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SAMMANFATTNING 
I takt med ökade energipriser har eldning med spannmål, och då framförallt havre kommit 
att intressera en större skara. Det ökade intresset kommer huvudsakligen från boende på 
landsbygden och då oftast i form av lantbrukare med växtodling. Tekniken för att elda med 
spannmål är i allt väsentligt ganska ung även om det funnits mindre och då oftast väldigt 
lokala aktörer på marknaden ett antal år. 
Det stora intresset just nu för spannmål som energislag, har givetvis lett till en betydande 
försäljningsökning av eldningsutrustning för detta. Ett traditionellt problem med ny teknik 
som snabbt möter en stor efterfrågan är givetvis kunskapsöverföringen. Vad det gäller just 
spannmålsbrännarna är problembilden ännu vidare då det här har kommit in helt nya 
handelsled och aktörer (vid sidan av installatörerna av pelletsbrännare och 
rörinstallatörerna) som oftast aldrig har jobbat med dessa produkter tidigare. Därmed saknar 
de ofta både erfarenhet och utbildning på området. 
 

Utsläpp av organiska ämnen 
Innan havre börjar användas i stor omfattning är det viktigt att studera vad som släpps ut 
med röken vid havreeldning. Röken innehåller en mängd olika ämnen som i varierande 
omfattning påverkar miljö och hälsa. Vid ofullständig förbränning av havre i 
laboratorieskala kan fem förbränningsstadier urskiljas, antändning, tidig flameldning, sen 
flameldning, slocknande och glödeldning. Koldioxid, kolmonoxid, flyktiga kolväten, samt 
halvflyktiga organiska ämnen har med hjälp av olika gaskromatografiska metoder studerats 
i röken från dessa stadier. Resultaten har jämförts med resultat från en tidigare studie av 
emissionerna från olika förbränningsstadier för träpellets.  
Havre skiljer sig markant från skogsbränslen vad gäller kemisk sammansättning. 
Emissionerna vid ofullständig förbränning speglar tydligt bränslets innehåll av olika 
kemiska beståndsdelar. Havre består till stor del av stärkelse, hemicellulosa och proteiner, 
medan trä huvudsakligen består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Detta gör att de 
specifika emissionerna av organiska ämnen från ofullständig förbränning skiljer sig 
markant. Vid många studier av förbränning används generella parametrar såsom 
kolmonoxid (CO) och totalmängd kolväten (THC eller OGC) för att bedöma hur fullständig 
och effektiv förbränningen är. För ett nytt biobränsle som havre räcker det inte att mäta 
generella parametrar, utan det är viktigt att undersöka vilka enskilda organiska ämnen som 
finns i röken.   
Havre är ett lämpligt småskaligt biobränsle med relativt låga emissioner vid förbränning. 
Inga oväntade eller särskilt farliga ämnen hittades i havreröken. Vid ofullständig 
förbränning av några gram havre i laboratorieskala brinner havre sämre och mindre effektivt 
än träpellets och ger därmed högre emissioner. 

Rökgaserna 
En skorsten är vid all eldning utsatt för olika typer av påfrestningar. I de traditionella 
murade tegelskorstenarna har det framförallt varit kondenserande vattenånga som orsakar 
olika typer av problem. Det är många skorstenar som har blivit helt uppblötta inuti och där 
problemet först gett sig till känna genom fuktgenomslag. Vanligt är också att den fukt som 
finns i skorstenens övre partier fryser och förorsakar frostsprängningar. 
Att elda med spannmål innebär en förhöjd korrosionsrisk jämfört med eldning av 
träbränslen. Förutom det som fukten i rökgaserna kan ställa till med så är pH-värdet väldigt 
lågt. Innehållet av exempelvis klorider och svavel är även högt. Tillsammans ger detta starkt 
korrosiva egenskaper. 
En förutsättning för att man skall få problem med rökgaserna i skorstenen är givetvis att 
kondensering sker i densamma. Kan man hålla rökgastemperaturen så pass hög att ingen 
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kondensering sker så fälls inte heller något ut. Dimensioneringen av brännare, panna och 
eventuell ackumulatortank är ytterst viktig. 
En av tillverkarna som varit knutna till projektet, Nordiska Skorstensprodukter (NSP), säger 
sig ha en produkt som klarar av rökgaserna från havreeldning. 
 
Askans egenskaper 
En del av projektet har varit att ta reda på askans innehåll av metaller, pH-värde mm. Vidare 
har vi undersökt vilken skillnaden kan bli i samma förbränningsutrustning använda under 
helt likartade effektförhållanden med och utan tillsats av kalk. Kalkinblandningen har varit 
mellan en och två procent av vikten.  
Som jordförbättringsmedel fungerar askan från havreeldning alldeles utmärkt. De 
gränsvärden som finns uppsatta för återföring av slam till åkermark är de som används även 
för aska från bioenergi. Generellt kan sägas att vid ett uttag om 5 ton havre per hektar 
behövs ca 20 % av den arealen för askåterföring, sett som ett genomsnitt över en 5-10 
årsperiod. 
Av analyserna kan man för det första se att kalk inte är nödvändigt för att neutralisera låga 
pH-värden i askan, då den redan är basisk. Vid analys av rökgaskondensaten konstaterades 
att kalk tillsatt via bränslet inte påverkade rökgasernas surhet. Vad vi fått höra är att man 
oftast använder kalk för att undvika sintring av askan. Vad det gäller sintringsegenskaper 
hos askan så vet vi, i alla fall vad det gäller pellets, att den sintring som sker där ofta är 
förknippad med bland annat låga asksmältstemperaturer. Den havre som använts i detta 
projekt har en begynnande deformationstemperatur på 1420°C och fullt flytande över 
1550°C. Detta är faktiskt ganska likvärdigt med ren träpellets. Vi har inte kunnat observera 
några sintringsfall under våra delprojekt, vare sig med eller utan kalk.  
 
Test av tre olika förbränningsutrustningar 
De tre eldningsutrustningarna som är testade i detta projekt representerar väl de olika 
utrustningstyperna som erbjuds på den svenska marknaden. Sonnys utrustning är en stoker 
som lämpar sig väl för ett flertal bränslen såsom spannmål, pellets men även flis. I detta test 
så har stokern varit ansluten till en Combifirepanna. Verkningsgraden enligt Äfabs 
testmetod (19 timmars eldning med effektuttag mellan 2,5 och 14 kW, medeleffekt 5,8 kW) 
är 49 %.  
AgroTec-brännaren som i detta test får en verkningsgrad på 59 % har varit ansluten till 
samma Combifirepanna. AgroTec-brännaren är avsedd att i första hand eldas med spannmål 
men kan även eldas med pellets. 
Högst verkningsgrad (69 %) erhöll vi med en integrerad panna av fabrikatet Ling, som 
också kan eldas med pellets. Med integrerad panna menar vi att brännare, panna samt 
bränsleförråd är i hopbyggt till en enhet. 
 
Energibalans 
Havre bygger upp energi i form av kolhydratrika föreningar och proteiner genom solljuset 
dvs fotosyntesen och växtnäring från marken. Odling av havre kräver insatser i form av 
utsäde, växtnäring, växtskydd, jordbearbetning skörd, torkning m.m. De flesta insatser 
kräver fossila bränslen för tillverkning och drift. Energiinsatsen för en sådan odling med 
skördenivån 5 ton per hektar uppgår till 3 486 kWh och den energiskörd som erhålls uppgår 
till 20 634 kWh eller 5,9 gånger mera än energiinsatsen. Möjlighet finns att med en 
begränsad energiinsats få ut dubbelt så mycket energi genom att också ta vara på halmen för 
eldning.   
 
Miljöanalys 
Havre är en god och förnyelsebar energikälla med kort och effektiv omloppstid. När havre 
ersätter olja som energiråvara för uppvärmning minskar behovet av fossil energi med upp 
till 86 % om man har en väl fungerande utrustning för eldning av havre.  
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Jämfört med olja ger eldning av havre större utsläpp av svavel. Försurningseffekten vid 
havreeldning är dock marginell. Även om man skulle elda all den havre som exporterats 
från Västsverige, 120 000 ton eller 450 GWh, skulle inte nedfallet av svavel öka med mera 
än 0,05 kg per hektar, där det årliga nedfallet uppgår till ca 5 kg per hektar.  
Totalt sett är försurningseffekten marginell vid havreeldning. Vid storskalig eldning av 
havre i tätorter skulle det dock lokalt kunna bli en viss försurningseffekt, speciellt i känsliga 
områden i de västra delarna av Västra Götaland, där den naturliga buffringsförmågan i 
marken är sämre. 
 
Potential 
Om all havre som under många år årligen exporterats från Västsverige, 120 000 ton eller ca 
30 000 hektar motsvarande 450 GWh, skulle användas för eldning skulle det gott och väl 
räcka för att ersätta all eldningsolja som förbrukas i lantbruket. Det är dock inte realistiskt 
att med dagens teknik ersätta den olja som används till spannmålstorkning. Det som är 
möjligt att ersätta är den olja som används inom lantbruket för uppvärmning av bostäder 
och stallar, vilket är ca 15 000 m3 i Västra Götaland.  
Utöver lantbrukets eget behov finns det också utrymme för extern användning av havre för 
uppvärmning i villor, småhus och skolor, vårdhem m.m. Förutom att ersätta jordbrukets 
eget behov för uppvärmning av bostäder finns det utrymma att konvertera pannor i 6 250 
småhus från olja till havre. Det finns också möjlighet för lantbrukare att sälja färdig värme 
till flerfamiljshus, skolor och vårdhem med havre som bränsle. Det är fullt möjligt med 200 
sådana anläggningar i Västra Götaland, där varje anläggning förbrukar 50 m3 olja. Utrymme 
för konvertering av småhus minskar då från 6 250 till 3 750. 
År 2002 fanns det i Västra Götaland 76 380 oljeeldade pannor. 
  
Ekonomi 
Havre är ett mycket konkurrenskraftigt bränsle vid bostadsuppvärmning. Om man använder 
egen havre på dessa gårdar är betalningsförmågan 1,06 till 1,80 kr per kg exkl moms. 
Pannverkningsgraden har en mycket stor inverkan på betalningsförmågan. 
Betalningsförmågan för havre vid eldning i en anläggning med pannverkningsgraden 70 % 
är 40-50 öre högre per kg än i en anläggning med pannverkningsgraden 50 %.  
 
Vid uppvärmning av ekonomibyggnader med olja och/eller el har lantbrukaren möjlighet till 
återbetalning av energiskatten på olja och el och det medför att betalningsförmågan för 
havre blir betydligt lägre. Den varierar mellan 0,46 till 0,64 kr per kg vid 
pannverkningsgraden 50 % respektive 70 %. Det är svårt att räkna hem en anläggning för 
havreeldning som enbart används för ekonomibyggnader. 
 
Att elda med spannmål är också intressant för småhusägare speciellt på landsbygden där det 
är korta transportavstånd. Vid ett inköpspris på 0,90 kr inklusive moms och en 
pannverkningsgrad på 70 % minskar kostnaden för uppvärmning med 8 321 kr per år. 
Återbetalningstiden för en investering på 40 000 kr inkl moms blir då 4,8 år. Om 
pannverkningsgraden är 50 % minskar överskottet per år till 5 010 kr vid samma pris på 
havre.  
Vid jämförelse mellan pellets och havre som bränsle finner man att havreeldning är 
konkurrenskraftig med pelletseldning om priset på havre är högst 85 % av pelletspriset. 
Havreeldning kräver dock en något högre investering och något mera arbete. Vidare är det 
viktigt med dimensioneringen av brännare, panna och eventuell ackumulatortank. 
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1 BAKGRUND 
 

Bioenergi – lokal energi med tillväxtmöjligheter 
Bioenergin ger nya affärs- och utvecklingsmöjligheter för lantbruket samt bidrar till 
att bevara och utveckla sysselsättningen på landsbygden. Lantbruket har stora 
möjligheter att producera råvaror, förädlade biobränslen, slutprodukter som färdig 
värme, el och drivmedel samt härtill hörande tjänster. Bioenergin svarar idag för cirka 
20 procent av Sveriges energiförsörjning och ger tiotusentals jobb och en levande 
landsbygd. Användningen av bioenergi kan fördubblas utan att råvarutillförseln till 
skogs- och livsmedelsindustrin eller miljön hotas. 
 

Spannmål - ett intressant alternativ 

Naturens egen pellets 
Spannmål – och i synnerhet havre – kan produceras lokalt över hela landet och kan 
vid sidan av ved och flis ersätta olja vid uppvärmning. Som bränsle är spannmål 
naturens egen pellets. Det är lätt att transportera, innehåller lite finfraktioner och 
bidrar inte till växthuseffekt vid förbränning. För lantbrukaren är det inte fråga om 
några nya och dyra investeringar, då de kan nyttja den maskinpark som redan finns.  
 

Allmänetiska aspekter på att elda havre 
Den vanligaste etiska utgångspunkten i Europa under 1900-talet utgår framför allt 
från människans behov och värde och kallas antropocentrisk etik. Utifrån detta 
synsätt frågar vi oss: ”Är det rätt att elda havre, som kan användas till mat, när 
människor svälter?” Spontant svarar vi då Nej på den frågan eftersom havren kan 
användas till mat.  
 
Men samhällssituation och ekonomi är inget statiskt ”det som var fel i går är kanske 
helt rätt i dag eftersom förutsättningarna ändrats” då tillämpar vi en situationsetik. I 
detta fall ser vi att landsbygden och jordbruket avvecklas i Sverige. Att lokalt 
producerad havre gynnar folket i bygden och markerna kan fortsätta att hållas öppna. 
Det gynnar arbetstillfällen lokalt och den egna bygdens självförsörjning på energi 
m.m. Det innebära att vi har möjlighet att ersätta fossila bränslen med bioenergi till 
förmån för miljön och klimatet. En annan aspekt är att om vi ger bort havren till den 
fattiga världens länder är risken stor att priserna dumpas på den inhemska marknaden 
vilket då slår ut lokala producenter och leder till mer svält. 
 
Med en etisk utgångspunkt som både räknar med människovärde och miljö i samspel, 
en svagt biocentrisk etik, måste vi ta med aspekter som rör miljö, ekologi och 
landskapskulturella aspekter. Frågor som kan ställas: Kommer den havre vi skall 
använda för att elda med att vara ekologiskt eller konventionellt odlad? Är havre en 
positiv gröda i växtföljden? Kan havre ha positiva egenskaper i kosten för människor 
och djur? Finns det miljömässiga baksidor av att elda havre nu och i framtiden? Finns 
det annat som är miljö, resursmässigt och ekonomiskt bättre?  
 
Etiska aspekter som i dag är på plussidan för havreeldning är följande:  



o Jordbruksmarkerna och kulturlandskapen hålls öppna vilket gynnar den biologiska 
mångfalden.  

o Det är en förnyelsebar energikälla som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 
och påverkan av klimatet. 

Genom att tillämpa en svagt biocentrisk situationsetik får vi ständigt hela tiden bedöma 
nya förutsättningarna för de olika energislag vi använder utifrån människovärde, ekologiska 
och ekonomiska överväganden. 
(Källa: Samtal med Dan Melander, Etik och Energi) 

Konkurrenskraftigt 
En utbyggd spannmålseldning skulle dessutom ge lantbrukaren en alternativ användning för 
spannmål som inte kan användas som foder och livsmedel. Om vi räknar med att spannmål 
har ett värde på mellan 700 och 1 000 kr/ton och ett energiinnehåll på 4 kWh/kg så blir 
kostnaden för färdig spannmålsvärme 25 till 35 öre per kWh. Detta kan jämföras med 
eldningsolja där priset för värme ligger på 86 öre per kWh vid ett oljepris på 7 300 kr/kbm. 
Det totala elpriset för en konsument är idag drygt 90 öre per kWh. Om man betalar 2 000 kr 
per ton pellets blir motsvarande pris för pelletsvärme ungefär 50 öre per kWh. 

Tekniken 
Det är inte alldeles lätt att elda spannmål. Det går normalt inte att använda en traditionell 
pelletsbrännare utan man behöver utrustning som redan från början är byggd för att eldas 
med spannmål. Det skiljer också i eldningsbarhet mellan olika sädesslag. Askinnehållet i 
spannmål kan vara 10-20 ggr högre än i träpellets. Det betyder att man behöver aska ur 
pannan var eller varannan dag.  
Lättast att elda är havre. Havrekärnan är så pass mjuk att den är relativt lätt att antända. För 
andra sädesslag är det en fördel om förbränningsutrymmet är keramiskt infodrat för att höja 
förbränningstemperaturen och därmed antändningshastigheten. 
Havre skiljer sig markant från skogsbränslen vad gäller kemisk sammansättning. 
Emissionerna från ofullständig förbränning speglar tydligt bränslets kemiska 
sammansättning och emissionerna från havre blir därför ganska olik emissionerna från 
traditionella biobränslen. För att få en uppfattning av rökens totala miljö- och hälsoeffekt är 
det därför viktigt att studera vilka enskilda organiska ämnen som finns i röken. 
 
Ett nyligen registrerat problem med spannmålseldning är att rökgaserna kan ge 
korrosionsskador på panna och skorstenar. 
 
Om man står i begrepp att byta panna har man att välja mellan en integrerad panna, där 
brännaren från början är inbyggd i konstruktionen, köpa panna och brännare var för sig eller 
köpa en brännare alternativt förugn till befintlig panna. Det finns pannor med keramisk 
infodring och en omrörare som gör att man kan använda i stort sett vilken energigröda som 
helst som bränsle. Om man vill använda en befintlig panna och konvertera till 
spannmålseldning så kan man installera en brännare eller en stokermatad förugn. På den 
svenska marknaden finns ett handfullt fabrikat av spannmålsbrännare som kan anslutas till 
en befintlig panna. Billigast är brännare som är avsedda för enbart havreeldning. De är 
byggda med ett kylt brännarrör och klarar därför endast av att elda havre bland 
spannmålskärnorna.  
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Ökat intresse för havreeldning 
Under senare år när priserna på havre sänkts och priserna på olja och el ökat kraftigt 
har lanbrukarnas intresset för eldning av spannmål ökat kraftigt. Kunskapen om 
havreeldning är mycket bristfällig hos många av dem som idag säljer 
spannmålsbrännare och det blir därför bonden som själv riskerar att få betala dyra 
läropengar. 

I Vara kommun har Skarstad-Jung LRFs lokalavdelning engagerat sig för att kunna 
leverera färdig värme till närvärmecentraler med havre som bränsle. Den kyrkliga 
samfälligheten i Vara kommun med 24 kyrkor och ett antal församlingshem har 
uttryckt att de gärna ser att man värmer kyrkolokaler med spannmålseldning.  
 

Ansökan projektmedel 
Mot bakgrund av de olika frågeställningarna kring havre som biobränsle har LRF i 
Skaraborg ansökt om projektmedel hos Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Västra
Götalandsregionen, VL Stiftelsen och Stiftelsen Lantbruksforskning. Under våren 
2004 beviljades de sökta medlen och projekten kunde starta.
 

  

2 SYFTE 
Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att elda havre på ett ekologiskt 
och ekonomiskt uthålligt sätt i småskaliga anläggningar, hur man kan motverka 
rökgasernas eventuella korrosiva egenskaper, samt potential för havreeldning i Västra 
Götaland.  
 
I ett kommande steg kan det bli aktuellt att utveckla olika affärskoncept för bonden, 
dels där lantbrukaren är leverantör av spannmålsbränsle för uppvärmning av villor 
och småhus, dels som leverantör av färdig värme till närvärmecentraler där 
spannmål ingår som ett av flera bränslen. 

3 ORGANISATION 
Aktörer 
LRF i Skaraborg är projektägare. Medverkande har varit Chalmers tekniska
högskola, ÄFAB, KanEnergi Sweden AB och Lantmännen (Växtodling). Analyser 
har utförts på Chalmers tekniska högskola, samt på Analycen Nordic AB i Lidköping. 
  

 

Styrgrupp 
LRFs projekt har haft en styrgrupp bestående av Christer Svederberg, LRF 
Skaraborg, ordförande, Elof Jonsson, LRF, Olof Arkelöv, Äfab, Maria Olsson, 
Chalmers Tekniska Högskola, och Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB. 

Styrgruppen hade sitt första möte den 15 mars om förutsättningarna för projektet. Den 
6 april redovisades de första resultaten om korrosion och diskuterades behov att 
komplettera försöken. Därvid beslutades även undersöka effekten av kalkinblandning 
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och att jämföra rökgaskondensaten från havre med träpellets. Vidare önskade 
styrgruppen testa eldning med torrare spannmål (samma vattenhalt som träpellets). 
Styrgruppen beslutade ta kontakt med Hushållningsällskapet om möjligheterna att 
komplettera deras inventering med undersökning av skorstenarna. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  



4 SLUTSATSER 
Miljö 
o Havre är ett lämpligt småskaligt biobränsle med relativt låga emissioner vid 

förbränning. Inga oväntade eller särskilt farliga ämnen hittades i havreröken. Vid 
ofullständig förbränning av några gram havre i laboratorieskala brinner havre sämre och 
mindre effektivt än träpellets och ger därmed högre emissioner. 

 
o När havre ersätter olja som energiråvara för uppvärmning minskar behovet av fossil 

energi med upp till 86 % om man har en väl fungerande utrustning för eldning av havre.  
 
o Energiskörden från havre är ca 6 gånger större än insatsen av energi i odlingen. 

Möjlighet finns att med en begränsad energiinsats få ut dubbelt så mycket energi genom 
att också ta vara på halmen för eldning. 

 
o Jämfört med villaolja ger eldning av havre större utsläpp av svavel. Försurningseffekten 

är dock marginell även vid vid omfattande havreeldning. 
 
 
Teknik 
o Stor skillnad i verkningsgrad mellan olika utrustning för havreeldning. De tre testade 

utrustningarna hade en pannverkningsgrad från 49 till 69 %. 
 
o Att elda med havre innebär en förhöjd korrosionsrisk jämfört med eldning av 

träbränslen, beroende på hög andel svavel och klor i bränslet. Dimensionering av 
brännare, panna och eventuell ackumulatortank är ytterst viktig. 

 
o Tillsats av kalk i bränslet gav ingen effekt på rökgasernas surhetsgrad i denna studie. 
 
 
Ekonomi 
o Havre är ett mycket konkurrenskraftigt bränsle vid bostadsuppvärmning i lantbruket 

med en betalningsförmåga på 1,06 till 1,80 kr per kg exkl moms beroende på 
pannverkningsgraden.  

 
o Betalningsförmågan för havre är betydligt lägre vid uppvärmning av ekonomibyggnader 

på grund av lägre skatt på olja och el i jordbruksdriften. 
 
o Att elda med spannmål är också intressant för småhusägare speciellt på landsbygden 

med korta transportavstånd. Havreeldning är konkurrenskraftig med pelletseldning om 
priset på havre är högst 85 % av pelletspriset. Havreeldning kräver dock en något högre 
investering samt noggrann dimensionering av panna, brännare och eventuell 
ackumulatortank. 

 
o Den olja som med dagens teknik är möjlig att ersättas med havre är den olja som 

används inom lantbruket för uppvärmning av bostäder och stallar ca 15 000 m3 i Västra 
Götaland. 

  
o Förutom att ersätta jordbrukets eget behov av olja för uppvärmning av bostäder och 

stallar finns det också utrymme att konvertera pannor i 6 250 småhus på landbygden 
från olja till havre om all exporthavre inom Västra Götaland (30 000 hektar) skulle 
användas som bränsle för uppvärmning. 
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Sammanfattning 
 
Havre är ett biobränsle på frammarsch. Detta gäller särskilt i jordbruksområden, där 
tillgången på bränslet är god. Tekniker för småskalig eldning av havre finns redan 
tillgänglig på marknaden och intresset är stort.  
 
Innan havre börjar användas i stor omfattning är det viktigt att studera vad som släpps 
ut med röken vid havreeldning. Röken innehåller en mängd olika ämnen som i 
varierande omfattning påverkar miljö och hälsa. För att kunna få en uppfattning av 
rökens totala miljö- och hälsoeffekter är det därför viktigt att studera vilka enskilda 
organiska ämnen som finns i röken och i vilka halter de förekommer.  
 
I denna studie har röken från förbränning av havre studerats. Vid ofullständig 
förbränning av havre i laboratorieskala kan fem förbränningsstadier urskiljas, 
antändning, tidig flameldning, sen flameldning, slocknande och glödeldning. 
Koldioxid, kolmonoxid, flyktiga kolväten, samt halvflyktiga organiska ämnen har 
med hjälp av olika gaskromatografiska metoder studerats i röken från dessa stadier. 
Resultaten har jämförts med resultat från en tidigare studie av emissionerna från olika 
förbränningsstadier för träpellets.  
 
Havre skiljer sig markant från skogsbiobränslen vad gäller kemisk sammansättning. 
Emissionerna från ofullständig förbränning speglar tydligt bränslets kemiska 
sammansättning och emissionerna från havre blir därför ganska olika emissionerna 
från traditionella biobränslen.  
 
Vid flameldning brinner träpellets bättre och ger lägre emissioner än havre. Vid 
antändning av havre frigörs stora mängder furanrelaterade ämnen och anhydrosocker. 
Dessa ämnen har sitt ursprung i havrens polysackarider. Vid antändning av träpellets 
däremot, frigörs stora mängder metoxifenoler från vedens lignin. Slocknande 
träpellets ger höga emissioner av miljö- och hälsofarliga ämnen, dessa förekommer 
inte alls i lika stor utsträckning i rök från slocknande havre. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratoriestudierna tyder på att 
havre är ett lämpligt småskaligt biobränsle med relativt låga emissioner vid 
förbränning. 
 
Resultaten från analyserna visar vilka ämnen som bildas vid relativt ofullständig 
förbränning. Förbränningen av havre i pannor går att optimera för att få lägre 
emissioner av organiska ämnen och en bättre verkningsgrad. Det är då viktigt att 
komplettera den tekniska utvecklingen och de generella testerna av förbrännings-
utrustningen med analyser av enskilda ämnen för att säkerställa att förbränningen 
fungerar bra även i större skala.  
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1 Inledning 
 
1.1 Projektets bakgrund 
 
Denna studie är en del i projektet ”Eldning av havre för uppvärmning” i Västra 
Götaland. I styrgruppen för projektet ingår Christer Swederberg, LRF Skaraborg 
(ordförande), Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB (sekreterare), Olof 
Arkelöv, Äfab samt Maria Olsson, Chalmers Tekniska Högskola. Projektet finansieras 
av Sparbankstiftelsen, Västra Götalandsregionen, Stiftelsen Lantbruksforskning samt 
VL-stiftelsen.  

Målen med projektet är att undersöka möjligheterna att elda havre på ett ekologiskt 
och ekonomiskt uthålligt sätt i småskaliga anläggningar, hur rökgasernas eventuella 
korrosiva egenskaper kan motverkas, en bedömning av havres emissioner ur miljö- 
och hälsosynpunkt, samt potential för havreeldning i Västra Götaland. I ett kommande 
steg kommer även olika koncept för lantbrukaren att utvecklas och testas. Dels där 
lantbrukaren är leverantör av spannmålsbränsle för uppvärmning av villor och 
småhus, dels som leverantör av färdig värme till närvärmecentraler där spannmål 
ingår som ett av flera bränslen.  
 
 
1.2 Studiens bakgrund 
 
Forskningen på Kemisk Miljövetenskap, Chalmers har de senaste åren varit inriktad 
på pelletseldning. Havre är ett mycket annorlunda biobränsle jämfört med träpellets. 
Havrekärnan innehåller mycket stärkelse och hemicellulosa, medan träpellets mest 
utgörs av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Utsläppen av organiska ämnen vid 
ofullständig förbränning blir därför mycket annorlunda.  
 
Vid många studier av förbränning används generella parametrar såsom kolmonoxid 
(CO) och totalmängd kolväten (THC eller OGC) för att bedöma hur fullständig och 
effektiv förbränningen är. För ett ”nytt” biobränsle som havre räcker det inte att mäta 
generella parametrar, utan det är viktigt att undersöka vilka enskilda organiska ämnen 
som finns i röken. Utifrån detta kan bedömningar av miljö- och hälsopåverkan från 
emissionerna göras. Detta bör göras innan havre i stor omfattning införs som ett 
småskaligt bränsle för att undvika utsläpp av eventuella miljö- och hälsofarliga ämnen 
som kan finnas i röken.  
 
En orienterande studie av vilka ämnen som emitteras från havre har utförts och 
resultaten jämförts med emissioner från träpellets. Studien är genomförd av Maria 
Olsson vid Kemisk Miljövetenskap, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, 
Chalmers tekniska högskola.  
 
 
1.3 Havreeldning i Sverige 
 
Havre är ett mycket vanligt sädesslag i Sverige med en årlig produktion av runt 1,4 
miljoner ton 2001 [1]. Huvuddelen av havren används som djurfoder och endast ca 2 
% för livsmedel och industriella tillämpningar [2]. Globalt används ungefär 95 % av 
havreproduktionen som djurfoder [3]. 
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Bioenergi svarar idag för cirka 20 % av Sveriges energiförsörjning. Spannmål, såsom 
havre, kan produceras lokalt över hela landet och ger värdefull sysselsättning även i 
glesbygd. Havre är liksom träpellets lätt att transportera, innehåller liten andel 
finfraktion och bidrar inte till växthuseffekten vid förbränning. För lantbrukaren 
innebär det inte några nya och dyra investeringar, då den befintliga maskinparken kan 
nyttjas. En utbyggd spannmålseldning skulle dessutom ge lantbrukaren en alternativ 
användning för spannmål som inte kan användas som foder.  
 
Kostnaden för färdig spannmålsvärme är 33 öre/kWh (700-1 000 kr/ton, 4 kWh/kg). 
Ungefärliga jämförelsepriser är för pelletseldning 43 öre/kWh, oljeeldning 90 
öre/kWh och eluppvärmning 100 öre/kWh [4,5]. Kostnaden för att konvertera en villa 
eller mindre gård till havreeldning är 50 000-200 000 kr [6]. 
 
För att elda spannmål krävs en specialanpassad utrustning. Havre är det spannmål som 
är lättast att antända, på grund av dess relativt mjuka kärna  [7]. Ett högt askinnehåll 
jämfört med träpellets gör det lämpligt att komplettera förbränningsutrustningen med 
automatisk uraskning. På marknaden finns både brännare och stokermatad förugn att 
montera i den befintliga pannan samt pannor som redan är integrerade för 
havreeldning. Havre har, liksom andra spannmål, visats sig möjligt att elda i 
anpassade villapannor med låga emissioner av kolmonoxid och totalmängd kolväten 
(OGC) [7,8,9].  
 
 
1.4 Pelletseldning i Sverige 
 
För att kunna relatera emissionerna av havre till emissionerna från andra biobränslen 
jämfördes dessa med träpellets.  
 
Svensk träpellets tillverkas av sågspån och hyvelspån av tall och gran. Dessa mals och 
pressas till pellets. För närvarande uppgår den svenska pelletsproduktionen till 
närmare en miljon ton per år [10]. Av detta används ungefär 250 000 ton av över 
55 000 villaägare [5]. Träpellets är ett miljöanpassat biobränsle med låga rökgas-
emissioner vid förbränning [11].  
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2 Bränsledata och rökgaskomponenter 
 
I rök från havre, träpellets och andra biobränslen finns många olika organiska ämnen. 
Vilka ämnen som bildas och i vilka proportioner beror både på förbrännings-
förhållanden och på bränslets kemiska struktur.  
 
 
2.1 Bränsledata 
 
Det bränsle som studerats är havre. Jämförelser har gjorts med träpellets. En 
översiktlig jämförelse av den kemiska sammansättningen av havre och träpellets visas 
i Tabell 1 tillsammans med värmevärden för de två bränslena. Havre innehåller 
betydligt mer stärkelse, proteiner, fett och aska än vad träpellets gör. Trä består 
däremot till stor del av cellulosa och lignin. Värmevärdet för havre varierar mellan 
4,0-4,3 KWh/kg (15 % fukthalt) [12], medan värmevärdet för träpellets är 4,7-5,0 
kWh/kg (8 % fukthalt) [13]. 
 
Tabell 1: Jämförelse av värmevärde (kWh/kg) samt kemisk sammansättning (% av 
torrt material) för havre och träpellets. 
 

 Havre Träpellets 
Stärkelse 47 1 
Cellulosa 9 41 
Hemicellulosa 13 25 
Övriga polysackarider 2 4 
Lignin 7 28 
Protein  12 0,6 
Fett 5 0,4 
Aska 3 0,5 
 
 

2.1.1 Havre 
 
Ett havrekorn är en ensädig frukt, vars fruktskal omhöljer fröet och är sammanväxt 
med fröskalet [14]. Tillsammans bildar de ett skydd runt endospermen 
(mjölkkroppen) och grodden. Kornet täcks ytterst av ett löst skal. 
 
Endospermen utgör 50-55 % av kornet. Det yttersta lagret av endospermen, aleuron-
skiktet, utgör 6-8 % av kornet och innehåller proteiner. Det inre av endospermen 
består av stärkelse och amorfa proteiner (gluten). Grodden innehåller lipider och 
proteiner och utgör 3 % av kornet. Fruktskalet och fröskalet utgör 3 % av kornet och 
består av hemicellulosa. Det yttersta skalet består av stråliknande materiel och utgör 
23-32 %.  
 
I Tabell 2 visas innehållet av olika kemiska komponenter i havre. Dessa värden 
varierar ganska kraftigt mellan olika undersökningar och får därför inte ses som några 
absoluta värden.  
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Havres askhalt är ca 3 %. Jämfört med andra sädesslag innehåller havreaska en högre 
andel kisel och mindre kalium och fosfor, samt har en hög asksmälttemperatur [15]. 
 
Tabell 2: Innehåll av olika fiberkomponenter i havre (% av torrt material). 
 

 Totalta Totaltb Totaltc Kornb Kornc Skalb 
Stärkelse 46,2 48,1 46,8 62,0 55,7 0,0 
Cellulosa 9,9 7,5 8,2 1,2 1,4 32,1 
Hemicellulosa       
    Arabinan 1,6 1,7 1,8 1,4 1,3 4,8 
    Xylan 5,9 5,8 8,0 1,4 2,3 27,8 
    Uronsyra 1,2 2,3 1,0 1,7 0,5 4,4 
    Mannan 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 
    Galaktan 0,8 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 
    ß-Glukan 3,5 - 2,8 - 4,1 - 
Enkla sockerarterd 1,2 1,7 1,7 1,2 - 0,0 
Klasonlignin 9,1 5,2 6,6 3,1 3,2 13,7 
Protein  11,6 12,3 - 15,2 - 1,4 
Fett 5,7 4-6 - - - - 
Aska 3,0 3,1 - 1,9 - 7,3 
a Åman 1987 [2] 
b Salo och Kotilainen 1970 [14]  
c Knudsen 1997 [16] 
d Glukos, fruktos, sukros och fruktan 
 

2.1.2 Träpellets 
 
De träpellets som tidigare studerats och nu används som jämförelse var tillverkade av 
fuktigt sågspån samt en mindre mängd kutterspån av lika delar gran och tall. 
Askhalten var 0,5-0,6 %. Den kemiska sammansättningen av tall- och granved visas i 
Tabell 3. I Tabell 1 visas den ungefärliga sammansättningen av träpellets tillverkade 
av lika delar gran och tall.  
 
Tabell 3: Kemisk sammansättning av tall- och granved (% av torr ved) [17,18,19,20]. 
 

 Tall Gran 
Cellulosa 40 42 
Klasonlignin 28 27 
Hemicellulosa   
    Glukomannana 16 16 
    Glukuronoxylanb 9 9 
Stärkelse 1 1 
Övriga polysackarider 4 3 
Extraktivämnenc 4 2 
    Varav fett och vaxer         0,4          0,4 
Protein 0,6 0,6 
Rest 0,3 0,9 
a Inklusive galaktos och acetyl 
b Inklusive arabinos 
c Huvudsakligen fett, vaxer och hartser  
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2.2 Rökgaskomponenter 
 
I rök från havre och träpellets förekommer många olika organiska ämnen. Vilka 
ämnen som bildas och i vilka koncentrationer beror både på förbränningsförhållanden 
och på bränslets kemiska sammansättning. I Tabell 4 ges en schematisk överblick 
över de ämnen som studerats, samt en mycket förenklad bild av dess miljö- och hälso-
effekter.  
 
Tabell 4: Förenklad beskrivning av analyserade ämnens egenskaper och ursprung. 

a Metaboliseras till genotoxisk epoxid 
b IARC 1994 [21] 
c IARC 2004 [22] 
d McKenzie et al. 1995 [23] 
 
Av de många olika ämnen som studerats i röken har några särskilt starka miljö- och 
hälsoeffekter. Ett exempel är metan, som är en stark växthusgas. Alkener såsom eten 
och propen är snabbt fotooxidantbildande. I röken finns även cancerogena ämnen som 
bensen och 1,3-butadien samt ämnen som klassas som ”möjligen cancerogena” såsom 
naftalen och furan.  
 
En stor grupp av ämnen i rök är de furanrelaterade ämnena. Dessa är primära 
pyrolysprodukter från polysackarider i bränslet [24,25]. Den polysackarid som 
dominerar i havre är stärkelse, medan cellulosa och hemicellulosa dominerar i 
träpellets. Furaner bildas från nedbrytning av cellulosa [26]. Dessutom gynnar 
strukturen hos de pentoser som vanligen finns i hemicellulosa i trä (xylos och 
arabinos) bildningen av furaner med substituenter i 2-position, såsom 2-furaldehyd 

Ämne Karakteristika 
Metan Växthusgas  
Etan Fotooxidantbildande 
Eten Genotoxiska,b, snabbt fotooxidantbildande 
Propan Fotooxidantbildande 
Propen Genotoxiska,b, snabbt fotooxidantbildande 
Etyn Långsamt fotooxidantbildande 
1,3-Butadien Troligen cancerogenc, snabbt fotooxidantbildande 
Bensen Humancancerogenc 
Toluen  
Naftalen Möjligen cancerogenc 
Furan Furanrelaterad, möjligen cancerogenc 
2,5-Dimetylfuran Furanrelaterad 
2-Furaldehyd Furanrelaterad 
Bensofuran Furanrelaterad, möjligen cancerogenc 
5-Hydroxymetyl-2-furaldehyd Furanrelaterad 
1,6-Anhydroglukos Anhydrosocker 
Fenol Irriteranded 
Guajakol Metoxifenol, antioxidant, irriteranded 
Metylguajakol Metoxifenol, antioxidant, irriteranded 
Etylguajakol Metoxifenol, antioxidant 
Etenylguajakol Metoxifenol, antioxidant 
trans-Propenylguajakol Metoxifenol, antioxidant 
Vanillin Metoxifenol, antioxidant, irriteranded 
Koniferylaldehyd Metoxifenol, antioxidant 
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[23,26]. Furaner kommer även från förbränning av stärkelse genom nedbrytning av 
monomeren a-D-glukopyranos [27,28]. Furanernas koncentration minskar med mer 
effektiv förbränning [23,24].  
 
Anhydrosockret 1,6-anhydroglukos härrör från polysackarider i bränslet [24,25,29]. 
Det är mycket polärt, har låg flyktighet och antas därför huvudsakligen förekomma i 
röken kondenserad på partiklar [24]. 1,6-Anhydroglukos bildas som 
nedbrytningsprodukt från cellulosa vid temperaturer över 300ºC [24]. anhydrosockret 
bildas även från stärkelse [27,30]. 
 
Metoxifenolerna är en annan stor ämnesgrupp och har sitt ursprung i bränslets lignin 
[23,24,31]. I rök från barrved och havre dominerar metoxifenolerna med 
guajacylstruktur (4-hydroxi-3-metoxifenyl) [24]. Metoxifenolerna är antioxidanter 
och kan oskadliggöra fria radikaler [24]. Dessa kan därför eventuellt motverka 
effekten av hälsofarliga ämnen i röken. Stora mängder metoxifenoler finns i rök för 
livsmedelsrökning och i rök från en traditionell kakelugn [32,33]. Lägre 
koncentrationer av metoxifenoler har hittats i röken från en pelletskamin [11]. 
Mängden metoxifenoler i rök minskar med ökande förbränningseffektivitet [33]. 
Fenol är en pyrolysprodukt från både lignin och hemicellulosa [23,31] och bildas vid 
en något högre förbränningstemperatur än metoxifenolerna. 
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3 Experimentellt 
 
Emissionerna från förbränning av havre i laboratorieskala studerades med olika gas-
kromatografiska metoder. Emissionerna från havre jämfördes sedan med tidigare, 
experimentellt likartade, studier av emissionerna från träpellets [34,35]. 
 
 
3.1 Studerade bränslen 
 
Studerad havre var av sorten Belinda, vilket är ett vanligt foderhavre, odlad på Väst-
götaslätten. Havren hade en fukthalt av 9,4-10,0 viktsprocent.  

 
De träpellets som jämfördes med havre var tillverkade vid AB Forssjö Bruk, 
Katrineholm, Sverige av torkade och pressade sågspån och hyvelspån av tall och gran. 
Fukthalten var 8 viktsprocent och densiteten 1,1 g/cm3.   

 
 
3.2 Försöksuppställning 
 
Vid förbränningsförsöken placerades ungefär 8 g havre på ett metallnät under en ca 20 
cm hög aluminiumkon (Figur 1). Havren antändes underifrån med en butanbrännare. 
Under förbränningen flödade luft fritt genom konen. Alla prover togs i toppen av 
konen. För analys av kolmonoxid, koldioxid och flyktiga kolväten samlades rök in i 
en 100 ml gastät spruta. Samtidigt pumpades röken genom Tenaxadsorbent, varvid 
halvflyktiga organiska ämnen uppsamlades.  
 
Temperaturen mättes i havrebädden med ett termoelement under försöken. Andelen 
biomassa som förbränts i de olika stadierna samt densiteten bestämdes genom 
vägning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Eldning och provtagning i laboratorieskala med tenaxadsorbent och pump 
respektive gastät spruta. 
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3.3 Analysutrustning 
 

För analys av de olika ämnena i röken användes gaskromatografi i kombination med 
olika detektionsmetoder (Tabell 5). För varje förbränningsstadium togs fem 
rökgasprover vilka analyserades på de tre olika analysutrustningarna. För glödeldning 
togs tre rökgasprover eftersom havre glödde för dåligt för att fler försök skulle vara av 
större intresse.  
 
Tabell 5: Analysmetod och provtagningsmetod för analyserade ämnen. 

 
 

3.3.1 Koldioxid och kolmonoxid 
 
Koncentrationen av koldioxid och kolmonoxid bestämdes gaskromatografiskt med en 
varmtrådsdetektor (GC-TCD). En gasprovtagningsventil användes för att injicera 
proven på respektive kolonn. En kolonn packad med molekylsikt 13X användes för att 
separera kolmonoxid och en HayeSep Q kolonn för att separera koldioxid [35].   
 
 

3.3.2 Flyktiga kolväten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Flyktiga organiska ämnen från tidig flameldning av havre. 

Analysmetod Provtagningsmetod Ämne 
GC-TCD Gastät spruta Koldioxid, kolmonoxid 
GC-FID Gastät spruta Metan, etan, eten, propan, propen, etyn, 1,3-butadien, furan, 

bensen, toluen  
GC-MS Tenaxadsorbent Bensen, toluen, naftalen, 2,5-dimetylfuran, 2-furaldehyd, 

bensofuran, 5-hydroxymetyl-2-furaldehyd, 1,6-anhydroglukos, 
fenol, guajakol, metylguajakol, etylguajakol, etenylguajakol, 
trans-propenylguajakol, vanillin, koniferylaldehyd 
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Flyktiga kolväten med en till sju kolatomer bestämdes gaskromatografiskt genom 
separation på en aluminiumoxidkolonn och detektion med en flamjonisationsdetektor 
(GC-FID) [35]. Absolut respons bestämdes med propan som referensgas och sattes 
lika (1,0) för alla kolväten och till 0,6 för furan. Ett kromatogram över emissionerna 
från tidig flameldning av havre visas i Figur 2. 
 
 

3.3.3 Halvflyktiga organiska ämnen 
 
Halvflyktiga ämnen injicerades genom termisk desorption på en 
gaskromatografikolonn (cyanopropylfenylsilikon Rtx 1701) och detekterades med 
masspektrometri (Varian Saturn 2000 Ion Trap) (GC-MS) [36]. För varje ämne 
registrerades jonströmmen för en karakteristisk jon och motsvarande topparea 
bestämdes. Med kännedom om jonströmmens andel av den totala jonströmmen enligt 
data från NIST-biblioteket kunde den topparea som svarar mot den totala 
jonströmmen för ett ämne beräknas.  
 
Med hjälp av bensen, som analyserades på både GC-FID- (kalibrerat i propanenheter) 
och GC-MS-systemet (toppareor beräknade som totaljonströmmen för respektive 
ämne), kunde de båda systemen interkalibreras. Detta tillvägagångssätt fungerade 
dock inte för analyserna av glödande havre där bensen inte fanns i tillräckligt hög 
koncentration för att kunna detekteras. Totalhalten av ämnen från glödande havre 
beräknades därför via ett medelvärde av responsfaktorn för 1,6-anhydroglukos för 
övriga analyser. Samtidigt gavs en indikation på att koncentrationen av bensen var en 
bra relativ jämförelse mellan systemen, då responsfaktorn för 1,6-anhydroglukos 
visade sig vara relativt konstant mellan analyserna.  
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4 Resultat 
 
Förbränning av havre i laboratorieskala kan delas in i fem på varandra följande 
stadier; antändning, tidig flameldning, sen flameldning, slocknande och glödeldning. 
Emissionerna från de olika stadierna skiljer sig markant från varandra i 
sammansättning och storlek. Emissionerna från förbränning av havre jämförs med 
emissionerna från förbränning av träpellets, ett biobränsle med låga emissioner till 
luft. Denna jämförelse kompletteras med mer detaljerad information om resultaten för 
de olika förbränningsstadierna.    
 
 
4.1 Förbränning av havre och träpellets 
 
Förbränning av havre börjar med antändningsfasen, då vatten avdunstar och flyktiga 
kolväten förgasas (Figur 3). Under tidig flameldning är temperaturen runt 400ºC och 
det finns mycket kvar av den ursprungliga havren. Under sen flameldning minskar 
temperaturen till ca 300ºC och inget av den ursprungliga havren är synligt utan enbart 
svarta ytor syns. Mot slutet av den sena flameldningen minskar temperaturen 
ytterligare och efter ett tag slocknar flammorna helt. Efter denna korta 
slocknandefasen fortsätter havren att glöda under en mycket kort tidsperiod. Det är 
tydligt att havre glöder mycket sämre och under en kortare tidsperiod än träpellets, 
vars förbränningsstadier visas i Figur 4. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 3: Ursprunglig havre, antändning, tidig flameldning, sen flameldning, 
slocknande respektive glödeldning. 
 
 
 
 
 



 

11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Ursprunglig pellets, antändning, tidig flameldning, sen flameldning, 
slocknande respektive glödeldning. 
 
De relativa viktsproportionerna av havre som förbränns under de olika faserna visas 
översiktligt i Figur 5. Under förbränningen av havre i laboratorieskala förbrändes 
ungefär 57 % av materialet, resterande del fanns kvar som oförbränt. Vid förbränning 
av träpellets däremot förbrändes ungefär 99 % av materialet. Detta beror på att havre 
slocknar tidigt och glöder väldigt dåligt, vilket gör att en stor del av det ursprungliga 
materialet finns kvar som oförbränt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Approximativ viktsskala för förbränning av havre respektive träpellets vid 
eldning i laboratorieskala. 
 
Den relativa tidsskalan för havre och träpellets olika förbränningsstadier visas 
översiktligt i Figur 6. Det syns tydligt att havre brinner sämre och slocknar tidigare. 
Dessutom uteblir glödeldningen i stort sett helt från havre, medan detta är det längsta 
stadiet för träpellets.  
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Figur 6: Approximativ tidsskala för de olika förbränningsfaserna för havre respektive 
träpellets vid eldning i laboratorieskala. 
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4.2 Havre jämfört med träpellets 
 
Genom att jämföra emissionerna från havreeldning med emissionerna från träpellets 
blir det enklare att få en uppfattning om dess storlek och betydelse. Generellt sett är 
träpellets ett biobränsle med låga emissioner, till och med vid ofullständig förbränning 
i laboratorieskala [34,35]. 
 
För att ge en översiktlig bild över förloppet vid förbränning av havre och träpellets 
visas emissionerna av koldioxid, kolmonoxid och 1,6-anhydroglukos från de olika 
förbränningsstadierna (Figur 7). Under flammande förbränning har träpellets generellt 
en hög förbränningseffektivitet (CO2/(CO+CO2)) [34,35]. Havre brinner däremot 
något sämre. Ytterligare en skillnad är att havre slocknar mycket fortare och glöder 
sämre än träpellets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Koldioxid-, kolmonoxid- och 1,6-anhydroglukosemissioner (mg/m3) från 
fem olika förbränningsstadier för havre respektive träpellets. 
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En stor skillnad är även den höga koncentration av 1,6-anhydroglukos som emitteras 
från havreeldning. 1,6-Anhydroglukos har sitt ursprung i polysackarider i havren och 
emitteras sannolikt kondenserad på partiklar [24,25,29]. 
 
I Figur 8 jämförs emissionerna av flyktiga ämnen från de fem olika förbrännings-
stadierna för havre respektive träpellets. Generellt är emissionerna från tidig och sen 
flameldning lägre från träpellets än från havre på grund av en högre 
förbränningseffektivitet. Emissionerna av flyktiga ämnen är dock generellt lägre från 
antändnings- och slocknandefasen för havre. Emissionerna av metan från slocknande 
träpellets är för höga för att synas i sin helhet (200 mg/m3). 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Emissioner (mg/m3) av flyktiga ämnen från fem olika förbränningsstadier för 
havre respektive träpellets. 
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Furaner är primära pyrolysprodukter från polysackarider i bränslet (Figur 9) [24,25]. 
Emissionerna av furanrelaterade ämnen är mycket högre från havre än från träpellets. 
Dessutom frigörs det vid havreeldning furanrelaterade ämnen från alla förbrännings-
stadier, medan de för träpellets endast härrör från antändningsfasen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Emissioner (mg/m3) av ämnen med furanstruktur från havre respektive 
träpellets. 
 
Metoxifenoler är primära förbränningsprodukter från bränslets lignin (Figur 10) 
[23,24]. Störst totalhalt av metoxifenoler frigörs från antända träpellets, eftersom 
träpellets innehåller en större andel lignin än havre. En stor mängd metoxifenoler 
frigörs dock även vid antändning och tidig flameldning av havre. Under senare 
förbränningsstadier förbränns metoxifenolerna och de avges därför inte från dessa 
stadier [33].  
 
Metoxifenolerna är antioxidanter. Detta innebär att de kan oskadliggöra fria radikaler 
och att de eventuellt kan motverka effekten av de hälsofarliga ämnen som finns i 
röken [24]. 
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Figur 10: Emissioner (mg/m3) av metoxifenoler från havre respektive träpellets, samt 
kemisk struktur för emitterade metoxifenoler. 
 
Det stadium vid vilket emissionerna skiljer sig mest är slocknandefasen (Figur 11). 
Från slocknande träpellets avges relativt höga halter av miljö- och hälsoskadliga 
ämnen såsom växthusgasen metan, fotooxidantbildande eten och propen och de 
cancerogena kolvätena bensen och 1,3-butadien [34]. Från slocknande havre däremot 
avges huvudsakligen 1,6-anhydroglukos, som inte har några kända negativa miljö- 
och hälsoeffekter.  
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Figur 11: Emissioner (mg/m3) från slocknande havre och träpellets.  
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4.3 Havres förbränningsstadier 
 
Nedan beskrivs mer detaljerat vilka emissioner som uppkommer vid havres olika 
förbränningsstadier (Tabell 6). Värdena i tabellen är medelvärden av fem rökgas-
prover från varje förbränningssteg (tre för glödeldning).  
 
Tabell 6: Medelvärde av emissioner (mg/m3) från havres olika förbränningsstadier. 
  

 Antändning 
Tidig 

flameldning 
Sen 

flameldning Slocknande Glödeldning 
Koldioxid 2800 69000 48000 1900 2200 
Kolmonoxid 140 350 140 48 0 
Metan 5,7 5,1 6,2 4,6 1,1 
Etan 3,6 1,9 2,3 2,7 0,0 
Eten 5,0 15 6,5 1,6 0,0 
Propen 3,6 4,0 2,2 1,8 0,0 
Etyn 0,9 6,5 2,0 0,2 0,0 
1,3-Butadien 1,5 0,4 0,3 0,8 0,0 
Bensen 0,9 1,5 0,5 0,4 0,0 
Toluen 1,7 0,8 0,7 1,4 0,0 
Naftalen 6,6 0,2 0,1 0,4 0,0 
Furan 4,8 1,4 0,9 1,8 0,0 
2,5-Dimetylfuran 4,4 0,9 0,9 2,2 0,0 
2-Furaldehyd 51 3,5 2,1 6,0 0,0 
5-Hydroxymetyl-2-furaldehyd 58 50 14 66 0,0 
Bensofuran 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
1,6-Anhydroglukos 330 320 950 290 7,9 
Fenol 4,8 2,2 0,8 1,6 0,0 
Guajakol 4,3 0,9 0,4 1,3 0,0 
Metylguajakol 1,8 0,4 0,2 0,8 0,0 
Etylguajakol 4,1 0,6 0,3 2,2 0,0 
Etenylguajakol 77 6,0 2,5 12 0,1 
trans-Propenylguajakol 16 2,8 0,7 4,6 0,0 
Vanillin 15 16 3,9 12 0,2 
Koniferylaldehyd 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 
 
 

4.3.1 Antändning 
 
Rökgasprover från antändningsfasen togs sedan havren tänts på och flammorna 
slocknat.  
 
Koncentrationen av koldioxid är relativt låg under antändnings fasen, vilket beror på 
dålig och ofullständig förbränning. De flyktiga och halvflyktiga ämnen som emitteras 
i högst koncentrationer är 1,6-anhydroglukos, liksom metoxifenolerna guajakol, 
metylguajakol, etylguajakol, etenylguajakol, trans-propenylguajakol och vanillin. 
Metoxifenolerna kommer från havrens lignin och är antioxidanter, medan 1,6-
anhydroglukos har sitt ursprung i havrens polysackarider [24]. Under antändnings-
fasen är även andelen furanrelaterade ämnen såsom furan, 2,5-dimetylfuran, 2-
furaldehyd och 5-hydroxymetyl-2-furaldehyd som högst. 
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I rök från antändning av havre dominerar även de mättade flyktiga kolvätena såsom 
metan, etan och propan. Även emissionerna av det cancerogena 1,3-butadien och det 
möjligen cancerogena naftalen är som högst från detta stadium.  
 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är i många fall högtoxiska och cancerogena. 
PAH bildas i små mängder vid förbränning av organiskt material och sprids ofta 
bundna till partiklar. Koncentrationen av PAH i rök från havre är dock låg, vilket även 
indikeras av relativt låga koncentrationer av naftalen. 
 
 

4.3.2 Tidig flameldning  
 
Rökgasprov från tidig flameldning har tagits medan havren brinner och den 
ursprungliga havren fortfarande är synlig. 
 
Tidig flameldning ger den högsta koncentrationen av koldioxid, vilket tyder på att den 
mesta förbränningen sker under detta stadium. Under den tidiga flameldningen avges 
även de högsta halterna av kolmonoxid. Andelen omättade kolväten, såsom eten, 
propen, etyn och bensen, är högst från detta stadium. Bland de halvflyktiga ämnena 
dominerar 1,6-anhydroglukos, 5-hydroxymetyl-2-furaldehyd och vanillin. 
 
 

4.3.3 Sen flameldning 
 
Rökgasprover från sen flameldning har tagits medan havren fortfarande brinner och 
när ingen ursprunglig havre är kvar utan allt är förkolnat.  
 
Sen flameldning emitterar den högsta koncentrationen av 1,6-anhydroglukos, 
antagligen avges detta anhydrosocker kondenserat på partiklar [24]. Koncentrationen 
av koldioxid i röken är nästan lika hög som för tidig flameldning. Bland de flyktiga 
kolvätena dominerar emissionerna av metan och eten. 
 
 

4.3.4 Slocknande  
 
Rökgasprov från slocknandefasen togs i den rökpuff som uppstod när flammorna 
slocknade.  
 
Slocknandefasen utmärker sig genom relativt höga emissioner av 5-hydroxymetyl-2-
furaldehyd och propenylguajakol. Andelen övriga furanliknande ämnen är hög, 
liksom andelen metoxifenoler.  
 
 

4.3.5 Glödeldning 
 
Prov på röken från glödande havre togs efter att flammorna slocknat och efter 
upprepad blåsning på havren för att få den att glöda bättre. 
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Havre glödde mycket dåligt och under en mycket kort tidsperiod och emissionerna 
från glödeldningsfasen blev därför närmast försumbara och inte av särskilt stort 
intresse. Koncentrationen av koldioxid var mycket låg, liksom koncentrationen av 
kolmonoxid. De enda ämnen som fanns i någon högre koncentration var metan och 
1,6-anhydroglukos, men även här var halterna mycket låga.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Emissionerna vid ofullständig förbränning speglar tydligt bränslets innehåll av olika 
kemiska beståndsdelar. Havre består till stor del av stärkelse, hemicellulosa och 
proteiner, medan trä huvudsakligen består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. 
Detta gör att de specifika emissionerna av organiska ämnen från ofullständig 
förbränning skiljer sig markant. Vid många studier av förbränning används generella 
parametrar såsom kolmonoxid (CO) och totalmängd kolväten (THC eller OGC) för att 
bedöma hur fullständig och effektiv förbränningen är. För ett nytt biobränsle som 
havre räcker det inte att mäta generella parametrar, utan det är viktigt att undersöka 
vilka enskilda organiska ämnen som finns i röken.   
 
Generellt sett brinner havre sämre och mindre effektivt än träpellets i laboratorieskala 
och ger därmed högre emissioner. Träpellets är dock ett biobränsle med mycket låga 
rökgasemissioner till luft och emissionerna från havre är inte mycket högre. Inga 
oväntade eller särskilt farliga ämnen hittades heller i havreröken. 
 
Vid antändning ger havre och träpellets ungefär lika stora emissioner, men med 
mycket olika sammansättning. I röken från antända pellets finns stora mängder 
metoxifenoler med antioxidanteffekt, medan röken från antänd havre domineras av 
furanrelaterade ämnen och anhydrosocker.  
 
Vid flameldning brinner havre sämre och ger högre emissioner än träpellets. Eftersom 
detta är det förbränningsstadium som pågår under längst tid är det dessa emissioner 
som är viktigast att beakta.  
 
Slocknande havre ger lägre emissioner av miljö- och hälsofarliga ämnen än 
slocknande träpellets. Från slocknande träpellets avges höga koncentrationer av bland 
annat växthusgasen metan, fotooxidantbildande eten och propen, samt cancerogena 
ämnen som bensen och 1,3-butadien. Havre däremot slocknar tidigare och med lägre 
emissioner. Emissionerna har även en annorlunda sammansättning och består till stor 
del av anhydrosocker och furanrelaterade ämnen.      
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratoriestudierna tyder på att 
havre är ett lämpligt småskaligt biobränsle med relativt låga emissioner till luft vid 
förbränning. 
 
Resultaten från dessa analyser visar vilka ämnen som bildas vid relativt ofullständig 
förbränning. Förbränningen av havre i pannor och brännare går att optimera för att få 
lägre emissioner av organiska ämnen och en bättre verkningsgrad. Det är därför 
viktigt att komplettera dessa analyser med teknisk utveckling och generella tester av 
förbränningsutrustning för havre för att säkerställa att denna fungerar bra även i större 
skala. Förhoppningsvis kan förbränningsutrustningar för havre i framtiden även bli 
aktuella för märkning med miljömärket Svanen eller SP:s P-märke. 
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2 Rökgaser och korrosion, Aska från havreeldning, 
Test av tre olika pannor 
 



 

 
 
 
 

Att elda med havre!?! 
 

En sammanställning av utförda projekt.   
 

 
 
 

ÄFAB har av LRF Skaraborg uppdragits att utföra ett antal projekt rörande eldning med spannmål 
(havre) i effektområdet upp till 50 kW. De olika delprojekten kan sammanfattas under följande 
rubriker: - Korrosionsbenägenhet i rökgaser från havre, - Prestandatest av tre olika 
eldningsutrustningar, - Askanalys/Askurmatningssystem 

 
Bakgrund 
I takt med ökade energipriser har eldning med spannmål, och då framförallt havre kommit att 
intressera en större skara. Det ökade intresset kommer framförallt från boende på landsbygden och då 
oftast i form av lantbrukare med växtodling. 

Med de senaste energiprishöjningarna framstår eldning med havre som det klart billigaste sättet för 
denna grupp att värma sina bostäder och i viss mån även använda havrebaserad värmeenergi i sin 
produktion. 

Tekniken för att elda med spannmål är i allt väsentligt ganska ung även om det funnits mindre och då 
oftast väldigt lokala aktörer på marknaden ett antal år. 

Det stora intresset just nu för spannmål som energislag, har givetvis lett till en betydande 
försäljningsökning av eldningsutrustning för detta. Ett traditionellt problem med ny teknik som snabbt 
möter en stor efterfrågan är givetvis kunskapsöverföringen. Vad det gäller just spannmålsbrännarna är 
problembilden än vidare då det här har kommit in helt nya handelsled och aktörer (vid sidan av 
installatörerna av pelletsbrännare och rörinstallatörerna) som oftast aldrig har jobbat med dessa 
produkter tidigare. Därmed saknar de ofta både erfarenhet och utbildning på området. 

 
 
 

1 



 

1.1  Bakgrund 

 
Ett antal korrosionsskador har uppkommit i samband med eldning av havre. Skadorna har yttrat sig 
som frätningar på skorstenar och i några fall även på plåttak. De berörda skorstenarna har i några av 
anläggningarna varit helt nya och då utförda i syrafast- rostfritt material, AISI 316. Anläggningarna 
finns såväl på västkusten, södra Sverige, Småland samt Gotland vilket ger vid handen att problemet 
inte är geografiskt betingat. Nämnas kan att dessa skador oftast återfinns i skorstenstoppen även om ett 
dokumenterat fall även hade anfrätningar i pannans eldstad. 

Korrosionsangreppen liknar en hel del de kloridangrepp som har upplevts på framförallt 
oljeeldningssidan, med många små punktanfrätningar  

En annan försvårande omständighet vad gäller denna typ av korrosion är att den är svår att upptäcka i 
ett tidigt skede. Även vid en provtryckning av en rökkanal som oftast utförs med hjälp av en rökpatron 
är det svårt att upptäcka dessa små hål p.g.a. att röken som alstras är för kraftig.  

 

1.2 Projektets genomförande 
Som testutrustning har använts en BAXI MultiHeat 25 kW som anslutets till provplats i ÄFAB´s 
laboratorium (just denna panntyp finns representerad bland de ovan beskrivna skadefallen). 

Pannan har eldats med havre och varit inställd enligt fabrikantens anvisningar. Med hjälp av 
turbulatorer i pannans konvektionsdel (medföljer denna panna som standard vid leverans) har 
utgående rökgastemperatur kunnat påverkas. Prov har tagits vid ett antal olika rökgastemperaturer. 
Likaså har vissa prov upprepats med torkad havre samt med en tillsats av kalk. Ett utökat prov har 
även tagits på en Ling 25 panna. Denna panna har vid provtillfället varit anslutet till vår kylrigg som 
har simulerat en körcykel på 19 timmar med varierande effekt.  

Som referens har även ett rökgaskondensat från träpellets analyserat. 

Med hjälp av en rökgassug har prov tagits på rökgaser i anslutning till pannans rökgasstos. Rökgaserna 
har därefter kondenserats i en rökgaskylare och analyserats av AnalyCen i Lidköping. 

 

1.3 Resultat 
Analysresultat av den havre som har använts i projektet återfinns på sida 13. Den havre som har blivit 
torkad har en TS-halt på 8,5% (ursprunglig TS-halt 12,4%). 

 

 (Rubrik under staplar anger rökgastemperatur, för ”Körcykel” se separat diagram) 
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(Rubrik under staplar anger rökgastemperatur, för ”Körcykel” se separat diagram) 
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(Rubrik under staplar anger rökgastemperatur, för ”Körcykel” se separat diagram) 
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Diagram för ”körcykel”. Röd kurva är begärd effekt och blå kurva den därmed erhållna 
rökgastemperaturen. Provobjekt är en Ling 25-panna (medeltemperatur på rökgaserna är 136ºC). 

1.4 Sammanfattning 
En skorsten är vid all eldning utsatt för olika typer av påfrestningar. I de traditionella murade 
tegelskorstenarna har det framförallt varit kondenserande vattenånga som orsakar olika typer av 
problem.  

Många är de skorstenar som har blivit helt uppblötta inuti och där problemet först gett sig till känna 
genom fuktgenomslag. Vanligt är också att den fukt som finns i skorstenens övre partier fryser och 
förorsakar frostsprängningar. 

Att elda med spannmål innebär en förhöjd korrosionsrisk jämfört med eldning av träbränslen. Förutom 
det som fukten i rökgaserna kan ställa till med så har vi här väldigt låga pH-halter. Andelen av 
exempelvis klorider och svavel är höga. Tillsammans ger detta starkt korrosiva egenskaper. 

En förutsättning för att man skall få problem med rökgaserna i skorstenen är givetvis den att 
kondensering sker i densamma. Kan man hålla rökgastemperaturen så pass hög att ingen kondensering 
sker så fälls inte heller något ut.  

En av tillverkarna som varit knutna till projektet, Nordiska Skorstensprodukter (NSP), säger sig ha en 
produkt (ett flexibelt insatsrör, Chromaflex) som klarar av dessa rökgaser.  
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Bilden föreställer vår ”skorsten” ett galvat spirorör, som efter kondensatförsöken (åtgång ca: 1 ton havre) är helt uppfrätt. 

 

 

1.5 Bilagor 
Sid 6  Analys 140ºC  

Sid 7  Analys 160ºC  

Sid 8  Analys 180ºC  

Sid 9  Analys 140ºC med kalk (ca: 1-2 % inblandning) 

Sid10 Analys 160ºC med torkad (ca: 8,5 % TS-halt) 

Sid 11 Analys ”körcykel” varierad rökgastemperatur (min 83ºC medel 136ºC samt max 201ºC) 

Sid 12 Analys 160ºC pellets 

Sid 13 Analys av havre som ingått i rökgasprojektet 
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ANALYS 140ºC 
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ANALYS 160ºC 
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ANALYS 180ºC  
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ANALYS 140ºC MED KALK (CA: 1-2 % INBLANDNING) 
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ANALYS 160ºC MED TORKAD (CA: 8,5 % TS HALT)     
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ANALYS ”KÖRCYKEL” VARIERAD RÖKGASTEMPERATUR (MIN 83ºC MEDEL 136ºC 
SAMT MAX 201ºC) 
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ANALYS 160ºC PELLETS 
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ANALYS AV HAVRE SOM INGÅTT I RÖKGASPROJEKTET 
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2 Prestandatest av tre förbränningsutrustningar

2.1 ÄFAB testlabb 
 
ÄFAB´s testlabb grundades redan 1984 i Älvdalen (Dalarna) som ett teknikutvecklingsföretag till 
Mora pelletsfabrik. 1994 flyttades all verksamhet till Lidköping (Västra Götaland) samtidigt som 
verksamheten fick en mer renodlad inriktning på småskalig bioenergi inom effektområdet från villa 
upp till närvärmesystem på några hundra kW. 
 
ÄFAB är alltsedan starten ett privatägt oberoende konsultföretag som enbart säljer produktutveckling, 
prestandaprov samt utbildning och information. ÄFAB´s affärsidé är att vara en länk mellan forskarna 
på högskolan och tillverkningsindustrin samt mellan användare och myndighet. Mer information om 
ÄFAB finns på vår hemsida www.afabinfo.com.  
 
 
Utrustning 
 
ÄFAB´s testlabb är väl utrustat och redan från början konstruerat med tanke på att kunna testa och 
utveckla förbränningsutrustning utifrån ett användarperspektiv. Det betyder att vi lägger stor vikt på 
att försöka få testcykler och provningsmetoder att efterlikna så verkliga driftfall som möjligt. 
 
Vi har en egen konstruerad testrigg som består dels av ett fläktventilerat rökgassystem där vi kan 
justera och konstanthålla ett önskat undertryck och dels en kylrigg där vi via våra mätdatorer kan 
”beställa” en viss kyleffekt och därmed även konstruera egna belastningscykler. I riggen finns även en 
vågutrustning för att kunna registrera avbränningshastigheten på tillfört bränsle. Integrerat i 
rökgassystemet finns också rökgaspumpar med tillhörande kylare för uppsamling av rökgaskondensat. 
 
På instrumentsidan har vi diverse termoelement för temperatur, vågar för bränslemängd och vägning 
av aska och värmemängdsmätare för energiproduktion. Förutom detta finns även utrustning för att 
mäta emissioner. Totalkolväte (THC) mäts med ett flamjoniseringsinstrument av fabrikat J.U.M. från 
Boo Instrument och för övriga ämnen används dels en Codimeter (CO och CO2 mm), ett 
Testo350M/XL (CO, O2, NO mm) och ett instrument från Africo RGT (CO, CO2, NO mm) 
 
Mätdata samlas in-, loggas och bearbetas via CombiLab mätdatasystem. Vid behov av ytterligare 
analys av t ex bränslen, kondensat och askor finns ett etablerat samarbete med AnalyCen AB i 
Lidköping. 
 
 
Provningsmetod 
 
I denna studie har ÄFAB testat enligt en konsumentanpassad testcykel som totalt omfattar 19 timmar, 
där de första 3 timmarna eldas mot en effekt om 14 kW (den inställda maxeffekten), följt av 13 timmar 
mot en varierande lastcykel med medeleffekt 4,65 kW för att sedan avslutas med en 3 timmar lång 
låglasteldning med ett effektuttag på 2,5 kW. 
 
Medeleffekt under hela testcykeln blir således 5,80 kW.  
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(Schematisk bild av använd last) 
 
 
Proveldning sker med bränsleförrådet på en Stathmos vågutrustning där vi med en noggrannhet av 30 
gram (vid 100 kg) kan mäta avbränningshastigheten och logga denna till vår mätdator. Metoden 
innebär att vi monumentalt kan hålla reda på tillförd mängd energi samtidigt som vi via Danfoss 
värmemängdsmätare kan läsa av producerad energi. Förhållandet invägt bränsle / producerad energi 
ger oss sedan en pannverkningsgrad för varje del i testcykeln. 
 
I de fall provutrustningen (bränsleförrådet) väger över 200 kg (i detta test såväl Sonny-stokern samt 
Ling-pannan) så sker återfyllnad av magasinet efter var del av testcykel med korrekt avbränd mängd. 
 
Vi redovisar först hela testcykelns prestanda både för miljövärden och som en beräknad nyttiggjord 
verkningsgrad. Avsikten är att redovisa mätdata som närmare beskriver de data man som konsument 
kan räkna med att man uppnår om man använder havre för hela värme- och tappvarmvattenbehovet. 
 
Men vi redovisar också varje belastningsfall var för sig med verkliga miljövärden och en traditionellt 
beräknad pannverkningsgrad. Med utgångspunkt från detta kan sedan en intresserad konsument lättare 
avgöra om det t ex är lönsamt att använda el- eller solvärme för tappvarmvattenproduktion på 
sommaren. 
 
Varje testeldning genomförs i minst två omgångar med identiska inställningar (här följer vi 
fabrikantens anvisningar och alla fabrikanter har givits möjlighet att vara med för injustering av deras 
respektive utrustning). Om dessa tester ger ett likartat (transparant) resultat så redovisas medelvärdet 
av dessa test. Om resultaten är avvikande genomförs ett tredje test och det mest avvikande plockas 
bort. Om resultaten på de återstående proven ändå är olika redovisas ändå medelvärdet men då med 
anmärkningen att driftresultaten är instabila. Då är det sannolikt eldningsutrustningens prestanda som 
inte riktigt klarar av att hålla likartade restultat, varför ytterligare prov av kostnadsskäl bedömts vara 
onödiga. 
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Beräknade resultat 
Uppmätta och redovisade mätdata för CO och THC används för att beräkna miljövärden enligt BBR 
och EN-standard och redovisas som mg/nm3 vid 10 % O2. 
 
För beräkning av CO används formeln COppm*1,25*(20,95-10)/(20,95-O2) där CO och O2 halterna är 
medelvärdet av uppmätta mätdata. På samma sätt används formeln THCppm*1,64*(20,95-10)/(20,95-
O2)*1,1 för att göra om ppm THC propanekvivalent till OGC  
Verkningsgraden redovisas som pannverkningsgrad enligt förhållandet input energi/output energi * 
100.  I de fall en förbränningsverkningsgrad redovisas beräknas den enlig Sigerts formel. 
 
Stilleståndsförluster 
För att kunna göra en bättre uppskattning om hur 
verkningsgraden påverkas vid framförallt låga effektuttag har 
det varit nödvändigt att även värdera riggförlusterna i form av 
strålningsvärme.  
För att kunna värdera dessa förluster har vi använt oss av en 
elpanna och mätt elförbrukningen för varmhållning. Vi har 
testat och värderat såväl varje provpannas förluster liksom 
förlusterna i kylrigg och de anslutningsslangar som använts vid 
en pannvattentemperatur på 80º C. Vi har värderat dessa 
förluster både tillsammans och var för sig. 
 
I förhållande till nyttiggjord pannverkningsgrad kan vi nu med 
bättre säkerhet avgöra både systemverkningsgrader och var i 
systemet förlusterna finns och även storleken på dessa 
förluster. 
 
För att få ett någorlunda säkert mätvärde har vi loggat 
varmhållningen under minst ett dygn. Använd energi / tiden ger 
oss en siffra på förlusteffekten. 
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2.2. Provobjekt Ling 25 
 
 

   
Ling 25 med bränsleförråd   Manöverpanel till Ling 25 
 
 
Test 1 verkningsgrad 
 

Ling 4 Volym panna 80 VERKNINGSGRAD
Panna V-Ling 25 Brännare V-Ling 25
Våg start fullast 200 Åtgång kWh Panntemp start fullast 61,1 Verkningsgrad fullast 80,3
Våg stopp fullast 187,55 53,5 Panntemp stopp fullast 71,8
Energi start fullast 153 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 195 42,0 1,0
Våg start cykel 187,55 Åtgång kWh Panntemp start cykel 71,8 Verkningsgrad cykel 67,4
Våg stopp cykel 166,29 91,4 Panntemp stopp cykel 78,9
Energi start cykel 195 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 256 61,0 0,7
Våg start låglast 166,29 Åtgång kWh Panntemp start låglast 78,9 Verkningsgrad låglast 47,9
Våg stopp låglast 162,3 17,2 Panntemp stopp låglast 81,3
Energi start låglast 256 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 264 8,0 0,2

Total 162,1 Åtgång kWh havre
111,0 Producerad energi kWh
1,9 Differens panntemp i kWh
71,3 Verkningsgrad %  

KÖRNING NUMMER

KÖRNING NUMMER

 
 
Test 2 verkningsgrad 
 

Ling 5 Volym panna 80 VERKNINGSGRAD
Panna V-Ling 25 Brännare V-Ling 25
Våg start fullast 200 Åtgång kWh Panntemp start fullast 69,9 Verkningsgrad fullast 78,7
Våg stopp fullast 187,55 53,5 Panntemp stopp fullast 81,1
Energi start fullast 310 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 351,1 41,1 1,0
Våg start cykel 187,55 Åtgång kWh Panntemp start cykel 81,1 Verkningsgrad cykel 74,3
Våg stopp cykel 166,89 88,8 Panntemp stopp cykel 81,8
Energi start cykel 351,1 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 417 65,9 0,1
Våg start låglast 166,89 Åtgång kWh Panntemp start låglast 81,8 Verkningsgrad låglast 48,5
Våg stopp låglast 163,2 15,9 Panntemp stopp låglast 78,5
Energi start låglast 417 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 425 8,0 -0,3

Total 158,2 Åtgång kWh havre
115,0 Producerad energi kWh
0,8 Differens panntemp i kWh
74,9 Verkningsgrad %  
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Test 1 miljövärden 

MILJÖVÄRDEN
Körning nummer: LRF V-Ling nr 4 Panna: V-Ling 25 Brännare: V-Ling 25

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 11,2 % 9,0 % 13,4 % 4,4 %

CO 377 ppm 76 ppm 2776 ppm 2700 ppm
THC 15 ppm 1 ppm 166 ppm 165 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 529 mg/Nm3 Verkn.gr. 80,3 %
OGC 28 mg/Nm4 Effektbehov 176 Watt

Rökgastemp 191 oC

Lastcykel O2 16,6 % 8,6 % 20,4 % 11,8 %
CO 896 ppm 77 ppm 3524 ppm 3447 ppm
THC 47 ppm 2 ppm 616 ppm 614 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2819 mg/Nm3 Verkn.gr. 67,4 %
OGC 194 mg/Nm4 Effektbehov 78 Watt

Rökgastemp 129 oC

Låglast   O2 18,2 % 11,0 % 20,4 % 9,5 %
CO 706 ppm 282 ppm 1866 ppm 1584 ppm
THC 41 ppm 8 ppm 306 ppm 298 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 3514 mg/Nm3 Verkn.gr. 47,9 %
OGC 268 mg/Nm4 Effektbehov 104 Watt

Rökgastemp 112 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 16,0 % 8,6 % 13,4 % 4,8 %
CO 790 ppm 76 ppm 1866 ppm 1790 ppm
THC 41 ppm 1 ppm 166 ppm 165 ppm

0 ppm 0 ppm 0 ppm
Medel HELA KÖRNINGEN CO 2197 mg/Nm3 Verkn.gr. 66,4 %

OGC 151 mg/Nm4 Effektbehov 97 Watt
Rökgastemp 135,8 oC

 
Test 2 miljövärden 
 

MILJÖVÄRDEN
Körning nummer: LRF V-Ling nr 5

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 10,0 % 8,3 % 12,4 % 4,1 %

CO 337 ppm 37 ppm 1972 ppm 1935 ppm
THC 9 ppm 0 ppm 67 ppm 67 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 421 mg/Nm3 Verkn.gr. 78,7 %
OGC 15 mg/Nm4 Effektbehov 177 Watt

Rökgastemp 189 oC

Lastcykel   O2 15,9 % 8,5 % 20,7 % 12,2 %
CO 742 ppm 53 ppm 5886 ppm 5833 ppm
THC 33 ppm 0 ppm 258 ppm 258 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2011 mg/Nm3 Verkn.gr. 74,3 %
OGC 117 mg/Nm4 Effektbehov 72 Watt

Rökgastemp 129 oC

Låglast   O2 17,9 % 9,9 % 20,4 % 10,5 %
CO 771 ppm 185 ppm 1731 ppm 1546 ppm
THC 41 ppm 5 ppm 250 ppm 245 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 3506 mg/Nm3 Verkn.gr. 48,5 %
OGC 243 mg/Nm4 Effektbehov 45 Watt

Rökgastemp 109 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 15,3 % 8,3 % 12,4 % 4,1 %
CO 686 ppm 37 ppm 1731 ppm 1694 ppm
THC 31 ppm 0 ppm 67 ppm 67 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1667 mg/Nm3 Verkn.gr. 71,1 %
OGC 98 mg/Nm4 Effektbehov 84 Watt

Rökgastemp 135,0 oC
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Medelvärden 2 tester 
 

MILJÖVÄRDEN
MEDELVÄRDEN: Panna: V-Ling 25 Brännare: V-Ling 25

Medel Min Max Skillnad
Fullast O2 10,6 % 8,7 % 12,9 % 4 %

CO 357 ppm 57 ppm 2374 ppm 2318 ppm
THC 12 ppm 1 ppm 117 ppm 116 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 472 mg/Nm3 Verkn.gr. 79,5 %
OGC 21 mg/Nm4 Effektbehov 176,5 Watt

Rökgastemp 190,0 oC

Lastcykel O2 16,3 % 8,6 % 20,6 % 12 %
CO 819 ppm 65 ppm 4705 ppm 4640 ppm
THC 40 ppm 1 ppm 437 ppm 436 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2385 mg/Nm3 Verkn.gr. 70,9 %
OGC 153 mg/Nm4 Effektbehov 75,0 Watt

Rökgastemp 129,0 oC

Låglast O2 18,1 % 10,4 % 20,4 % 10 %
CO 739 ppm 234 ppm 1799 ppm 1565 ppm
THC 41 ppm 7 ppm 278 ppm 271 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 3510 mg/Nm3 Verkn.gr. 48,2 %
OGC 255 mg/Nm4 Effektbehov 74,5 Watt

Rökgastemp 110,5 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 15,7 % 8,6 % 12,9 % 4,4 %
CO 738 ppm 57 ppm 1799 ppm 1742 ppm
THC 36 ppm 1 ppm 117 ppm 116 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1914 mg/Nm3 Verkn.gr. 69 % Stabilitet CO: 72,3 %
OGC 122 mg/Nm4 Effektbehov 90 Watt Stabilitet OGC: 56,5 %

Rökgastemp 135 oC Stabilitet Verkn.gr: 91,3 %  
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Jämförande test med pellets 
 

Ling 12 pellets Volym panna 80 VERKNINGSGRAD
Panna V-Ling 25 Brännare V-Ling 25
Våg start 29,7 Åtgång kWh Panntemp start 60,2 Verkningsgrad 72,5
Våg stopp 0 142,6 Panntemp stopp 74,5
Energi start 0 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp 102 102,0 1,3  

KÖRNING NUMMER

 
MILJÖVÄRDEN

Körning nummer: LRF V-Ling nr 10 pellets Panna: V-Ling 25 Brännare: V-Ling 25

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 11,4 % 18,1 % 10,0 % -8,1 %

CO 155 ppm 80 ppm 401 ppm 321 ppm
THC 19 ppm 0 ppm 80 ppm 80 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 222 mg/Nm3 Verkn.gr. %
OGC 36 mg/Nm4 Effektbehov 171 Watt

Rökgastemp 151 oC

Lastcykel O2 16,8 % 20,2 % 9,9 % -10,3 %
CO 482 ppm 47 ppm 2861 ppm 2814 ppm
THC 7 ppm 0 ppm 122 ppm 122 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1590 mg/Nm3 Verkn.gr. %
OGC 30 mg/Nm4 Effektbehov 66 Watt

Rökgastemp 113 oC

Låglast   O2 19,4 % 0,4 % 2,5 % 2,1 %
CO 1301 ppm 222 ppm 2662 ppm 2440 ppm
THC 215 ppm 15 ppm 456 ppm 441 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 11489 mg/Nm3 Verkn.gr. %
OGC 2491 mg/Nm4 Effektbehov 67 Watt

Rökgastemp 84 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 16,4 % 0,4 % 2,5 % 2,1 %
CO 556 ppm 47 ppm 401 ppm 354 ppm
THC 40 ppm 0 ppm 80 ppm 80 ppm

0 ppm 0 ppm 0 ppm
Medel HELA KÖRNINGEN CO 1665 mg/Nm3 Verkn.gr. 71,6 %

OGC 157 mg/Nm4 Effektbehov 82 Watt
Rökgastemp 114,4 oC  

 
Tillverkarens / Agentens presentation (hämtat från deras hemsida, juni 2004): 
 
LING 25... 
...kommer som en komplett enhet med brännare och magasin. Självklart är det smartare att köpa en 
komplett panna än att försöka lura sin gamla ved- eller oljepanna att elda spannmål. Pannan har 
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stående tuber, så att eventuell flygaska inte täpper igen rökgångarna. Pannorna levereras med 
sotviska. Bränslematningen sker med undermatning så att det nya bränslet tvingar askan att falla ner i 
den väl tilltagna asklådan. Pannan behöver ingen askutmatning då asklådan rymmer hela 27 liter. 
Pannorna kommer vid leveransen med två asklådor för smidigare hantering. Det så vanliga fenomenet 
sintring minimeras genom god förbränning i en LING 25. Ett väl tilltaget sprinklersystem gör att din 
säkerhet inte står på spel. Pannorna kan levereras med magasinet monterat till höger eller vänster. 
Som extra tillbehör kan du beställa din LING med en sinnrik automatisk bränslepåfyllning från silo eller 
magasin. Den automatiska påfyllningen sker med hjälp av vakuum och slangar, ungefär som en 
centraldammsugare 
 
Automatisk bränslepåfyllning av magasinet 
 
Som tillbehör kan du utrusta din Ling-panna med automatisk bränslepåfyllning från externt förråd till 
pannans eget bränslemagasin. Istället för matarskruv använder vi i stället ett vakuum system (cyklon) 
som ”suger” fram bränslet genom slang från ditt externa förråd. Matning med slang gör systemet 
mycket flexibelt vid framdragningen t.ex. runt hörnen mm. 
 
Så här fungerar det: 
 
En givare känner av att bränslemagasinet behöver fyllas. Bränslet sugs från ditt externa bränsleförråd 
(t.ex. en silo utanför huset) fram till cyklonen som är inbyggt i pannans eget bränslemagasin. Slangen 
kan vara ända upp till ca. 20 meter, beroende på lyfthöjd och hur många böjar som används. Systemet 
drivs av en vakuumturbin som är anslutet till cyklonen. Returluften från vakuumturbinen leds tillbaka till 
ditt externa förråd för att förhindra att damm hamnar ”på fel ställe” och för att medverka till att bränslet 
sätts i rörelse för att lättare sugas upp. Alla Ling-pannor är vid leveransen elektroniskt förberedda för 
att utrustas med automatiskt bränslematningssystem. 
 
 
Ling 25, inkl 160 liters förråd  40 900:- Inkl moms     
Med förråd på 280 liter tillkommer  2 500:- inkl moms 
Askutmatning   7 200:- inkl. moms 
Automatisk bränslepåfyllning   14 000:- inkl. moms + slang 320:-/m (dubbla slangar) 
Går att få med förråd på höger eller vänster sida 
 
Specifikationer Ling 25  
   Enhet:   
Pannans mått L, B, H mm. 1410x834x1418 
Vikt  Kilo 340 
Bränslemagasin volym Liter 160 
Vattenvolym  Liter 85 
Asklåda volym  Liter 27 
Diameter rökrör mm. 145 
Pannvatten arbetstryck bar 2,5 
Provtryck  bar 4 
Rek. skorstensdrag Pa 10-20 
Rekommenderad driftstemp.. °C 65-80 
Röranslutning  Tum 1½” 
Elektrisk anslutning   230V enfas stickpropp 
Elektrisk säkerhetsklass   IP20 
Max effekt havre kW 18 
Max effekt träpellets kW 22 
Reglerbar effekt kW 2,7-22 
Bränslematning max Kg/h 5,5 
Temperatur rökgas °C 145-210 
Bränslestorlek mm. 5-25 
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Sammanfattning Ling 25 
 
Ling 25 är en integrerad lösning, således både panna och brännare i sig. Pannan lämpar sig väl för 
eldning med såväl havre som pellets.  
Den förlust som sker genom direkt värmestrålning vid en pannvattentemperatur av 80°C och 
omgivningstemperatur på 20°C är uppmätt till 930W.  
 
Pannan tillverkas i Tjeckien och har ett ”attraktivt” pris på marknaden. I priset ingår även (enl. uppgift 
från generalagenten) PellSam Trygghetsförsäkring om sex år (läs mera om kompletta villkor på 
www.pellsam.se). 
 
Elförbrukning för brännare med matarskruv från integrerat förråd samt askutmatning med skruv (två 
meter) under hel körcykel är i medel 90W. 
 
Ling-pannan står sig bra i testerna, och i det här projektet, de högst uppmätta verkningsgraderna. 
Miljövärdena står sig också bra även om de inte ligger i absoluta topp. 
 
 
Generalagent:  Clean Burn Trading AB 
  Telefon: 031-776 04 80 
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2.3 Provobjekt AgroTec 

   
AgroTec – spannmålsbrännare  AgroTec monterad i en Focus-panna 
 
 
Test 1 verkningsgrad 
 
KÖRNING NUMMER LRF CF AT nr 2 Volym panna 200 VERKNINGSGRAD
Panna Combifire Brännare Agrotech
Våg start fullast 185,98 Åtgång kWh Panntemp start fullast 83,46 Verkningsgrad fullast 72,2
Våg stopp fullast 173,78 52,5 Panntemp stopp fullast 74,22
Energi start fullast 710 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 750 40,0 -2,1
Våg start cykel 173,78 Åtgång kWh Panntemp start cykel 74,22 Verkningsgrad cykel 58,0
Våg stopp cykel 146,31 118,1 Panntemp stopp cykel 102
Energi start cykel 750 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 812 62,0 6,5
Våg start låglast 146,31 Åtgång kWh Panntemp start låglast 102 Verkningsgrad låglast 35,7
Våg stopp låglast 141,29 21,6 Panntemp stopp låglast 104,2
Energi start låglast 812 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 819,2 7,2 0,5

Total 192,2 Åtgång kWh havre
109,2 Producerad energi kWh
4,8 Differens panntemp i kWh
60,7 Verkningsgrad %  

 
Test 2 verkningsgrad 
 
KÖRNING NUMMER LRF CF AT nr 3 Volym panna 200 VERKNINGSGRAD
Panna Combifire Brännare Agrotech
Våg start fullast 170,93 Åtgång kWh Panntemp start fullast 66,4 Verkningsgrad fullast 72,8
Våg stopp fullast 158,29 54,4 Panntemp stopp fullast 60,25
Energi start fullast 866 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 907 41,0 -1,4
Våg start cykel 158,29 Åtgång kWh Panntemp start cykel 60,25 Verkningsgrad cykel 60,0
Våg stopp cykel 131,93 113,3 Panntemp stopp cykel 90,6
Energi start cykel 907 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 968 61,0 7,1
Våg start låglast 131,93 Åtgång kWh Panntemp start låglast 90,6 Verkningsgrad låglast 56,9
Våg stopp låglast 129,03 12,5 Panntemp stopp låglast 91
Energi start låglast 968 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 975 7,0 0,1

Total 180,2 Åtgång kWh havre
109,0 Producerad energi kWh
5,7 Differens panntemp i kWh
65,2 Verkningsgrad %  
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Test 1 miljövärden 
MILJÖVÄRDEN

Körning nummer: LRF CF AT nr 2 Panna: Combifire Brännare: Agrotech

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 11,5 % 7,9 % 15,4 % 7,4 %

CO 932 ppm 147 ppm 9936 ppm 9789 ppm
THC 27 ppm 0 ppm 806 ppm 806 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1350 mg/Nm3 Verkn.gr. 72,2 %
OGC 51 mg/Nm4 Effektbehov 97 Watt

Rökgastemp 221 oC

Lastcykel O2 16,6 % 8,0 % 20,9 % 12,9 %
CO 589 ppm 30 ppm 5052 ppm 5022 ppm
THC 26 ppm 0 ppm 135 ppm 135 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1853 mg/Nm3 Verkn.gr. 58 %
OGC 107 mg/Nm4 Effektbehov 79 Watt

Rökgastemp 155 oC

Låglast   O2 17,3 % 9,3 % 20,9 % 11,6 %
CO 514 ppm 12 ppm 1906 ppm 1894 ppm
THC 21 ppm 1 ppm 105 ppm 104 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1928 mg/Nm3 Verkn.gr. 35,7 %
OGC 102 mg/Nm4 Effektbehov 70 Watt

Rökgastemp 119 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 15,9 % 7,9 % 15,4 % 7,4 %
CO 629 ppm 12 ppm 1906 ppm 1894 ppm
THC 25 ppm 0 ppm 105 ppm 105 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1719 mg/Nm3 Verkn.gr. 56,8 %
OGC 91 mg/Nm4 Effektbehov 80 Watt

Rökgastemp 159,5 oC  
 
Test 2 miljövärden 
 

MILJÖVÄRDEN
Körning nummer: LRF CF AT nr 3

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 12,3 % 9,8 % 15,2 % 5,4 %

CO 978 ppm 212 ppm 8434 ppm 8222 ppm
THC 45 ppm 6 ppm 215 ppm 209 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1539 mg/Nm3 Verkn.gr. 72,8 %
OGC 94 mg/Nm4 Effektbehov 96,5 Watt

Rökgastemp 202 oC

Lastcykel   O2 15,1 % 7,7 % 20,6 % 12,9 %
CO 450 ppm 0 ppm 2525 ppm 2525 ppm
THC 55 ppm 5 ppm 697 ppm 692 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1053 mg/Nm3 Verkn.gr. 60 %
OGC 169 mg/Nm4 Effektbehov 77 Watt

Rökgastemp 149 oC

Låglast   O2 17,0 % 8,0 % 20,7 % 12,7 %
CO 860 ppm 67 ppm 2869 ppm 2802 ppm
THC 141 ppm 10 ppm 649 ppm 639 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2980 mg/Nm3 Verkn.gr. 56,9 %
OGC 641 mg/Nm4 Effektbehov 66 Watt

Rökgastemp 107 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 15,0 % 7,7 % 15,2 % 7,5 %
CO 591 ppm 0 ppm 2525 ppm 2525 ppm
THC 66 ppm 5 ppm 215 ppm 210 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1349 mg/Nm3 Verkn.gr. 61,5 %
OGC 199 mg/Nm4 Effektbehov 78 Watt

Rökgastemp 150,7 oC  
 
 

24 



 

Medelvärden 2 tester 
 

MILJÖVÄRDEN
MEDELVÄRDEN: Panna: Combifire Brännare: Agrotech

Medel Min Max Skillnad
Fullast O2 11,9 % 8,9 % 15,3 % 6 %

CO 955 ppm 180 ppm 9185 ppm 9006 ppm
THC 36 ppm 3 ppm 510 ppm 507 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1440 mg/Nm3 Enl. BBR Verkn.gr. 72,5 %
OGC 72 mg/Nm4 Enl. BBR Effektbehov 96,8 Watt

Rökgastemp 211,5 oC

Lastcykel O2 15,9 % 7,9 % 20,8 % 13 %
CO 520 ppm 15 ppm 3789 ppm 3774 ppm
THC 41 ppm 3 ppm 416 ppm 414 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1394 mg/Nm3 Verkn.gr. 59,0 %
OGC 143 mg/Nm4 Effektbehov 78,0 Watt

Rökgastemp 152,0 oC

Låglast O2 17,2 % 8,7 % 20,8 % 12 %
CO 687 ppm 40 ppm 2388 ppm 2348 ppm
THC 81 ppm 6 ppm 377 ppm 372 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2475 mg/Nm3 Verkn.gr. 46,3 %
OGC 382 mg/Nm4 Effektbehov 68,0 Watt

Rökgastemp 113,0 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 15,4 % 7,9 % 15,3 % 7,4 %
CO 610 ppm 15 ppm 2388 ppm 2373 ppm
THC 46 ppm 3 ppm 377 ppm 375 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1518 mg/Nm3 Verkn.gr. 59 % Stabilitet CO: 75,6 %
OGC 150 mg/Nm4 Effektbehov 79 Watt Stabilitet OGC: 27,8 %

Rökgastemp 155 oC Stabilitet Verkn.gr: 97,2 %  
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Tillverkarens / Agentens presentation (hämtat från deras hemsida, juli 2004): 
 
AgroTec brännaren är konstruerad för att först och främst elda spannmål. Det kan vara svårt att 
motivera varför men ska elda livsmedel när stor del av jordens befolkning svälter. Vårt 
spannmålsöverskott kommer i dagsläget inte de svältande till godo. Här är några argument för 
spannmål som bränsle. 
Spannmål kan odlas över större delen av landet. Det betyder att energi kan produceras lokalt och ge 
sysselsättning i närområdet. 
Lantbrukaren kan nyttja en befintlig maskinpark. Bränslet är alltid homogent och torrt. Det innehåller 
ytterst lite finfraktioner och är lätt att hantera och transportera. 
Förbränningsprestandan blir likartad vid varje eldning. 
Askan kan enkelt återföras till åkern och därmed minska behovet av handelsgödsel och bidrar inte till 
växthuseffekten. All eldning med biomassa är koldioxidneutralt så även spannmål. 
Inom landet (liksom inom hela EU) finns ett överskott av åkerareal som varje år kostar samhället stora 
summor i olika stödåtgärder. Genom att elda spannmål kan man på sikt minska samhällets kostnader 
för stödåtgärder och samtidigt behålla det öppna landskapet. 
En utbyggd spannmålseldning skulle dessutom ge lantbrukaren en alternativ avkastning för spannmål 
av sämre kvalité etc. 
 
AgroTec brännaren är i första hand avsedd att eldas med havre. Den går även att elda med en mix av 
havre och korn. Brännaren är okänslig och därför kan spannmål av sekunda kvalité användas. 
Bränslet bör dock ej vara fuktigare än 15% för bästa resultat. 
AgroTec brännaren går att docka till de flesta pannor. Tillförsel av bränsle sker via en extra skruv. Den 
största märkbara skillnaden för eldaren i jämförelse med pellets är askhanteringen. Pannan bör 
utrustas med automatisk askutmatning, anslutning under brännaren eller i annan lucka i pannan. 
Askan går att använda som ett utmärkt näringstillskott i jorden. 
 
Tekniska fakta AgroTec 
Värmeeffekt pellets/havre kW  10-20  
Förbränningsverkningsgrad %  90  
Askmängd i vikt (havre) %   ca 5-7  
Anslutningsspänning V   230  
Längd från pannan mm   450  
Höjd ut från pannan mm   300  
Bredd utanför pannan mm   230  
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Minsta pannöppning: bredd mm  160  
Minsta pannöppning: höjd mm  160  
Fri höjd ovanför brännarröret i pannan mm  100  
  
Brännarpaket Agro 1    30 125 kr inkl. moms 
Brännare AgroTec 20 kW inkl. anslutningsplåt med 
snabbfäste & packning. Flexskruv 2m (monterad) 
Motor blå 14 rpm. Kabel, slang 2 m, 2 st klämmor 
Reduceringsstos. Tätningsband 1,2 m 
 
Askutmatare inkl.    8 376 kr inkl. moms 
anslutningsplåt, motor och askbehållare (vänster) 
 
Pelletspanna PE-20, Focus 20 376 kr   25 470 kr  inkl. moms 
(inkl. 6 kW elpatron, termostat) 
 
 
Sammanfattning AgroTec 
 
AgroTec är en efterföljare och vidareutveckling av Suboro-brännaren. Den är konstruerad och 
tillverkad i Sverige.  
 
Under provningen har den varit ansluten till en CombiFire-panna (samma typ som används av SP i 
Borås för bland annat P-märkning av pelletsbrännare), som har haft samtliga turbulatorer urtagna. 
 
Förlusten i CombiFire-pannan som sker genom direkt värmestrålning vid en pannvattentemperatur av 
80°C och omgivningstemperatur på 20°C är uppmätt till 837 W.  
 
Elförbrukning för brännare och externskruv (två meter) under hel körcykel är i medel 79W. 
 
AgroTec skall förutom spannmål kunna eldas även med pellets. 
 
Verkningsgradmässigt hamnar AgroTec i mitten av de tre testade utrustningarna. Miljömässigt ligger 
man hyggligt till men har en bit kvar till riktiga toppvärden. 
 
 
Tillverkare:  Sahlins EcoTec AB 
  Telefon: 0320-20 93 40 
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2.4 Provobjekt Sonnys 
 

est 1 verkningsgrad 

 
 
T
 

ING NUMMER Sonnys 4+5 Volym panna 200 VERKNINGSGRAD
Combifire Brännare Sonnys

Våg start fullast 200 Åtgång kWh Panntemp start fullast 99,8 Verkningsgrad fullast 63,4
Våg stopp fullast 191,2 37,8 Panntemp stopp fullast 56,7
Energi start fullast 325 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 359 34,0 -10,0
Våg start cykel 191,2 Åtgång kWh Panntemp start cykel 56,7 Verkningsgrad cykel 53,5
Våg stopp cykel 159,9 134,6 Panntemp stopp cykel 99,9
Energi start cykel 359 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 421 62,0 10,0
Våg start låglast 159,9 Åtgång kWh Panntemp start låglast 99,9 Verkningsgrad låglast 30,6
Våg stopp låglast 153,6 27,1 Panntemp stopp låglast 101,2
Energi start låglast 421 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 429 8,0 0,3

Total 199,5 Åtgång kWh havre
104,0 Producerad energi kWh
0,3 Differens panntemp i kWh
46,8 Verkningsgrad %  

KÖRN
Panna

Panna

 

est 2 verkningsgrad 
 
T
 

ING NUMMER Sonnys 10 Volym panna 200 VERKNINGSGRAD
Combifire Brännare Sonnys

Våg start fullast 210 Åtgång kWh Panntemp start fullast 82 Verkningsgrad fullast 69,4
Våg stopp fullast 199,7 44,3 Panntemp stopp fullast 68
Energi start fullast 325 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp fullast 359 34,0 -3,3
Våg start cykel 199,7 Åtgång kWh Panntemp start cykel 68 Verkningsgrad cykel 45,1
Våg stopp cykel 166,4 143,2 Panntemp stopp cykel 79
Energi start cykel 359 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp cykel 421 62,0 2,6
Våg start låglast 166,4 Åtgång kWh Panntemp start låglast 79 Verkningsgrad låglast 29,1
Våg stopp låglast 158,7 33,1 Panntemp stopp låglast 86
Energi start låglast 421 Energi kWh Energi + / - i panna
Energi stopp låglast 429 8,0 1,6

Total 220,6 Åtgång kWh havre 51,3
104,0 Producerad energi kWh
0,9 Differens panntemp i kWh
47,1 Verkningsgrad %  

KÖRN
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MILJÖVÄRDEN
Körning nummer: LRF CF Sonnys nr 4,5 Panna: Combifire Brännare: Sonnys

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 15,4 % 14,1 % 20,7 % 6,6 %

CO 311 ppm 28 ppm 1587 ppm 1559 ppm
THC 11 ppm 0 ppm 947 ppm 947 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 767 mg/Nm3 Verkn.gr. 63,4 %
OGC 36 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 163 oC

Lastcykel O2 18,9 % 17,2 % 20,9 % 3,7 %
CO 160 ppm 0 ppm 932 ppm 932 ppm
THC 3 ppm 0 ppm 62 ppm 62 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 1068 mg/Nm3 Verkn.gr. 53,5 %
OGC 26 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 158 oC

Låglast   O2 17,4 % 14,1 % 19,9 % 5,8 %
CO 583 ppm 73 ppm 1775 ppm 1702 ppm
THC 20 ppm 0 ppm 143 ppm 143 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 2248 mg/Nm3 Verkn.gr. 30,6 %
OGC 101 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 112 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 18,2 % 14,1 % 19,9 % 5,8 %
CO 246 ppm 0 ppm 932 ppm 932 ppm
THC 7 ppm 0 ppm 62 ppm 62 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1203 mg/Nm3 Verkn.gr. 51,6 %
OGC 43 mg/Nm4 Effektbehov 0 Watt

Rökgastemp 151,9 oC  
 

est 2 miljövärden 
 
T

MILJÖVÄRDEN
Körning nummer: LRF CF Sonnys nr 10

Medel Min Max Skillnad
Fullast  O2 12,2 % 10,7 % 14,7 % 4,0 %

CO 88 ppm 32 ppm 252 ppm 220 ppm
THC 4 ppm 0 ppm 11 ppm 11 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 138 mg/Nm3 Verkn.gr. 69,4 %
OGC 8 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 218 oC

Lastcykel   O2 13,7 % 8,8 % 19,4 % 10,6 %
CO 415 ppm 0 ppm 2693 ppm 2693 ppm
THC 22 ppm 0 ppm 317 ppm 317 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 783 mg/Nm3 Verkn.gr. 45,1 %
OGC 54 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 173 oC

Låglast   O2 15,7 % 8,3 % 20,6 % 12,3 %
CO 2308 ppm 105 ppm 7524 ppm 7419 ppm
THC 231 ppm 1 ppm 1021 ppm 1020 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 6017 mg/Nm3 Verkn.gr. 29,1 %
OGC 790 mg/Nm4 Effektbehov Watt

Rökgastemp 135 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 13,8 % 8,3 % 14,7 % 6,4 %
CO 650 ppm 0 ppm 252 ppm 252 ppm
THC 51 ppm 0 ppm 11 ppm 11 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1240 mg/Nm3 Verkn.gr. 46,3 %
OGC 127 mg/Nm4 Effektbehov 0 Watt

Rökgastemp 174,1 oC  
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Test 1 miljövärden 



 

Medelvärden 2 tester 
 

MILJÖVÄRDEN
MEDELVÄRDEN: Panna: Combifire Brännare: Sonnys

Medel Min Max Skillnad
Fullast O2 13,8 % 12,4 % 17,7 % 5 %

CO 200 ppm 30 ppm 920 ppm 890 ppm
THC 8 ppm 0 ppm 479 ppm 479 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 382 mg/Nm3 Enl. BBR Verkn.gr. 66,4 %
OGC 19 mg/Nm4 Enl. BBR Effektbehov ######### Watt

Rökgastemp 190,5 oC

Lastcykel O2 16,3 % 13,0 % 20,2 % 7 %
CO 288 ppm 0 ppm 1813 ppm 1813 ppm
THC 13 ppm 0 ppm 190 ppm 190 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 846 mg/Nm3 Verkn.gr. 49,3 %
OGC 48 mg/Nm4 Effektbehov ######### Watt

Rökgastemp 165,5 oC

Låglast O2 16,6 % 11,2 % 20,3 % 9 %
CO 1446 ppm 89 ppm 4650 ppm 4561 ppm
THC 126 ppm 1 ppm 582 ppm 582 ppm

MILJÖVÄRDEN CO 4497 mg/Nm3 Verkn.gr. 29,9 %
OGC 512 mg/Nm4 Effektbehov ######### Watt

Rökgastemp 123,5 oC

Medel HELA KÖRNINGEN O2 16,0 % 11,2 % 17,7 % 6,5 %
CO 448 ppm 0 ppm 920 ppm 920 ppm
THC 29 ppm 0 ppm 190 ppm 190 ppm

Medel HELA KÖRNINGEN CO 1229 mg/Nm3 Verkn.gr. 49 % Stabilitet CO: 97,0 %
OGC 103 mg/Nm4 Effektbehov #Division/0! Watt Stabilitet OGC: 19,2 %

Rökgastemp 163 oC Stabilitet Verkn.gr: 87,3 %  
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Tillverkarens / Agentens presentation (hämtat från deras hemsida, juli 2004): 
 
Stoker för eldning av spannmål, såsom havre, vete, korn, majs mm samt träpellets, flis, såg-
/hyvelspån mm. Denna svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag 
förekommande pannor, såsom ved eller oljepanna. Stokern är försedd med en kraftig 
omrörare som säkrar materialtillförseln till matarskruven. Denna transporterar bränslet till det 
keramiska förbränningsrummet. 
Styrsystemet består av standard industri-PLC som styr såväl lufttillförseln som 
inmatarskruven, vid såväl kontinuerlig drift som underhållseldning. Styrsystemet skall 
anslutas till pannans termostater. 
Den är försedd med tre olika och inbördes oberoende säkerhetssystem. 
1. Om behållarens lock öppnas stannar stokern. 
2. Om stokern dras ifrån pannan stannar den 
3. Om bakbrand skulle inträffa, öppnas vattenbehållaren 
och släcker elden. 
Vattenventilen är oberoende av strömförsörjning. 
 
TÜF-certifierad 
 
Stokern kan beställas med manöverskåpet på såväl vänster som höger sida, eller som bilden 
visar, på bakre sidan av behållaren. 
Kraftig motor, med ett vridmoment 
på 360 Nm, för bränsletransporten 
till förbränningsrummet 
Omröraraxel av standardmodell för de flesta bränslesorter. 
Installationskrav: 
Installation skall ske enligt gällande regler . 
Stokern skall placeras i en ren och torr lokal. 
Maskinen skall anslutas till 380 volt växelström , med jordad anslutning. 
Pannan som stokern kopplas till skall ha 3 termostater (drifttermostat, maxtermostat, 
rökgastermostat) 
Pannan skall ha ett drag på 1,0-1.5 mm vp . 
Plats för aska skall finnas i panan annars måste en automatisk askurmatare installeras 
Spannmålen skall ha en fukthalt på ca 13-18% . 
Tekniska data: 
Rymd bränslebehållare 200, 240, 600L 
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Anslutning 380V (220V) 
Förbränningstemp c:a 1200 grader C. 
Effekt (träpellets) 32/ 65/ 95 kWh 
Effekt (flis) 32/ 65/ 95 kWh 
Effekt (havre) 18/ 35/ 80 kWh 
Effekt (korn) 10/ 25/ 50 kWh 
Effekt (vete) 8/ 15/ 35 kWh 
Drag 1,0-1,5 mm vp 
Funktion: 
Bränslet i behållaren matas med en matarskruv, som är placerad i behållarens nedre del, in 
till det keramiska förbränningsrummet, där förbränningen sker vid en temperatur av c:a 
1200°C. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Behållaren är försedd med 
en roterande omrörare som säkerställer att bränslet når matarskruven så länge det finns 
bränsle i behållaren. Automatisk påfyllning av behållaren kan ske med särskild utrusning. 
(Tillval) 
Standardomröraren kan bytas ut mot en knivomrörare vid eldning av 
bränslen som fuktig hyvelspån mm. 
 
Sonnys 24 kw stoker med 200 liter behållare 33 125:- inkl. moms. 
Rekommenderad panna Focuspanna PE30 27 375:- inkl. moms. 
inkl. Varmvattenslinga och elpatron 
Panna Termia / Arimax 360 50 kw  41 375:- inkl. moms. 
Askurmatare lådmodell   9 375:- inkl. moms. 
Askskruv 1,2 m   3 125:- inkl. moms. 
 
 
Sammanfattning Sonnys 
 
Sonnys multistoker är nog den utrustning i det här testet som ger rejälast intryck. Utrustningen är 
avsedd för i stort sett allt biobränsle. Förutom spannmål och pellets går det även i den här utrustningen 
att elda med flis.  
 
Under provningen har den varit ansluten till en CombiFire-panna (samma typ som används av SP i 
Borås för bland annat P-märkning av pelletsbrännare), som har haft samtliga turbulatorer urtagna. 
 
Förlusten i CombiFire-pannan som sker genom direkt värmestrålning vid en pannvattentemperatur av 
80°C och omgivningstemperatur på 20°C är uppmätt till 837 W.  
 
På denna utrustning har vi inte kunnat mäta elförbrukningen på grund av att utrustningen drivs av 3-
fas. 
 
Verkningsgradmässigt hamnar Sonnys multistoker sämst till i dessa tester. Orsaken till detta är att den 
keramiskt inklädda förbränningskammaren (som hamnar utanför pannkroppen) har väldigt höga 
strålningsförluster. Miljömässigt ligger man i topp. 
 
 
  
Tillverkare:  Sonnys Maskiner AB 
  Telefon: 0514-105 05 
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2.5 Sammanfattning prestandaprover 
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2.6                 Bilagor 
Sid 35 Analys på energivärde samt asksmälttemperatur på använt bränsle.  
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3  Askanalys / askurmatning 
 

 
Askurmatningssystem 

 

 
Öppnad eldstadslucka på CombiFire-pannan med AgroTec-brännare 

 
 
De askurmatningssystem som finns för produkter i det här effektområdet är att beteckna som 
individuella lösningar. Oftast är det tillverkaren av förbränningsutrustningen (ej panntillverkaren) som 
tillhandahåller olika typer av lösningar. Prismässigt ligger de mesta utrustningarna på mellan sex- och 
tiotusen kronor inklusive moms. En stor variation finnes således på tekniska lösningar. Nämnas kan att 
en del utrustningar kan vara väldigt ”högljudda” och man bör nog efterfråga referenser med hänsyn till 
ljudnivåer, täthet, driftsäkerhet mm. Vi har under denna projektdel tagit reda på vad som finns i askan 
från havre, dess metaller, pH-värde mm. Vidare har vi undersökt vilken skillnaden kan bli i samma 
förbränningsutrustning använda under helt likartade effektförhållanden med och utan tillsats av kalk. 
Kalkinblandningen har varit mellan en och två procent av vikten. Inblandningen av kalken i havren har 
skett manuellt i omrörda doser om cirka fem kg havre + kalk åt gången i bränslemagasinet. Vi har inte 
lyckats med att hitta någon automatisk doserare för detta ändamål. På bilagda analysprotokoll kan man 
för det första se att kalk inte är nödvändigt för att neutralisera låga pH-värden i askan. Den är redan 
basisk. Vi vet sen tidigare att kalk inte påverkar rökgasernas surhet i testad utrustning. Vad vi fått höra 
är att man oftast använder kalk för att undvika sintring av askan. 
 
Utifrån gällande gränsvärden för spridning av slam på åkermark (samma som används för återföring 
av aska från bioenergi) samt de resultat som vi fått i detta projekt kan vi synliggöra följande tabell där 
kolumn tre och fem anger hur många ton aska som man kan sprida per år och hektar. Ett ton aska 
motsvarar ca: 27 ton havre (med askhalt 3,3 %TS) in i pannan. Generellt kan man säga vid en skörd 
om 5 ton havre per hektar att det åtgår ca 20% av odlingsytan för askåterföring. 
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Gränsvärde Havreaska utan kalk Havreaska med kalk
g/ha och år mg/kg Ts max ton aska/år (Ts) mg/kg Ts max ton aska/år (Ts)

Bly 25 1,3 19,2 2,3 10,9
Kadmium 0,75 <0,51 1,5 <0,50 1,5
Koppar 300 100 3,0 90 3,3
Krom 40 6,7 6,0 24 1,7
Kvicksilver 1,5 < 0,05 30,0 < 0,05 30,0
Nickel 25 21 1,2 28 0,9
Zink 600 690 0,9 550 1,1  
 
Vad det gäller sintringsegenskaper hos askan så vet vi, i alla fall vad det gäller pellets, att den sintring 
som sker där ofta är förknippad med bland annat låga asksmältstemperaturer. Den havre som använts i 
detta projekt (se analys sida 34) har en begynnande deformationstemperatur på 1420°C och fullt 
flytande över 1550°C. Detta är faktiskt ganska likvärdigt med ren träpellets. Vi har inte kunnat 
observera några sintringsfall under våra delprojekt. Vare sig med eller utan kalk. 
 
I tidigare försök (JTI-rapport 289) så framgår att asksmältstemperaturer för havre är betydligt högre än 
för exempelvis höstvete, rågvete och korn. 
 
 
3.1                 Bilagor 
Sid 38 Hantering av biobränsleaska sida 1 

Sid 39 Hantering av biobränsleaska sida 2  

Sid 40 Hantering av biobränsleaska sida 3  

Sid 41 Hantering av biobränsleaska sida 4 

Sid 42 Analys av havreaska utan kalktillsats sida 1  

Sid 43 Analys av havreaska utan kalktillsats sida 2 

Sid 44 Analys av havreaska med kalktillsats sida 1 

Sid 45 Analys av havreaska med kalktillsats sida 2 
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3  Energibalans för havreodling 
 
Odling av havre kräver insatser i form av utsäde, växtnäring, växtskydd, jordbearbetning 
skörd, torkning m.m. De flesta insatser kräver fossila bränslen för tillverkning och drift.  
I modern spannmålsodling i Mellansverige med en medelskörd på 5 ton spannmål per hektar 
och där man gödslar med konstgödsel och använder kemiska bekämpningsmedel används i 
genomsnitt 580 kWh energi för att producera, konservera och lagra spannmålen. Det 
motsvarar drygt 2900 kWh per hektar. Energiförbrukningen i olika moment framgår av 
nedanstående tabell. (Källa: JTI, Teknik för Lantbruket, nr 66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har alltid funnits en strävan att finna system med hög skörd men nu och framöver är det 
också viktigt att optimera alla stegen i odlingen för att sänka energiinsatsen och därmed 
erhålla en bra energibalans. Energieffektivitet redovisas av Odling i Balans 
(www.odlingibalans.com) som ”Energinetto” eller ”Energikvot”. Vid beräkninga av 
energikvoten beaktas följande insatser.  
  
o Insatt energi vid tillverkning av maskiner och traktorer 
o Drivmedel 
o Insatt energi vid tillverkning av mineralgödsel 
o Kemiska bekämpningsmedel 
o Eldningsolja till torkning 
o El till spannmålshantering och bevattningsanläggning 
 
Ett normtal vid redovisning av energikvot för spannmål är ca 7. Höga skördar ger ett högre tal 
och stora insatser för torkning resulterar i ett lägre värde. På Odling i Balans pilotgårdar görs 
årligen en beräkning av energibalansen energikvoten för ett mycket stort antal fält. För olika 
grödor kan följande tal utgöra riktvärden: Spannmål 6-7, oljeväxter 4-5, potatis 4-6, 
sockerbeteor och vall 8-12. Fotosyntesen gör det alltså möjligt att via växtodling få en 
utväxling på 6-12 gånger i förhållandet till insatt energi. 
   
Här nedan följer en beräkning av energibalansen för odling av havre enlig modell Odling i 
Balans.  
 
 
 

Insats av energi i olika odlingsmoment kWh/ha kWh/ton spannmål
Jordbearbetning och sådd* 340 - 470 75 - 95
Utsäde, 200 kg 118 24
Gödsel 120 kg N 1 450 290
Bekämpning 5 - 75 1 - 15
Skörd och transport 200 40
Konservering 40 - 1 225 8 - 225
Div. inomgårdsförbrukning 70 14
Summa insats av energi 2 250 - 3 600 452 - 703

* Variationen beror på att energiförbrukningen skiljer vid olika system, preparat 
och metoder. Här förutsätts dock att maskiner och utrustning används på rätt 
sätt och att de är riktigt inställda. Källa:JTI, Teknik för lantbruket, nr 66. 1998.
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Med en skördenivå på 5 ton per hektar blir energiskörden 20 624 kWh per hektar och 
energiinsatsen 3 486 kWh per hektar. Energinettot uppgår till 17 138 kWh per hektar 
och energikvoten blir 5,9.  Därtill kommer energiskörden från halmen som är ungefär 
lika stor som från kärnan. 
 
 
Konventionell odlig eller ekologisk odling av havre 
I den ekologiska odlingen används inte konstgödesel och bekämpningsmedel. Enligt 
bidragskalkyler för ekologisk och konventionell produktion, Länsstyrelsen Västra Götaland, 
är energiåtgången för konventionell odling av havre 2098 kWh per hektar för ekologisk 
odling 1174 kWh per hektar. Energiskörden av konventionellt odlad havre och ekologiskt 
odlad havre uppgår till 16 400 kWh respektive 8 200 kWh per hektar. Energinettot blir 14 302 
kWh per hektar för konventionell havre och 7 026 kWh per hektar för ekologisk havre.  
 
För att producera lika mycket energi som motsvarar 1 m3 olja åtgår 0,87 hektar konventionellt 
odlad havre och 1,74 hektar ekologiskt odlad havre. Pannverkningsgraden för havre har då 
antagits vara 70 %. Insatsenergin för konventionell havre och ekologisk havre blir då 1 825 
kWh respektive 2 043 kWh för att ersätta 1 m3 eldningsolja. 
 
 

Energibalans i havreodlingen
Källa: Odling i Balans   (www.odlingibalans.com)

Faktor
kWh / enhet Summa kg kWh

(C) (D) (CxD)
Havre 4,3 5 000 21 500

Avdrag för spm.utsäde -4,3 200 -876
Summa    = (A) 20 624

Mängd
Summa kg kWh

(C) (D) (CxD)
Kväve 12,0 90 1 080
Fosfor 4,4 20 88
Kalium 1,4 20 28
Kalk 0,46
Kemikalier 73,0 1,0 73
Plast 20
Elekricitet (totalt) 1,58
Diesel 11,6 70 812
Smörjolja, -fett, hydraul olja 17,4
Torkning (olja) 11,6 35 406
Flamning av ogräs (gasol) 12,8
Övrigt utfall 500
Utsäde (spannmål) 0,7 200 140

(E) (F) (E x G x I) (G) (H) (I)
Maskiner faktor (tung) faktor (lätt) + (F x H x I) tung tim. lätt tim. hk & fot.
Traktor 1 (>130hk) 0,4 0,3 304 4,0 190
Traktor 2 (90-130hk) 0,4 0,3 27 1,0 90
Traktor 3 (<90 hk) 0,4 0,3
Traktor 4 0,4 0,3
Lastare 40 X X
Tröskan 2 28 0,7 X 20

Summa    = (B) 3 486

Energikvot (A/B) 5,9

Nettoenergi 17 138

Skörd / mängd på gården
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Energiskörd Energiinsats
Areal för att ersätta 

1 m3 olja*
Insatsenergi för att 

ersätta 1 m3 olja
Odlingsform  kWh/ha kWh/ha ha kWh
Konventionell havre 16 400 2 098 0,87 1 825
Ekologisk havre 8 200 1 174 1,74 2 045
* Pannverkningsgrad för havre antas vara 70%. Eldningsolja 10 000 kWh/m3

 
 

 

 
 
Sammanfattning 
Havre bygger upp energi i form av kolhydratrika föreningar och proteiner genom solljuset dvs 
fotosyntesen och växtnäring från marken. Energiskörden vid konventionell odling av havre, 
med en skörd på 5 ton havre per hektar, uppgår till 20 624 kWh. Odling av havre kräver 
insatser i form av utsäde, växtnäring, växtskydd, jordbearbetning skörd, torkning m.m. De 
flesta insatser kräver fossila bränslen för tillverkning och drift. Energiinsatsen för en sådan 
odling uppgår till 3 486 kWh. Energinettot blir då 17 138 kWh och energikvoten 5,9. Energin 
i halmen är då inte medräknad. Möjlighet finns att med en begränsad energiinsats få ut 
dubbelt så mycket energi genom att också ta vara på halmen för eldning. 
 
Konventionellt odlad havre har ungefär dubbelt så stort energinetto jämfört med ekologiskt 
odlad havre. Insatsenergin i havreodling för att ersätta 1 m3 olja (10 000 kWh) är 1 825 kWh i 
konventionell odling och 2 045 kWh i ekologisk odling av havre. Det krävs dubbelt så stor 
areal ekologisk havre för att ersätta 1 m3 olja. 
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4  Ekonomi för havreeldning i små och medelstora anläggningar 
Våra kalkylexempel bygger på att 90 % av oljan ersätts av havre och resterande del av 
värmebehovet t.ex för tappvarmvatten under sommaren täcks av el. Vi har inte gjort någon 
kalkyl för enbart ekonomibyggnader eftersom lönsamheten vi havreeldning är låg i 
konkurrens med lågskattad eldningsolja eller el. 
 
Kalkylförutsättningar augusti 2004. 
Pris för eldningsolja:  Bostad 7 650 kr/m3 inkl moms.  
  Ekonomibyggnader, efter restitution, 3336 kr exkl moms 
Elpris:  Bostad 0,95 kr/kWh inkl moms 
  Ekonomibyggnader, efter restitution, 0,52 kr /kWh exkl moms 
Ränta:  6 % 
Avskrivning:  10 år 
 
Investering: Gård A. Separat brännare som kopplas till befintlig panna (25 

kW) inkl enklare bränsleförråd, bränsleskruv, askurmatare, 
anslutningar och installation: 40 000 kr inkl moms. 

 
Gård B. Ny panna med integrerad brännare (40 kW) inkl  
bränsleförråd, bränsleskruv, askurmatare, anslutningar och 
installation: 125 000 kr inkl moms. 

 
Gård C. Ny panna (65 kW) inkl bränsleförråd, bränsleskruv, 
askurmatare, anslutningar och installation: 187 000 kr exkl 
moms. 

 
Allmänt I investeringarna inräknas inte elpatron. Kulvert mellan 

byggnader ingår ej och inte heller värmeväxlare. Havreeldning 
kräver mer arbete för bränsletillförsel, askhantering, sotning, 
annan tillsyn och underhåll än oljeeldning. Hur detta skall 
kalkyleras för den egna anläggningen beror på typ av utrustning 
och hur man värdesätter eget arbete. 
Vi har i kalkylerna räknat på pannor som har automatisk 
askurmatning och följande merkostnader för drift och underhåll 
jämfört med oljeeldning har använts: 

  Gård A: 5 000 kr/år 
  Gård B: 10 000 kr/år 
  Gård C: 15 000 kr/år 
 

Betalningsförmåga I baskalkylerna räknar vi fram betalningsförmågan för havre vid 
förbränning i pannor med varierande pannverkningsgrad. Med 
ledning av de tester som genomförts i denna studie av olika 
utrustningar, har vi valt tre olika pannverkningsgrader: 50, 60 
och 70 %. 

 
Energiinnehåll havre 4,1 kWh/kg 
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Betalningsförmåga för havre i olika alternativ

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Gård A Gård B Gård C

kr/kg exkl moms

50 %

60 %

70 %

Gård A Gård B Gård C
Nuvaranjde oljeanvändning
Bostaduppvärmning, m3 4 8 4
Ekonomibyggnader, m3 10
Nuvarande uppvärmningskostnad, kr 30 600 61 200 63 960

Vid spannmålseldning
Investering, inkl moms 40 000 125 000
Investering, exkl moms 187 000
Ränta, 6 % på halva investeringen 1 200 3 750 5 610
Avskrivningar, 10 år 4 000 12 500 18 700
Merarbetet för drift och underhåll 5 000 10 000 15 000
Elvärme, kWh 4 000 8 000 4 000
Elkostnad, kr 3 800 7 600 2 080
Summa kr, inkl moms A och B, exkl moms C 14 000 33 850 41 390
Återstår för betalning av spannmålen, kr 16 600 27 350 22 570

Nuvarande förbrukning av olja, kWh/år 40 000 80 000 140 000
Nettoenergi vid pannverkningsgrad 75 % 30 000 60 000 105 000
Vid spannmålseldning
Elvärme, kWh/år 4 000 8 000 4 000
pannverkningsgrad 90 % 3 600 7 200 3 600
Återstår att ersätta med havre, kWh/år 26 400 52 800 101 400

Åtgång av havre vid varierande verkningsgrad
på pannan 

Pannverkningsgrad, %
50 kg 12 878 25 756 49 463
60 kg 10 732 21 463 41 220
70 kg 9 199 18 397 35 331

Betalningsförmåga för havre, kr per kg
Pannverkningsgrad, %

50 kr 1,29 1,06 0,46
60 kr 1,55 1,27 0,55
70 kr 1,80 1,49 0,64
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Kalkyl för villaägare som köper havre för eldning
Inbesparing per år vid olika inköpspris på havre och varierande pannverkningsgrad, kr per år
Samma förutsättningar som för Gård A.

Inköpspris för havre, kr per kg inkl moms 0,90 1,10 1,30
Pannverkningsgrad, %

50 5 010 2 434 -141
60 6 941 4 795 2 649
70 8 321 6 482 4 642

Inbesparing vid eldning av havre jämfört med olja 
i småhus

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

0,90 1,10 1,30

Inköpspris havre, kr/kg inkl moms

kr/år

50 %
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Jämförelse mellan pellets och havre för villaägare 
Vid en jämförelse mellan pellets och havre som bränsle vid uppvärmning finner man att 
havreeldning är konkurrenskraftig med pelletseldning om priset på havre är högst 85 % av 
pelletspriset per kg. Detta gäller om man har en spannmålsbrännare med hög 
pannverkningsgrad. Havreeldning kräver dock en något högre investering och något mera 
arbete.  

 

Sammanfattning 
Under angivna förutsättningar är havre ett mycket konkurrenskraftigt bränsle vid 
bostadsuppvärmning (Gård A och Gård B). Om man använder egen havre på dessa gårdar 
är betalningsförmågan 1,06 till 1,80 kr per kg exkl moms. Ingen hänsyn har tagits 
inkomstskatter och avgifter. Pannverkningsgraden har en mycket stor inverkan på 
betalningsförmågan. De tester som genomfördes i denna studie visar att 
pannverkningsgraden vid havreeldning varierar kraftigt mellan olika utrustningar. 
Betalningsförmågan för havre vid eldning i en anläggning med pannverkningsgraden 70 % 
är 40-50 öre högre per kg än i en anläggning med pannverkningsgraden 50 %.  
 
Vid uppvärmning av ekonomibyggnader med olja och/eller el, som exemplet i Gård C, har 
lantbrukaren möjlighet till återbetalning (restitution) av energiskatten på olja och el och det 
medför att betalningsförmågan för havre blir betydligt lägre. Den varierar mellan 0,46 till 
0,64 kr per kg vid pannverkningsgraden 50 % respektive 70 %. Det är svårt att idag räkna 
hem en anläggning för havreeldning som enbart används för ekonomibyggnader. 
 
Att elda med spannmål är också intressant för småhusägare speciellt på landsbygden med 
korta transportavstånd. Som framgår av tabellen ovan kan småhusägaren spara betydande 
belopp per år genom att ersätta olja med havre. Vid ett inköpspris på 0,90 kr och en 
pannverkningsgrad på 70 % minskar kostnaden för uppvärmning med 8 321 kr per år. 
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Återbetalningstiden för investeringen på 40 000 kr inkl moms blir då 4,8 år. Om 
pannverkningsgraden är 50 % minskar överskottet per år till 5 010 kr vid samma pris på 
havre. Det är inte lönsamt att betala 1,30 kr per kg om man har en anläggning med 50 
procents pannverkningsgrad.    
 
Havreeldning är konkurrenskraftig med pelletseldning om priset på havre är lägre än 85 % 
av pelletspriset per kg. Havreeldning kräver dock en något högre investering och något 
mera arbete.  
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5. Potential för odling av havre för eldning i Västra Götaland 
 

Bakgrund 
Havre är en mycket bra gröda i en växtföljd med mycket vete och korn och det är en tolerant 
gröda och kan odlas överallt. I Västsverige är förutsättningarna för havre speciellt gynnsamma 
med avseende på pH värde och nederbörd och här har havren av tradition odlats länge. I 
Östergötland odlas havre i betydligt mindre i förhållande till vetearealen.  
Hur havrearealen och antalet företag med havreodling i Västsverige fördelades under 2003 på 
olika länsförbund och kommuner framgår av nedanstående tabell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige har under den senaste 25 åren exporterat 300 000 - 400 000 ton havre per år. De 
största odlarländerna är Sverige, Canada och Finland. Köpare är till 90 % USA, där havre 
används som hästfoder och till frukostflingor. EU har under många år haft exportstöd för 
havre. Under 2001 och 2002 var exportpriset på havre högt på grund av att det blev en dålig 
skörd i Canada. När det 2003 åter blev normalskörd i Canada och odlarna i Sverige åter blev 
beroende av expertstödet, beslutade EU att upphöra med stödet. Det innebar en kraftigt 
försämrad lönsamhet och odlingen minskade kraftigt. Cirka 50 000 hektar havre har 
försvunnit i Sverige, vilket i stort motsvarar hälften den tidigare exportvolymen. 
 
Jordbruksverket uppskattar att exporthavren i Sverige under senare år fördelats så att 
Västsverige inklusive Värmland svarat för 40 %, 25 % har kommer från Mälardalen, 25 % 
från Östsverige och 10 % från Skåne. Det innebär att Västsverige andel av havreexporten har 
uppgått till 120 000-150 000 ton per år, varav Västra Götaland ca 120 000 ton. Med hänsyn 
till att pannverkningsgraden för havre är lägre än för olja räknar vi med att det i praktiken 
åtgår 3 kg havre per liter olja. Med dessa förutsättningar motsvarar 120 000 ton havre ca 40 
000 m3 eldningsolja och energiinnehållet är 400 GWh/år eller 0,4 TWh/år. 

Kommun ha Antal företag Medelareal Kommun ha Antal företag Medelareal

Vänersborg 5 949 401 15 Vara 9 036 672 13
Mellerud 3 936 260 15 Lidköping 8 094 531 15
Trollhättan 2 465 219 11 Falköping 6 732 634 11

Tanum 2 274 282 8 Grästorp 3 820 246 16
Alingsås 1 944 204 10 Skövde 3 760 312 12
Färgelanda 1 905 190 10 Essunga 3 627 279 13
Vårgårda 1 850 208 9 Töreboda 3 160 200 16
Uddevalla 1 593 206 8 Mariestad 3 086 202 15
Munkedal 1 493 166 9 Götene 2 902 200 15
Strömstad 1 291 100 13 Skara 2 697 204 13
Kungälv 1 077 198 5 Tidaholm 2 598 182 14
Lilla Edet 915 98 9 Hjo 1 898 139 14
Ale 828 92 9 Gullspång 1 195 99 12
Orust 792 143 6 Tibro 935 82 11
Göteborg 698 74 9 Karlsborg 450 46 10
Åmål 536 69 8 Summa Skaraborg 53 990 4028 13
Lerum 454 50 9
Lysekil 448 65 7 Mark 1 607 240 7
Stenungsund 435 84 5 Herrljunga 1 530 249 6
Bengtsfors 219 42 5 Ulricehamn 905 173 5
Tjörn 218 62 4 Borås 290 86 3
Sotenäs 217 30 7 Svenljunga 280 62 5
Dals-Ed 177 47 4 Tranemo 264 65 4
Mölndal 144 33 4 Bollebygd 63 17 4
Härryda 83 18 5 S:a Södra Älvsborg 4 939 892 6
Partille 46 4 12

Summa Väst 31 987 3345 10 Västra Götaland, tot 90 916 8265 11
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Mjölkkor Nötkreatur Spannmål S:a svin Medeltal Energianvändning
Andel, % Andel, % Andel, % Andel, % Andel, % GWh

Väst 30 30 28 23 30 45

S:a Älvsborg 21 21 5 5 10 15
Skaraborg 49 49 67 71 60 90

Västra Götaland 100 100 100 100 100 150
varav Skara, Vara, 
Nossebro och Götene 8 9 23 29 20 30

Jordbrukets användning av eldningsolja och el Eldningsolja El
i Västra Götaland m3 MWh
Totalt jordbruk, skogsbruk, fiske 2 001 25 543 823 315
I jordbruket 2002* 14 026 193 116
Bostäder 11 517 630 199
* Saknades uppgifter för 2001 
Källa: SCB

 
Det finns inga tillgängliga uppgifter om hur mycket havre som idag eldas för 
uppvärmningsändamål, men försäljningen av brännare för havre har ökat kraftigt de senaste 
åren. 

Energianvändningen i jordbruket i Västra Götaland 
Energianvändningen 2002 inom jordbruket i Västra Götaland för företag med mer än 2 hektar 
åker eller med stor djurbesättning framgår av nedanstående tabell.  

 
 

 

 
 

 
Totalt var användningen av eldningsolja inom jordbruk, skogsbruk och fiske i Västra 
Götaland 25 543 m3. Siffran är hämtad från SCBs energistatistik för 2001. Vad som används i 
jordbruket för torkning av spannmål och uppvärmning av djurstallar finns enbart redovisat för 
år 2002. Under 2002 användes 14 026 m3 eldningsolja för de ändamålen. Huvuddelen av 
eldningsoljan används för torkning av spannmål och förbrukningssiffran varierar mellan åren 
beroende torkningsbehovet. Vi har antagit att det för uppvärmning av bostäderna i jordbruket 
åtgår ca 12 000 m3 eldningsolja. Det motsvarar ca 120 GWh (120 000 000 kWh).  
 
I princip skulle all eldningsolja som används inom jordbruk, skogsbruk och fiske i Västra 
Götaland kunna ersättas genom eldning av havre motsvarande två tredjedelar av 
”exporthavren” från regionen. Problemet är att spannmålstorkning kräver pannor med hög 
effekt under en kort period, vilket gör att det med dagens teknik är omöjligt att räkna hem en 
anläggning med biobränsle. Det som är möjligt att ersätta är den eldningsolja som används för 
uppvärmning av bostäder, ca 12 000 m3 och uppskattningsvis ca 3 000 m3 för uppvärmning av 
stallar. Det blir totalt 15 000 m3 eldningsolja med ett energiinnehåll på 150 GWh som kan 
ersättas med havre.   
 
Statistiska centralbyrån redovisar endast energianvändningen i jordbruket på länsnivå. För att 
få en uppfattning om hur energianvändningen fördelas geografiska inom Västra Götaland har 
energiförbrukningen fördelats per länsförbund utifrån jordbrukets omfattning. Vi har utgått 
från spannmålsodlingen, mjölkproduktionen och svinproduktionen inom respektive 
länsförbund.  
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Om 100 % exporthavre används till energi

Areal ton GWh GWh ha GWh ha
Västra Götaland 30 000 120 000 400 150 11 250 250 18 750
Väst 10 500 42 000 140 45 3 375 95 7 125
Skaraborg 18 000 72 000 240 90 6 750 150 11 250
Södra Älvsborg 1 500 6 000 20 15 1 125 5 375

Vara, Skara, Götene, 
Nossebro 6 250 25 000 83 30 2 250 53 4 000

Jordbrukets eget behov för 
uppvärmning av bostäder 

och stallar
Utrymme för extern 

användning

Antal anläggningar med havreeldning internt och extern om de ersätter 4 m3 eldningsolja

GWh ha
Antal 

anläggningar GWh ha
Antal 

anläggningar
Västra Götaland 150 11 250 3 750 250 18 750 6 250
Väst 45 3 375 1 125 95 7 125 2 375
Skaraborg 90 6 750 2 250 150 11 250 3 750
Södra Älvsborg 15 1 125 375 5 375 125

Vara, Skara, Götene, 
Nossebro 30 2 250 750 53 4 000 1 333

Intern användning av havre som bränsle Extern utrymme för havre som bränsle

Av tabellen ovan framgår hur användningen av eldningsolja för uppvärmning av bostäder och 
stallar fördelas geografiskt i Västra Götaland. Inom LRFs länsförbund i Väst förbrukas ca 45 
GWh, Södra Älvsborg ca 15 GWh och Skaraborg ca 90 GWh. Inom Sparbanksstiftelsen 
Skaraborgs verksamhetsområde förbrukas ca 30 GWh.  
 

Potential för extern havreeldning  
Om vi antar att hela den tidigare exportvolymen, 120 000 ton per år, skulle användas till 
eldning motsvarar det 400 GWh eller 0,4 TWh. Vi har räknat med att 150 GWh av denna 
energimängd åtgår för att ersätta jordbrukets eget behov olja för uppvärmning av bostäder och 
stallar. Då återstår ca 250 GWh eller ca 19 000 hektar havre för externt bruk. 
 

 

 
Av tabellen framgår att det i Västra Götaland åtgår11 250 hektar havre för att ersätta den olja 
som används inom jordbruket för uppvärmning av bostäder och stallar. Det finns då utrymme 
för 18 750 hektar havre för externt bruk. Inom till exempel LRF Väst behövs 3 375 hektar 
havre för jordbrukets eget behov och om man vill utnyttja all ”exporthavre” finns det 
ytterligare 7 125 hektar havre som kan säljas för eldning externt.  
 
Vilka är intresserade av att elda havre utanför jordbruket och vilka bränslen 
konkurrerar havren med?  
Förmodligen är det i första skedet villaägare på landsbygden som kommer att köpa havren 
direkt från odlaren. För dessa kunder är alternativet ved eller pellets. Om havreeldning 
fungerar bra med tanke hanteringskedjan för havre samt den större askmängden så är nästa 
kundgrupp villaägare i tätorter. Vidare finns det större anläggningar i form av skolor, vårdhem 
och företag där havreeldning kan bli aktuell och det är förmodligen kunder som vill köpa 
färdig värme. Alternativet för dessa anläggningar är att köpa färdig värme producerad med 
flis eller pellets. 
 
Av nedanstående tabell framgår hur många anläggningar för havreeldning det skulle kunna bli 
fråga om internt och externt om all ”exporthavre” i Västra Götaland används som ersättning 
för olja vid uppvärmning av bostäder. 

 
 

 
 

 



 4

Utrymme för extern användning av havre i enbart småhus alternativt i småhus om 200 anläggningar
för Farmarenrgi byggs i Västra Götaland 

Enbart småhus

GWh ha Antal småhus
Anläggningar för 

Farmarenergi Antal småhus
Västra Götaland 250 18 750 6 250 200 3 750
Väst 95 7 125 2 375 120 875
Skaraborg 150 11 250 3 750 70 2 875
Södra Älvsborg 5 375 125 10 0

Vara, Skara, Götene, 
Nossebro 53 4 000 1 333 24 1 024

Farmarenergi och småhus

 
För att ersätta all eldningsolja som används inom jordbruket för uppvärmning av bostäder och 
stallar inom LRF Skaraborgs verksamhetsområde skulle det behövas 2 250 anläggningar för 
havreeldning, där varje anläggning ersätter 4 m3 eldningsolja. Dessutom finns det utrymme 
för att konvertera 3 750 oljeeldade pannor i småhus från olja till havre. 
 
Lantbrukare kan också leverera färdig värme med havre som bränsle till flerfamiljshus, 
skolor, vårdhem mm. Det är fullt möjligt med 200 anläggningar för färdig värme, där varje 
anläggning förbrukar 50 m3 olja. Det motsvarar i genomsnitt fyra anläggningar per kommun. 
Utrymmet för konvertering av småhus till havre om man konverterar 200 sådana anläggningar 
i Västra Götaland framgår av följande tabell.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Om ”exporthavren” inom LRF i Västs verksamhetsområde fullt ut används för att ersätta 
eldningsolja finns det utrymme externt att konvertera 2 375 småhus alternativt 120 
anläggningar med färdig värme (Farmarenergi) och 875 småhus.  
 

Sammanfattning 
Under 2003 odlades det 90 916 hektar havre på 8 265 företag i Västra Götaland. Västsverige 
har en lång tradition att odla havre och betydande volymer har under lång tid exporteras till 
USA, där havre används som hästfoder och till frukostflingor. När EU:s exportbidrag för 
havre försvann 2003 innebar det en kraftigt försämrad lönsamhet och odlingen av havre har 
snabbt minskat i landet med ca 50 000 hektar, vilket nästan motsvarar en halvering av 
exportvolymen. En alternativ marknad för den tidigare exporthavren är att använda havre som 
bränsle för ersättning av olja vid uppvärmning och torkning inom lantbruket. Om vi antar att 
hela den tidigare exportvolymen, 120 000 ton per år, skulle användas till eldning motsvarar 
det 400 GWh eller 0,4 TWh. 
 
I princip skulle all eldningsolja som används inom jordbruk, skogsbruk och fiske i Västra 
Götaland, 25 543 m3, kunna ersättas genom eldning av havre motsvarande två tredjedelar av 
”exporthavren” från regionen. Det är dock inte realistiskt med dagens teknik att ersätta den 
olja som används för spannmålstorkning med biobränsle. Det som idag är möjligt att ersätta är 
den olja som används inom lantbruket för uppvärmning av bostäder och stallar. I Västra 
Götaland skulle man på det sättet kunna ersätta 15 000 m3 eldningsolja (150 GWh) med 
havre. Förutom att ersätta jordbrukets eget behov av olja för uppvärmning av bostäder och 
stallar finns det också utrymme externt att konvertera pannor i 3 750 småhus från olja till 
havre.  
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Dessutom kan lantbrukare sälja färdig värme till flerfamiljshus, skolor och vårdhem. Det är 
fullt möjligt med 200 sådana anläggningar för färdig värme i Västra Götaland, där varje 
anläggning förbrukar 50 m3 olja. Utrymmet för konvertering av småhus utanför lantbruket i 
Västra Götaland minskar då från 6 250 till 3 750. 
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6  Miljöanalys 
Havreeldningens inverkan på växthuseffekten och försurningen 
 
Fotosyntesen 
Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och 
vatten med solljuset som energikälla. Fotosyntesen sker alltså under solljusets medverkan och 
möjliggörs av bladens gröna färgämne, klorofyll. De kolhydrater som byggs upp i de gröna 
växtdelarna transporteras till de delar av växten som behöver näring för sin ämnesomsättning 
och tillväxt samt till de vävnader som lagrar näring, vanligen som stärkelse. De skördas i form 
av bl.a. fröer, halm eller rötter. 
 
Havre som biobränsle 
Havre bygger upp energi i form av kolhydratrika föreningar och proteiner genom solljuset dvs 
fotosyntesen och växtnäring från marken. Vid användning av havre till djur, människor eller 
uppvärmning frigörs växtnäring, koldioxid och energi till kretsloppet som nästa års 
odlingssäsong kan ta hand om. Havre är en god och förnyelsebar energikälla med kort och 
effektiv omloppstid.  
 
Utsläpp av koldioxid 
Jorden är som ett växthus och det är därför vi över huvud taget kan leva här. Men risken är att 
vi genom att öka mängden "växthusgaser", som koldioxid, gör växthuset bättre och därmed 
förändrar jordens klimat på ett sätt som inte går att förutse eller kontrollera. 
  
Genom olika mänskliga aktiviteter ökar halten av växthusgaser i atmosfären, och mer 
värmestrålning reflekteras ned mot jorden. Ökningen av växthusgaserna brukar kallas 
växthuseffekten. På sikt leder den till att klimatet ändras. 
 
En stor del av växthuseffekten beror på ökade koldioxidhalter. När man bränner fossila 
bränslen - kol, olja, naturgas - frigörs kol i bränslena, som varit bundet och undanlagrat i 
miljontals år. Detta kol ingår inte i dagens naturliga kretslopp utan höjer därför 
koldioxidhalten i atmosfären. 
 
 
Kurvan visar hur halten av 
koldioxid i atmosfären har ökat 
de senaste femtio åren och 
visar också den ökning av 
jordens medeltemperatur som 
inträffat under samma tid.  
 
Halten koldioxid är idag cirka 
30 procent högre än före 
industrialiseringen. Utsläppen 
måste minska kraftigt för att 
halten inte ska fortsätta att 
stiga. 
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Den areal havre som åtgår för att ersätta nettoenergin från 1 m3 olja. 
Konventionellt havre Ekologisk havre

Energiskörd från havre, kWh/ha 16 400 8 200
Pannverkningsgrad havreeldning, % ha ha

50 0,91 1,83
60 0,76 1,52
70 0,65 1,31

 
Klimatet kommer att förändras på olika sätt i olika delar av 
världen. De flesta modeller visar att uppvärmningen i norr 
blir kraftigare än det globala genomsnittet.  
Kartan till höger är hämtad från en regional modellering 
utförd vid SMHI och visar temperaturförändringen vintertid. 
Om medeltemperaturen globalt ökar 2,6ºC till år 2100 kan 
den i Sverige stiga med 4–5ºC vintertid och 2–3ºC 
sommartid. Störst blir ökningen i norr.  
Det skulle innebära att Umeå kan få de vintertemperaturer 
som idag finns i Skåne. Sommartid kan Norrlandskusten få 
dagens nordtyska klimat. Nederbörden beräknas öka med 10–
20 procent; i fjällen och norra Sverige med uppemot 30 
procent. 
Om temperaturen globalt ökar mer än 2,6 grader – IPCC 
anger en möjlig ökning upp till 5,8 grader – kan vi vänta oss 
en större ökning i Sverige än vad kartorna visar. Kanske blir 
det närmare 10ºC varmare de närmaste hundra åren.  
 
Hotet mot klimatet kan bara mötas med kraftiga minskningar av utsläppen, främst av 
koldioxid. Det förutsätter i sin tur minskad användning av fossila bränslen. Världens länder 
måste minska sina utsläpp med minst 50 procent under de närmaste 50 åren om storskaliga 
klimatförändringar ska kunna undvikas. 

När man däremot bränner biobränslen (bränslen som kommer från växtriket) påverkas inte 
koldioxidhalten i atmosfären, eftersom förbränningen bara frigör koldioxid som annars 
frigjorts när växten förmultnar naturligt. Om växten förbränns i stället för att förmultnas spelar 
ingen roll. Kolet från växten kommer att ingår i samma naturliga kretslopp. 

 

Odling av havre minskar beroendet av fossil energi 
Odling av havre för att ersätta eldningsolja vid uppvärmning kräver en viss mängd 
insatsenergi. Om insatsenergin för odling av havre omräknas till fossilt bränsle blir det 211 
liter per hektar för konventionellt odlad havre och 118 liter per hektar för ekologisk havre. 
(Källa: Bidragskalkyler för ekologisk och konventionell produktion 2003, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland)  
För att ersätta olja med havre måste man utgå från den energi man får ut vid för bränning av 1 
m3 i en befintlig panna. Om den befintliga oljebrännaren har en pannverkningsgrad på 75 % 
blir nettoenergi 7 500 kWh. Energiskörden från 1 ha konventionellt odlad havre är enligt 
Länsstyrelsens bidragskalkyler 16 400 kWh och vid ekologisk odling 8 200 kWh.  
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Insatsenergi i form av liter diesel för att ersätta 1 m3 olja med havre
Konventionellt havre Ekologisk havre

Insatsenergi i havreodling, diesel l/ha 211 118
Pannverkningsgrad havreeldning, %

50 193 216
60 161 180
70 138 154

Svavelinnehåll i olika bränslen

Produkt Svavelinnehåll, %
Svavelinnehåll motsvarande 

energivärdet i 1 m3 olja, kg/m3 olja
Eldningsolja 1 0,05-0,2 0,5-2,5 Källa:Svebio
Havre 0,11 2,75 Källa: JTI rapport nr 289
Träpellets 0,015 0,3 Källa: Pelletspärmen, JTI

Minskat behov av fossil energi vid övergång till eldning av havre, procent
Konventionellt havre Ekologisk havre

Pannverkningsgrad havreeldning, % % * % *
50 81  (94) 78  (92)
60 84  (98) 82  (96)
70 86 (100) 85  (99)

*Inom parentes anges hur stor minskningen blir om hänsyn tas till insatsenergi 
för att utvinning, raffinering och distribution av oljan.

Som framgår av tabellen åtgår 0,76 hektar konventionellt odlad havre om 
pannverkningsgraden är 60 %. För att producera lika mycket energi som motsvarar 
nettoenergi i 1 m3 olja är insatsbehovet 138 liter diesel vid 70 % pannverkningsgrad och 193 
liter diesel om pannverkningsgraden är 50 %. För ekologisk havre är behovet av insatsenergi 
något högre, mellan 154 och 216 l vid pannverkningsgraden 70 respektive 50 %.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Vid utbyte av eldningsaolja mot havre som energiråvara minskar behovet av fossil energi med 
78-86 % beroende på i första hand vilken eldningsutrustning som används vid förbränning av 
havren.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Skillnaden mellan konventionell havre och ekologisk havre är marginell speciellt vid  eldning 
av havre i eldningsutrustning med högre pannverkningsgrad. Motsvarande utbyte vid 
pelletseldning men en pannverkningsgrad på 70 % är 90 %. 
 
Om man tar hänsyn till att cirka 14 % av oljans energiinnehåll försvinner innan 
slutkonsumenten börjar förbränna den i oljepannan skulle behovet av fossil energi minska 
ytterligare. (Källa: Energimyndigheten, ”Miljöanpassad effektiv uppvärmning och 
elanvändning” EB 8:1998). Siffrorna inom parentes i ovanstående tabell anger hur mycket 
fossil energi som då skulle sparas vid övergång från olja till havre. 
 
 
Utsläpp av svavel 
Svavel är ett nödvändigt växtnäringsämne. Svavelinnehållet i havrekärnor är ca 0,11 % enligt 
JTI rapport Lantbruk&Inndustri nr 289 och utsläppet av svavel ökar 2-5 gånger när olja 
ersätts av havre. 
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Vid förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid som sedan omvandlas till svavelsyra. 
Miljöeffeklterna är att det så småningom kommer tillbaka till marken som sulfatjoner och 
surgörande vätejoner.  
 
Utsläpp av klorid 
Jämfört med pellets innehåller rökgaserna från havreeldning mycket klorid. I nedanstående 
tabell, som är hämtad från ÄFAB:s rapport i denna studie, framgår att kloridhalten i 
rökgaskondensat från havre var 5-10 gånger högre än i rökgaskondensat från pellets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillsammans med svavel bidrar klorider till rökgasernas starkt korrosiva egenskaper. 
  
Utsläpp av kväve 
Havrekärnan innehåller kväve och enligt JTI –rapporten nr 289 varierar kvävehaten i 
spannmål mellan 1,2-2,9 %. Vid förbränning uppstår kväveoxid som är försurande. När det 
gäller eldning med träpellets härrör kvävet i kväveoxiden huvudsakligen från bränslet (Källa: 
”Förbränningsförsök med pellets tillverkade av olika råvaror”, Camilla Ottosson, Lunds 
Tekniska Högskola).  
Termiskt NOx bildas vid höga temperaturer under flameldningsfasen. I Chalmers rapport 
avsnittet 4,2 i denna studie redovisas att flameldningsfasen är betydligt kortare vid 
havreeldning än vid eldning av träpellets. Därmed kan man anta att kväveoxiden som bildas 
vid havreeldningen huvudsakligen kommer från kvävet i havren.  
 
Kritisk belastning 
Den kritiska belastningen varierar mellan olika geografiska områden i Sverige Om de 
känsligaste ekosystemen får bestämma den kritiska belastningen kan detta redovisas som den 
maximala känsligheten för skogsmark och sjöar. Den kritiska belastningen kan uttryckas som 
olika kombinationer av svavel- och kvävenedfall, d.v.s. naturen kan tåla en viss mängd av 
enbart svavelnedfall, en viss mängd av enbart kvävenedfall eller kombinationer däremellan av 
både svavel och kväve. Kväve är endast försurande i de fall där skogsmarken är kvävemättad 
och kvävet inte tas om hand av vegetationen. Den största bidragande orsaken till försurning 
är, som tidigare nämnts, nedfall av svavel. Om den kritiska belastningen uttrycks som 5-
percentilen av enbart svavelnedfall innebär det att 95% av arealen mark och vatten är skyddad 
mot försurning.  
Den kritiska belastningen för svavel för de känsligaste områdena i norra Västra Götaland 
(öster om Vänern) är 3.2 - 4.8 kg S per hektar och i övriga delar av regionen är den 0 - 1.6 kg 
S per hektar.  

Klorid mg/l
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(Källa: IVL: Sammanställningar av svavelutsläpp 1983-2003 i V:a Götaland samt 
Naturvårdsverket: Kritisk belastning för svavel och kväve, Rapport 5174.) 
 
Havreeldning ger marginell försurningseffekt  
Skillnaden mellan att utfordra havre och att förbränna havren är att det vid förbränning bildas   
svaveldioxid som omvandlas till svavelsyra som är försurande. Vid spridning av gödsel 
återförs svavlet till åkermarken. Vid förbränning hamnar svavlet inte enbart på åkermarken. 
Om man till exempel skulle använda alla exporthavre från Västsverige för eldning, 120 000 
ton eller ca 450 GWh , skulle utsläppet av svavel bli 132 ton per år. Om detta fördelas lika på 
all areal i Västra Götaland blir nedfallet av svavel per hektar 0,05 kg per år och det skall 
jämföras ned det årliga nedfallet av svavel som för närvarande uppgår till ca 5 kg per hektar.  
 
Sammanfattning 
Havre är en god och förnyelsebar energikälla med kort och effektiv omloppstid. När havre 
ersätter olja som energiråvara för uppvärmning minskar behovet av fossil energi med upp till 
86 % om man har en väl fungerande pannanläggning. I en sådan anläggning är det i detta 
avseende inte heller någon skillnad mellan konventionell och ekologisk havre. 
Jämfört med olja ger eldning av havre större utsläpp av svavel. Försurningseffekten vid 
havreeldning är dock marginell. Även om man skulle elda 120 000 ton eller 450 GWh havre 
skulle inte nedfallet av svavel öka med mera än 1 %.  
Vid storskalig eldning av havre i tätorter skulle det lokalt kunna bli en viss försurning, 
speciellt i känsliga områden i de västra delarna av regionen, där den naturliga 
buffringsförmågan i marken är sämre. 
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