun ligger pelletseldningen på ungefär 4% av fastbränsleeldningen vilket är ungefär lika
med riksmedeltalet. Detta är en lägre andel än förväntat. Kommunen har varit aktiv i sitt miljöarbete
och Växjö har en högskola med inriktning på bioenergi. Dessutom finns det runt Växjö flera aktörer
som tillverkar pellets. Sammantaget tycker man att detta borde leda till att pelletsvärmen fått ett större
genomslag.
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Men uppenbarligen är det svårare att nå ut med ett budskap i en lite större stad. Man har inte samma
intima kontakt med grannarna som man har på mindre orter. För landet som helhet har hela 44% - eller
nästan varannan pelletseldare - investerat på inrådan av en nära bekant, granne eller anhörig.
Vi menar nog också att installatörernas kunskapslucka när det gäller ackumulering sannolikt även
återspeglas i detta sammanhang. Det finns bara 6 olika fabrikat av pelletsbrännare installerade i Växjö,
vilket samtidigt indikerar att det är relativt få aktörer som marknadsför och säljer pelletsvärme. Många
villaägare vet sannolikt helt enkelt ännu inte om att pellets är ett alternativ för uppvärmning. Samtidigt
är fjärrvärmen i centralorten framgångsrik och mycket utbredd.

4.5

Marknadsutveckling

Genom att studera pelletsindustrins leveranser till villaägarna kan vi lätt konstatera att pelletseldningen
mycket snabbt ökar sina marknadsandelar. Men hur är det med vedpannorna?
Branschen har under hela 1990-talet rapporterat om vikande försäljningssiffror. Under år 2000
installerades bara omkring 5 500 nya vedpannor i hela landet- och en allt större andel av dessa var
gammal teknik, d v s pannor som inte klarar Boverkets miljökrav enligt BBR.

Genom att sortera fram fabrikaten på de
vedeldade pannor som är installerade under
de senaste 3 åren och jämföra med de totala
antalet installationer kan vi få en uppfattning
om hur marknadsbilden förändras. För
Växjös del är dock åldersinventeringen så
bristfälligt utförd att det inte är meningsfullt
att göra ett urval. Dock kan vi konstatera att
om 32% av vedpannorna är keramiska
pannor så borde den utvecklig vi ser i
Lycksele och Götene även gälla för Växjö.

Marknadsutveckling för vedpannor…
35

53

30

Växjö

Installationer efter 1997

25
20

Alla installationer

Under de senaste två åren har dock
försäljningssiffrorna för vedpannor åter
börjat vända uppåt och den moderna
tekniken står åter i focus. Mycket beroende
på den uppmärksamhet som den första
Svanenmärkta vedpannan (Baxi:s Solo
Innova) fått i media. Denna panna har också
på bara några år radikalt ökat sina
marknadsandelar.

CTC är marknadsledande
vedpanna (53%)
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Albin är marknadsledande
vedpanna (29 %)
66,0 % av alla nya
panninstallationer görs
med modern teknik

Baxi

I tabellen ovan kan vi se att i Växjö kommun är CTC (heter idag Bentone) det helt dominerande
pannfabrikatet med 53% av alla installationer. Inte så konstigt kanske mot bakgrund av att CTC under
många år varit den ledande panntillverkaren i Sverige och att tillverkningen sker i Ljugby kommun
som ligger i närområdet.
För Götene Kommun kan vi konstatera att CTC:s marknadsdominans är på väg att minska. Av alla
pannor i Götene är 39% CTC-pannor medan bara 11% av de nyinstallerade pannorna är CTC. Vinnare
är istället Baxi som ökat från 5% av totalen till 21% av nyinstallationerna och Nibe som ökat från 5%
till 15%.
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Noterbart för Götene kommun är att det finns många olika fabrikat på marknaden, och även om Baxi
och Nibe tillsammans är de viktigaste aktörerna finns det ett 10-tal övriga moderna vedpannefabrikat
representerade bland nyinstallationerna. Nära 80% av alla nyinstallationer görs med modern teknik.
Detta förhållande visar att man både som konsument och fackman är aktiv och letar andra alternativ än
den traditionella pannan.
För Lycksele kommun gäller en mer konservativ inställning. Albinpannan har alltid varit den största
produkten. –”Den tillverkas i norrland för norrländska förhållanden” är en vanlig inställning. Albin
pannan har till och med ökat sin marknadsandel i Lycksele, från 23% totalt till 29% av nyinstallationerna.
Samtidigt kan vi konstatera att Baxi-pannan även i Lycksele har ungefär samma utveckling som i
Götene. Man har ökat från 4% av totalen till 21% av nyinstallationerna. Det betyder att hälften av alla
nyinstallerade pannor i Lycksele är antingen en Albin- eller en Baxi-panna. Ändå är det bara 66% av
alla nyinstallationer som görs med modern teknik. Var tredje nyinstallerad vedpanna i Lycksele är
ännu en panna med föråldrad teknik.

4.6

Rökkanaler

Bl a Naturvårdsverket rekommenderar att alla vedpannor av miljöskäl borde kompletteras med en
ackumulatortank. En åtgärd som skulle ge längre brinntider med höga temperaturer vilket radikalt
skulle reducera emissionerna vid vedeldning.

I synnerhet var det vedeldning i gamla
dåliga pannor som i kombination med
en stålrörsskorsten som orsakade
bränder. Komplettterat med en
ackumulatortank skulle brandrisken
öka i många installationer.
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LYCKSELE
VÄXJÖ

Under 1980- och 1990-talet
rapporterade försäkringsbolagen om
alarmerande ökningar av bränder
orsakade av överhettade rökkanaler i
kombination med vedeldning.

Murade rökkanaler är vanligast,
men var 4:e skorsten i Götene är stålrör…

GÖTENE

Men många av de pannor som används
för vedeldning ger vid kontinuerlig
eldning på hög effekt mycket höga
rökgastemperaturer och är därför
direkt brandfarliga att kombinera med
ackumulatortank.

0
Murverk

Varav
med Insatsrör

Stålrör

Mellan 75 och 90% av alla rökkanaler är murverkskonstruktioner. Genom att t ex kombinera ”farliga
pannor” med en hög andel vedeldning, stålrörsskorsten och ackumulatortank kan man identifiera – och
åtgärda - även högriskobjekt för brandskador innan en skada har inträffat.
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Enkätundersökning

Även en enkätstudie genomfördes inom
Lycksele för att undersöka variationerna i
eldningsvanor, eldnings mönster och vedhantering hos olika individer. Undersökningen
som genomfördes av Henry Hedman på ETC i
Piteå var helt frivillig och skickades till
selektivt utvalda fastigheter hämtade från
panndatabasen. Urvalskriterierna representerar
det huvudsakliga pannbeståndet i Lycksele.
Enkäten som helhet återfinns i Bilaga 3.
Totalt skickades 133 stycken enkäter ut med
frankerat svarskuvert. Totalt erhölls 104 svar
varav hos 90 av dessa fastigheter utfördes de
tidigare beskrivna fältmätningarna.
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Fig visar variationer i lagringstid och fukthalt, inom, såväl som
mellan, de olika grupperna. Staplarna anger medelvärde emedan
felstaplarna anger standardavvikelser.

Av figur t h framgår att lagringstiden såväl
som fukthalten varierar mella n 2 och 30
månader respektive 6 och 18 % hos
vedeldarna.
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Antal

En tendens till något större variationer i
fukthalt och lagringstid inom den
ackumulatoreldade gruppen jämfört med den
direkteldade gruppen kan skönjas.

Grupp Afk

Antal klyvningar
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Antal ilägg efter
tändbrasa
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Av figur t h framgår att stora variationer i
antalet klyvningar och ilägg efter tändbrasa
förekommer inom samma grupp. Dessa
parametrar visar på något större variation inom Tabellen visar variationer i klyvningsgrad och antal ilägg efter
gruppen direkteldade pannor och förugnar i
tändbrasa inom de olika vedeldade grupperna. Staplarna anger
jämförelse med gruppen ackumulatoreldade
medelvärde emedan felstaplarna anger standardavvikelser.
pannor.
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Fyllnadsgrad %

Av figur t h framgår också att variationerna i
fyllnadsgrad vid varje ilägg inom- såväl som
mellan de olika grupperna. Av figuren framgår
att fyllnadsgraden är något lägre samt varierar
mer inom gruppen direkteldade anläggningar
gentemot ackumulatoreldade anläggningar.
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I tabellerna till höger står ”A” för
ackumulatoreldade pannor och ”D” för
0
direkteldade pannor, ”fk” står för fläktstyrda
Grupp A
Grupp Afk
Grupp Ak
Grupp D
Grupp Dk
Grupp För
keramikpannor och ”f” står för keramiska
Tabellen visar variationer i fyllnadsgrad inom såväl som mellan
pannor. ”För” betyder att en förugn är
de olika vedeldade grupperna. Staplarna anger medelvärde
installerad.
emedan felstaplarna anger standardavvikelser
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6.

Diskussion

Småskalig bioenergianvändning har sedan länge varit utpekad som en av de stora utsläppskällorna av
kolväteföreningar som VOC och PAH. Vedeldningen bidrar därmed till försämrad luftkvalitet och
ökad ohälsa hos befolkningen.
Men det är stor skillnad mellan olika tekniker. Moderna vedpannor och pelletseldning har låga utsläpp
som tillsammans med att de är inhemska och koldioxidneutrala gör att de representerar den teknik vi
bör satsa på för att klara miljömålen. Samtidigt är äldre teknik och dåligt handhavande orsaken till den
största delen av de utsläpp som orsakar olägenheter och ohälsa.
Detta förhållande innebär stora svårigheter för marknadsaktörerna. På den ena sidan skall vi ställa om
till ett långsiktigt och hållbart energisystem och då är en ökad användning av bioenergi en viktig
hörnpelare. Medan man på den andra sidan skall tala om att felaktigt använd bioenergi är en av de
största utsläppskällorna av ohälsosamma ämnen.
Även resultaten av olika rättsfall ger en oklar bild. Vissa domslut inskränker rättigheten att elda med
ved trots att användaren vidtagit alla de försiktighetsåtgärder som samhället kräver medan andra
rättsfall ger fritt spelrum även för användandet av fåråldrad och dålig teknik .
Denna tvetydighet gör att det är svårt att komma med raka och enkla rekommendationer och
styrmedel. När sedan även erkända experter är oense - vissa är mycket positiva och andra är negativa bidrar detta till att öka villaägarens förvirring om vilket energisystem man bör satsa på.

6.1

Stort kunskapsbehov

Det är lätt att konstatera att det saknas kunskap om småskalig fastbränsleeldning på de flesta nivåer i
samhället. Detta gäller för såväl de tre inventerade kommunerna som för riket som helhet. Allvarligast
är nog kunskapsbristen hos de myndighetspersoner och de fackmän som handlägger bioenergifrågorna.
Det är dessa personer som skall vägleda konsumenten och slutanvändaren i valet av utrustning.
När det gäller kommunala tjänstemän i
allmänhet så ägnas den största administartiva
kraften åt att administrera kommunens egna
angelägenheter och man glömmer lätt bort att
den kommunala verksamheten även är till för
kommunens samtliga innevånare och företag.
Tyvärr saknar ofta bioenergifrågan den
prioritet den förtjänar. Generellt för landet
gäller att med tanke på energifrågans
möjligheter till att klara ställda miljömål
samtidigt som både lokal ekonomi och
arbetstillfällen skapas borde alla
kommunansvariga sätta energiplanering och
uppföljning av energiplaner mycket högt på
dagordningen.

Även med modern teknik kan det bli fel! Här har
anläggningen isolerats med plastpåsar som både ger
förluster och brandfara.

I de inventerade kommunerna är det tveklöst så att Götene kommun är den kommun som kommit
längst i detta arbete, även om mycket arbete återstår kan vi ändå konstatera att man är på rätt väg. Lite
förvånande kanske eftersom Växjö kommun ofta framställs som ledande inom bioenergitenik.
Den höga andelen ackumulatortankar i Växjö antyder att man från kommunens sida är duktig på att
ställa krav och följa upp dessa krav, men den katastrofalt dåliga dimensioneringen visar med tylighet
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att man inte lyckats nå ut med kunskapen om varför man behöver en ackumulatortank. I Götene
däremot blir nästan alla nya installationer gjorda med modern teknik som även är rätt dimensionerad
vilket tyder på att man nått ut med information till fackfolk och allmänhet.
Av inventeringsresultaten i Lycksele kommun är det lätt att dra slutsatsen att kunskapsbehovet är
enormt. Om vi kortfattat konstaterar att bara 10% av de 8% av vedpannorna som används i
kommunen har en någorlunda riktigt dimensionerad utrustning, så betyder det att av Lyckseles 1 483
vedpannor finns det bara ett 10-tal ”bra vedeldare”. Ett skrämmande dåligt resultat som naturligtvis
kan vara en av orsakerna till att Lyckseles luftkvalitet under vinterdagar med inversion uppvisar
mycket höga halter av oförbrända kolväten.
För Lyckseles centralort är dock fjärrvärmen mycket väl utbyggd även på villasidan. Det finns inte så
många vedeldade villor kvar i centrum. Det är därför ändå tveksamt att dessa vedpannor och
lokaleldstäder – även om tekniken är dålig – ensam skulle kunna förklara de extremt höga halter av
luftföroreningar som ibland konstaterats.
Vår slutsats efter att ha studerat inventeringsresultaten är att den viktigaste åtgärden för att förbättra
situationen ligger på att öka kunskapen. Det är ingen tvekan om att det finns stora möjligheter att både
förbättra utsläppsbilden och att utveckla kommunernas lokala ekonomi om man använder bioenergi på
rätt sätt.

6.2

Installatörens betydelse

Marknadens viktigaste aktör är utan tvekan den fackman som säljer och installerar utrustningen.
Genom att se till att alla kommunens installatörer har rätt kunskap, och inte går med på att nyinstallera
föråldrad teknik, borde man med en förhållandevis liten utbildningsinsats snabbt nå goda resultat.
Av erfarenhet vet vi att just installatörerna är en mycket svår
grupp att nå med vidareutbildning. Dels har man ofta mycket
att göra och dels har tror man sig veta allt efter att ha varit
verksam under några år. Utmaningen ligger i att motivera
installatörerna till denna vidareutbildning.
Ett sätt kan vara att certifiera installatören och sedan mer
eller mindre kräva att installationerna görs av ”certifierad
installatör”. Ett annat sätt – men mer arbetskrävande - kan
vara att via studiecirklar och liknande utbilda användaren.
Efter genomgången utbildning får användaren ett
”vedeldarkörkort” liknande den jägarlicens som redan är
accepterad inom jaktkretsar.
Det finns säkert duktiga installatörer i alla kommuner. Men eftersom en bra dimensionerad utrustning
blir dyrare är det ofta svårt för dessa att klara konkurrensen med andra installatörer. Om en felaktig
utrusning väl installerats är den svår att i efterhand kunna åtgärda. Den kommer sannolikt att vara i
drift under flera 10-tals år framöver. Skall anmärkningar göras så är det nödvändigt att de görs
omedelbart efter det att installationen är klar. Då kan man möjligen via konsumentlagstiftningen
begära rättelse av installatören.
Egentligen är det underligt att vedeldande kunder, med i princip gratis ved, inte är villiga att investera
i en bra och bekväm teknik. Man kan tycka att ju billigare bränsle man har desto mer pengar borde det
finnas till att investera i bra utrustning. Men verkligheten är ofta precis omvänd; villaägare med gratis
bränsle struntar i om man får hugga 5- 10 kbm extra ved och efterfrågar därför billigast möjliga
utrustning, gärna även begagnade vedpannor. Medan villaägare som använder den dyraste
energiformen (elenergi) gladeligt verkar kunna lägga både 100- och 120 000 kr på en värmepump!
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Därför behövs en mycket aktivare uppföljning av de installationer som görs. Detta ansvar måste ligga
på kommunens tjänsemän. Tittar vi på resultaten, även av nyinstallerade produkter, så kan vi
konstatera att det är mer än nödvändigt med en skärpning.

Energiansvarig tjänsteman

Energifrågan borde vara genomgripande i en kommunal
verksamhet, då den berör både ekonomi, energieffektivitet och
miljömässig hantering. Det borde vara självklart att det i alla
kommuner finns en energiansvarig tjänsteman, direkt underställd
kommunledningen, med tydliga och vida befogenheter.
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6.3

Ved?

Olja?

Enigt vår menig är det ett vanligt problem att att de flesta
kommunerna saknar en tydlig kommunal energistrategi som
stäcker sig utanför de egna fastigheterna. Det finns sällan någon
energiansvarig som har överblick över hela kommunens
energisituation, och lagstadgade energiplaner är ofta ”föråldrade
hyllvärmare”.
Med en energiansvarig tjänsteman kan man se till att bra energiplaner upprättas och att andan i dessa
även genomsyrar verksamheten. Det är helle r inte fel om den energiansvarige tjänstemannen knyts
närmare näringslivsenheten då energifrågan kan skapa betydande sysselsättningseffekter. Även
sotningsväsendet kan med fördel knytas närmare den energiansvarige då skorstensfejarna mycket väl
skulle kunna fungera som kommunens besiktingsmän i samband med ordinarie sotningsarbete.

Bengt- Erik Löfgren
Äfab
E-mail: Bengt@afabinfo.com

Blekinge
Gotland

173 127

172 674
175 712
199 235

1999
1998
1997

Summa
Summa
Summa

14 293
29 022
8 293
8 899
6 781
6 784
7 037
2 816
2 651

5 102
2 613
4 813

10 783
6 891
7 988
6 107
5 753

12 095
5 594
9 860

B
8 952

63%
66%
71%

64%

62%
50%
56%
78%
70%
66%
51%
77%
80%
64%
55%
61%
67%
51%
51%
52%
73%

%
73%
67%
72%
71%

8 veckor
%
27%
33%
28%
29%
38%
50%
44%
22%
30%
34%
49%
23%

101 374 37%
92 400 34%
80 808 29%

6 521
6 884
6 180
1 721
2 478
2 633
2 478
1 420
3 652 20%
16 331 36%
6 733 45%
5 633 39%
3 294 33%
6 609 49%
6 719 49%
2 562 48%
986 27%
98 387 36%

D
3 311
5 979
2 207
4 056

16/20 veck

"Ved"eldade pannor

I
2000

O
F
H
N
G
M
K

T
U
C
AB
D
E

W
X
S

Z
Y

BD
AC

Frist

Summa

Östergötland
Västra Götalands
Jönköping
Kalmar
Halland
Kronoberg
Skåne

Uppsala
Stockholms
Sörmland

Gävleborg
Värmland
Örebro
Västmanland

Västernorrland
Dalarna

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland

Län

2000

2 509
3 884
5 341
7 155

150
107
183
0

13 393
13 756
5 378
3 637
271 514
274 048
268 112
280 043

414
29
24
641
115
57
38

40
44
20
18
45
195
62
35
292
0

8 vec
B

49 802
51 662
47 337
56 614

2 099
804
2 008
1 967
764
1 150
5 278
1 962
3 245
9 538
2 532
1 840
2 058
1 445
7 817
986
311

938
1 088
630
1 342

D

16 vec

3 504
393 521
412 548
414 977
374 998

7 894
9 726
32 391
10 624
16 170
72 742
21 620
19 304
19 026
13 282
64 393
12 445

18 646
14 417
22 550
10 717

E
4 754
3 872
2 992
12 452

1 år

Oljeeldade pannor

13 916
17 304
13 775
14 168
7 828
8 231
7 735
5 091
6 233
17 945
45 353
15 026
14 532
10 075

12 263
18 074
7 801

Totalt

"Ved"

492
741
253
70
12 673
14 482
11 185
17 870

F
102
110
311
303
256
292
490
253
122
103
4 585
342
226
2 222
469
499
432

2 år

15 369
73 058
13 867
3 885
458 505
482 576
478 840
456 637

Totalt
5 834
5 114
3 953
14 115
21 046
15 708
25 110
12 972
9 072
10 979
42 668
12 957
19 665
85 143
24 736
21 700
21 554

Olja

28 762
86 814
19 245
7 522
730 019
756 624
746 952
736 680

39 762
36 232
31 629

totalt
18 097
23 188
11 754
28 031
38 350
29 483
39 278
20 800
17 303
18 714
47 759
19 190
37 610
130 496

Pannor

356 740
344 192
298 689
262 470

14 439
21 775
10 620
4 340

18 827
44 895
15 680
16 325
52 448
14 880
23 200
10 442

15 374
17 357
16 340
17 475
13 227
5 062

10 751
6 468

E
6 815

1 år

Lokaleldstäder

36%
26%
42%
42%
32%
31%
31%
30%

%
28%
34%
39%
39%
33%
43%
34%
51%
24%
40%
21%
32%
36%
33%
32%
38%
23%

3 år

764 171
667 040
603 576

770 537

33 190
12 827
16 257
28 735
167 411
34 073
29 149
106 180
31 351
37 605
34 415
25 460
63 087
14 891
6 047

G
17 549
21 195
10 209
23 836
35 715
21 355

69%
69%

58%
68%

62%
77%
64%
74%
58%

60%
79%
68%
64%
67%
68%

%
72%
66%
61%
61%
67%
57%
66%
49%
76%

70%

364
946
677
210
072
695

46 231
60 805
44 857
39 899
84 862
25 511
10 387

49 753
45 474
158 628

50 665
26 054
21 319
47 562
212 306

24
31
16
39
53
37

1 108 363
965 729
866 046

1 127 277

Totalt
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BILAGA 2

Skorstensfejarnas Eldstadsinventering
Namn: ……………………………………

GIS-kod X……… Y ……….

Gatuadress: …………………………………………

Folienr …………….…

Postnr: ………………… Ort; ………….……………..

ENERGIVAL
Värmebehov räknat som 100% olja=

< 3 kbm

3- 5 kbm

5- 8 kbm

> 8 kbm

Olja

……….%

Pellets

……….%

Fabrikat; …………………. Modell; ……………….. Installationsår; …………

Flis

……….%

Fabrikat; …………………. Modell; ……………….. Installationsår; …………

Elvärme

……….%

Ved

……….%

Ev Förugn; ………………. Modell ………………... Installationsår; …………

Vedkvalitet; (t ex björk, blandved etc) …………………….…………. Fukthalt: ……...…..%
VÄRMEPANNA
Fabrikat; ……………………………………

ev panna 2

……………………………………

Modell; …………………………………….

……………………………………

Tillverkn år …………………

………………….. Effekt ………..

Effekt ………..

ACKUMULATORTANK
Storlek;

<450 liter

451- 800 liter

Antal tankar; ……..st

Beredare;

Expansionskärl;

Öppet kärl

Slutet kärl

Säkerhetsventil;

Ja

Nej

801- 1400 liter
i tank

1401- 2000 liter

i panna

Installationsår: …………….

Volym; ………… liter

Temperaturbegränsare;

> 2000 liter

Ja

Nej

Installationsår: …………….
Eget vatten;

Ja

Nej

PANNRUM
Separat pannrum;

Ja

Nej Branddörr;

Tändskyddande beklädnad;

Ja

Nej

Ja

Nej
Tilluft;

Brännbart för nära;
Ja

Nej

Ja

Nej

Askkärl med lock;

LOKALELDSTÄDER
Fabrikat; ……………………………………

ev eldstad 2

……………………………………

Modell; …………………………………….

Modell;

……………………………………

Tillverkn år …………Effekt ………………

Tillverkn år

………….. Effekt ………………..

RÖKKANAL
Höjd;

< 6,0 meter

6- 10 meter

Area; …... x ..…. cm
Konstruktion;

> 10 meter

Diameter; ……… cm

Tillv År; ………….

Murverk
Murverk med insatsrör
Stålrör
Keramik

fabrikat; ……………………………

Annat

material; …………………………...

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

SE BAKSIDAN

Ja

Nej
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BILAGA 3

Enkätundersökning i Lycksele
Projektet är finansierat av Statens Energimyndighet. Projektägare är Äfab ”Älvdalens
Fastbränsleteknik AB” och Energitekniskt Centrum i Piteå. Övriga projektdeltagare är
sotningsväsendet i Lycksele, Götene och Växjö kommun.
Observera att denna enkätstudie INTE är någon myndighetskontroll. Resultaten kommer att används i
rent forskningssyfte för att studera och jämföra ved, olje och pelletseldning samt hur faktorer som
vedhantering, eldningsmönster och andra förfaringssätt påverkar eldningsresultatet.

Mål med projektet samt utförande
Denna enkätstudie samt en efterföljande telefonintervju ingår som del i projektet. Utifrån enkätstudien
och telefonintervjun kommer pannor att klassas och grupperas in i en databas. Från databasen har ca
150 hushåll valts ut för enkätstudien.
* Din anläggning är intressant för vår forskning därför har just DU blivit utvald.
I projektet ingår även ett större antal fältmätningar. Fältätningarna ger en bild över emissionerna.
Tillsammans med enkäten och telefonintervjun kommer fältmätningarna att sammanställas i en
databas där uppgifter om energival, värmepannor, ackumulatortank, pannrum, rökkanal och
emissioner ingår.
Fältmätningen är enkel metod för att kontrollera pannors emissioner, effektivitet och driftsstatus. Här
får NI som blir utvalda en gratis kontroll över er pannanläggnings driftsstatus. Observera att
fältmätningarna är helt frivillig. De enkla fältmätningarna kommer att utföras av utbildad personal i
samarbete med Lycksele sotningsväsände.
Har ni frågor kring enkäten eller projektet ring Energitekniskt Centrum i Piteå.
Henry Hedman, projektledare
Tel 0911- 232392
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Enkätundersökning
Allmänt
1. Frågor besvarade av man eller kvinna?

Man
Kvinna

2. Hur gammal är ni som eldar?

20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60-äldre

3. Antal boende i bostaden?

Barn

Stycken

Vuxna

Stycken

4. Husets uppskattade årsenergiförbrukning i kWh?

0-10 000
10000- 16 000
16000- 22 000
22000- 28 000
28000- 36 000
36000 och mer

5. Hur stor bostadsyta m2 varmhåller ni?

0- 100
100-150
150- 200
200- 250
250 och mer

6. Huvudsaklig uppvärmningskälla
samt fördelning mellan dessa?

Fördelning %

25 50 75 100

El
Ved
Pellets
Fjärrvärme
Olja

7a. Har ni ackumulatortank?

Ja
Nej
Antal

27
b Hur stor volym har ackumulatortanken i liter?

Mindre än 500
500-750
750- 1000
1000-1400
1400 och mer

8a. Eldar ni alltid mot ackumulatortanken

Ja
Nej

b. Om nej hur ofta eldar ni direkt mot pannan?

10%
30%
50%
70%

Ved som bränsle
9. Pannans fabrikat och modellbeteckning och tillverkningsår?………………………...
10. Hur mycket ved m3 förbrukar ni på ett år?

0- 5
5- 10
10- 20
20- 30
30- 40
40- mer

11. Har ni egen ved eller köper ni ved?

Egen
Köpt

12. Hur förvarar ni veden under torkning?

Inomhus/källare ute
Ute under tak
Ute under pressening
Ute utan skydd

28
13. Hur lång tid lagrar ni er ved före användning?

0-2 mån
2-4 mån
4-8 mån
8-12 mån
12-24 mån
24-36 mån

14. Hur många klyvningar per vedträ har ni i SNITT på ett vedträ med diameter 10 cm? Se figurer!
Ingen klyvning
En klyvning
Två klyvningar
Tre klyvningar

15. Hur många gånger lägger ni i efter tändbrasan samt fyllnadsgrad på dessa ilägg?
25 50 75 100
1ggr
2 ggr
3 ggr
4 ggr
16. Ungefär hur stort är ett medel vedträ som ni eldar? Längd och bredd? ...……………..cm

Pellets som bränsle
17. Pelletsbrännarens fabrikat och modellbeteckning?

…………………………..

18. Varifrån köper ni er pellets?

…………………………..

19. Vilken diameter har pelletsen?

6 mm
8 mm
Annan

20. Hur många ton pellets förbrukar ni per år?

0- 1
1- 2
2- 3
3- 5
5- mer
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21. Hur förvarar ni er pellets?

Småsäck
Storsäck
Eget byggt förråd
Silo

22. Installerades er brännare av rörmokare eller annan firma?

Ja
Nej

23. Efter installation justerade man in och trimmade brännaren?

Ja
Nej

24. Har det någon gång bildats slagg hårda klumpar på rostet i

Ja

brännaren/ pannan?
Om ja: Hur ofta mellan dessa intervall

Nej
……………………………….…..

25. Har ni någon gång haft driftsstörningar på er brännare, anläggning?

Ja
Nej

Kommentera gärna er driftstörning?……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Röken
26. Är röken från skorstenen någon gång mörk/ illaluktande när ni eldar?

Ja
Nej
Vet ej

Om ja: När händer detta?

Vid tändning
Vid dålig ved
Vid avsva lning

Annat?…………………………………………………………………………………...
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Eldningen
Beskriv kort ert eldningsförfarande under en normal vinterdag? Från tändning, ilägg, ändringar,
mm………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………
Ni

som

kan

tänka

er

ställa

upp

vid

en

telefonintervju

längre

fram

skriv

ner

telefonnummer…………………………
Ni som kan tänka er ställa upp vid en fältmätning skriv ner ert telefonnummer…………………………

Tack för er medverkan!
Energitekniskt Centrum i Piteå

ert

