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Sammanfattning 
 
Vid provning av vedpannor enligt Europastandarden EN 303-5 mäts idag partikelemissioner. Det är 
dock möjligt att utföra mätningen enligt valfri nationell standard eller motsvarande. Det kan medföra 
osäkerhet vid bedömning av data på partikelutsläpp från olika pannor. I föreliggande projekt jämförs 
mätning av partiklar från en vedpanna och en vedkamin vid provtagning i varma gaser i skorsten 
(svensk metod) och spädtunnel (norsk standard).  
 
Kvoten mellan partikelemissionerna (PM) uppmätt i spädtunnel och PM uppmätt i skorsten varierade  
mellan 2 och 10, medan det specifika CO-utsläppet varierade mellan 4 – 140 g/kg tillförd torr ved. Ju 
sämre förbränningsförhållanden, desto större var skillnaden mellan mätmetoderna. Vid sämre 
förbränningsförhållanden var också spridningen i resultat mellan olika mätningar vid samma försök  
större. Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att beakta om partikelemissioner mätts i skorsten 
eller i spädtunnel när man använder emissionsdata från småskalig vedeldning.  
 
 
 





Summary 
 
According to the European standard EN 303-5, particle emissions are measured during testing of wood 
fired boilers. However, it is possible to measure these emissions using any established method. This 
may contribute to uncertainties when comparing data from boilers measured with different methods. In 
this project, particle emission measurements in hot gases in chimney (Swedish method) and in a 
dilution tunnel (Norwegian method) are compared.  
 
The value of the ratio between particulate emissions (PM) measured in the dilution tunnel and PM 
measured in the chimney varied between 2 and 10, while the specific CO emission was 4 – 140 g/kg 
dry wood supplied. The more unfavourable combustion conditions, the larger difference between the 
measurement methods was seen. Furthermore, different measurements at the same case were more 
scattered at poor combustion conditions. Consequently, it is very important to consider if particle 
emission data have been measured in the chimney or in a dilution tunnel when using emission data 
from domestic wood combustion. 
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Inledning 
Eldning av fasta bränslen är jämte trafiken och industrin en av de största källorna till partiklar i 
omgivningsluften i Europa [1]. I Energimyndighetens ramprojekt Biobränsle Hälsa Miljö 
konstaterades att de årliga utsläppen av partiklar från småskalig biobränsleförbränning i Sverige är 
ungefär lika stora som utsläppen från trafiken [2]. Lokalt kan partiklar från vedeldning orsaka 
ohälsosamt höga halter i omgivningsluften jämfört med vad som anges i Sveriges miljömål Frisk luft, 
som innebär att 35 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 20 µ/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10) 
skall underskridas år 2010 [3].  För en framtida uthållig vedeldning skall vara möjlig är det således 
viktigt att bra teknik, med låga partikelemissioner, väljs vid nyinstallation.  
 
Vid provning av vedpannor enligt Europa-standard, EN 303-5 [4], mäter man idag partikelemissioner, 
men det är möjligt att utföra mätningen enligt valfri nationell standard. Denna möjlighet skapar en 
osäkerhet vid bedömning av vilka pannor som är bäst m a p partikelemissioner. Vedpannor som säljs i 
Sverige kan vara provade på flera av de olika europeiska institut som är ackrediterade enligt EN 303-5 
och det föreligger således risk för förvirring för såväl kommuner som vill bedöma om en produkt är 
bra eller ej, för energirådgivare och privatpersoner som vill urskilja den miljövänligaste pannan. Vid 
provning av kaminer enligt europeisk standard, [5], krävs ingen mätning av partiklar. För att sälja 
kaminer på norska marknaden behövs dock mätning av partiklar och provning enligt norsk standard 
[6]. 
 
Partiklar från småskalig biobränsleeldning 
 
Partikelemissioner från småskalig biobränsleeldning kan delas in i två huvudgrupper: 
 

1. Partiklar från ofullständig förbränning. Denna grupp omfattar sot, kondenserade organiska 
partiklar (tjärdroppar), samt kokspartiklar. 

2. Askpartiklar, dvs partiklar från det oorganiska innehållet i bränslet. 
 
Partikelemissionerna beror bl a på förhållandena i förbränningszonen, som i sin tur beror på en 
kombination av eldningsutrustning, installation, skorsten, bränsle och eldningsbeteende. Vid 
ogynnsamma förbränningsförhållanden emitteras höga koncentrationer av partiklar som huvudsakligen 
innehåller produkter från ofullständig förbränning. Koncentrationen av dessa kan minimeras genom att 
optimera förbränningsförhållandena avseende temperatur, omblandning och uppehållstid. Emissioner 
av askpartiklar går dock ej att minimera på samma sätt och metoder för detta är avsevärt mindre 
undersökta. Det finns dock exempel på forskningsprojekt där man även minimerat emissionen av 
askpartiklar genom att stega förbränningen och minimera förångning av flyktigt material i askan [7].  
 
Förutom att partiklar emitteras direkt från skorsten kan gaser från skorsten bilda partiklar i luften; 
dessa kallas sekundära partiklar. Exempel på sekundära partiklar är organiska ämnen som kondenserar 
efter utsläppet från skorstenen. 
 
För närvarande finns flera olika nationella standarder och metoder som används för mätning av 
partikelkoncentrationen vid provning av eldningsutrustningar i Europa [t ex 6, 8 - 11]. De kan delas in 
i två huvudgrupper: 
 

1. Mätning i skorstenen i varma gaser, dvs ovanför rökgasens daggpunkt 
2. Mätning i spädtunnel, d v s under rökgasens daggpunkt 

 
Dessa två sätt att mäta kan skapa förvirring eftersom de kan leda till att olika 
partikelsammansättningar och koncentrationer mäts upp. Provtagning i skorsten innebär att mätning 
sker av aska, sot och vätskedroppar med daggpunkt högre än temperaturen i provtagningspunkten. 
Mätning i spädtunnel innebär lägre temperatur vid provtagningen och således högre koncentration av 
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vätskeformiga partiklar. Det finns för och nackdelar med båda metoderna. Mätning i skorsten innebär 
mindre omfattande utrustning, eftersom ingen spädtunnel behövs. Provtagning i spädtunnel har istället 
fördelen att ge mätresultat som är mer relevanta för hur det ser ut när röken kommit ut i 
omgivningsluften. 

Provtagning av partiklar i skorsten 
Provtagning av varma partiklar i skorsten görs genom att ett litet filter finns monterat i skorstenen som 
då är uppvärmt av den omgivande varma rökgasen, eller alternativt genom att suga ut rökgas genom en 
uppvärmd sond till ett uppvärmt filter. Mätning i skorstenen sker därmed över rökgasens daggpunkt. 
Data på masskoncentrationer av partiklar från vedpannor som tagits fram på SP har erhållits genom 
provtagning i varma rökgaser i skorstenen. Metoden bygger på SS 028426 [8], vilket egentligen är 
avsedd för större förbränningsanläggningar. 
 

Provtagning av partiklar i spädtunnel 
I en spädtunnel späds rökgasen med rumstempererad luft och därmed fås en kondensation av ämnen 
som på liknande sätt skulle ha kondenserat om de släppts ut till luft från skorsten på ett hustak. 
Provtagning av partiklar i spädtunnel görs vid en temperatur som påminner om uteluft, fast något 
varmare än de flesta eldningsdagar. Partiklar samlas på filter på samma sätt som vid provtagning i 
varma gaser. 
 

Framtagning av en metod för partikelmätning i CEN/TC 295/ WG5 
I en av arbetsgrupperna för europeisk standardisering av lokaleldstäder för fasta bränslen, CEN/TC 
295/ WG 5, pågår arbete med att ta fram en europeisk metod för mätning av partikelutsläpp vid 
provning av sådan utrustning. SP deltar i arbetet, och under år 2006 genomförde SP tillsammans med 
VTT i Finland och DTI i Danmark ett nordiskt projekt för att ge gemensam nordisk "input" till hur 
mätning av partikelemissioner skall göras enligt standard vid provning av kaminer [12]. Finansiär var 
Nordiska Ministerrådet, "Hav och luft". Det nordiska projektet utgjordes främst av stöd till en 
workshop på SP. Föreliggande projekt, med stöd från Energimyndigheten, är en fortsättning av detta 
projekt i form av en experimentell jämförelse av mätmetoder för partikelemissioner. 
  
Enligt Europastandarden för pannor för fasta bränslen (EN 303-5) så skall man mäta 
masskoncentrationen av partiklar, men standarden definierar inte hur man skall mäta denna. 
Partikelemissioner mäts därför enligt flera olika nationella standarder vid provning av vedpannor.  
 
När det gäller vedkaminer/lokaleldstäder så mäts inte partikelutsläppen vid provning enligt 
Europastandard idag, men det kommer troligen att ingå i framtiden. Den arbetsgrupp där arbetet med 
att ta fram en standard för mätning av partikelemissioner vid småskalig fastbränsleeldning sker, 
CEN/TC 295/ WG5, omfattar lokaleldstäder (ej pannor). Den framtida europeiska metoden för 
partikelmätning kommer sannolikt att bygga på provtagning i spädtunnel (enligt nu liggande förslag). 
 
 
Syfte 
Syftet med detta arbete är att jämföra partikelemissioner från småskalig vedeldning vid mätning direkt 
i skorstenen enligt svensk metod, med provtagning i spädtunnel enligt norsk metod. Skillnaderna skall 
kvantifieras och om möjligt relateras till olika förbränningsförhållanden. 
 

Utförande 
I detta projekt jämförs partikelmätning direkt i skorsten enligt svensk metod [8] med mätning i 
spädtunnel enligt norsk metod [6]. Partikelutsläppen  beräknas enligt valda avsnitt av EN 13284-1 [13] 
respektive enligt norsk standard NS 3058-2 . För beräkning av bränslemängd, eldningsförfarande och 
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förbränningshastigheter används metod NS 3058-1 för tester på vedkamin respektive EN 303-5 för 
tester på vedpannor. Emissionsdata presenteras i enheten gram förorening per kg torr ved. 
 
Mätplan 
Partikelmätningar enligt de två provtagningsmetoderna har gjorts samtidigt. För att variera 
förbränningsförhållandena gjordes mätningar på två testobjekt, en vedkamin och en vedpanna. 
Vedkaminen eldades vid två olika effekter. Sammanlagt gjordes alltså tre försök. Vid varje försök 
gjordes partikelmätningar under fyra hela vedinlägg. Partikelmätningar i skorsten och spädtunnel görs 
parallellt vid varje vedinlägg. Mätfallen kan därmed summeras enligt följande: 
 

1. Vedkamin som eldas med belastningsområde 2, klass 2 enligt norsk standard1. Fyra 
partikelmätningar. Vedtyp: spikad regel av gran. 

2. Vedkamin som eldas med belastningsområde 3, klass 2 enligt norsk standard 1. Fyra 
partikelmätningar. Vedtyp: spikad regel av gran.  

3. Vedpanna som eldas på nominell effekt. Fyra partikelmätningar. Vedtyp: vedträn av björk.  
 
 
Mätrigg 
I figur 1 visas hur mätriggen såg ut under försöken, och i vilka provtagningspunkter olika 
komponenter mätts. Vid försöken med vedkaminen placerades eldningsutrustningen på en lastcell för 
att möjliggöra kontroll av viktminskningen då bränslet brinner. Pannan var dock ej placerad på lastcell 
p.g.a. dess inkoppling till kylning av pannvatten. Rökgaskanalen med uttag för stoftsond anslöts överst 
på pannan/kaminen, så att uttagen befann sig minst 1 meter från anslutningsstosen så att goda 
strömningsförhålladen i provtagningspunkten erhölls. Ytterligare rökkanalelement byggdes på så att 
kanalen mynnade på ett avstånd på ca 15 cm från utspädningshuven. Mätutrustningen för 
partikelprovtagning placerades så att utrustningarna med mätning i skorstenen och spädtunneln kunde 
startas och stoppas samtidigt. De mätinstrument som användes kan summeras enligt: 
 

• 3 st. mikromanometrar 
• 2 st. isokinetiska mätutrustningar för uttag av torra gaser 
• 2 st. sonder för isokinetisk provtagning 
• 2 st. filterhållare för stoftfilter 
• 2 st. CO2-mätare för rökkanal resp. spädtunnel 
• 13 st. termoelement av typ K 
• CO-mätare, rökkanal 
• O2-mätare, rökkanal 
• Lastcell för vägning av kamin 
• Pitotsond för mätning av lufthastighet, spädtunnel 
• Datalogger 
• Värmeregleringsutrustning för filterhållare 
• Vägningsutrustning för filter 
• Exsickator med torkmedel 
• Torkugn för konditionering av filter 

 
 

                                                      
1 Belastningsområde enligt NS 3058-1, Klass 2: område 1: < 1.25 kg torrt bränsle/h, område 2: 1.25 – 
1.90 kg torrt bränsle/h, område 3: 1.91 – 2.80 kg torrt bränsle/h, område 4: > 2.80 kg torrt bränsle/h. 
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Termoelement placerades: 
• på pannväggarnas ytterhölje för registrering av temperaturstabilitet (6 st) 
• i nederdelen av rökgaskanalen för rökgastemperaturen 
• i ovandelen av rökgaskanalen för rökgastemperaturen 
• i toppen av spädtunneln för temperaturen på de utspädda rökgaserna 
• i botten av spädtunneln för temperaturen på de utspädda rökgaserna 
• vid pitotsonden i spädtunneln 
• inuti filterhållaren från rökgaskanalen 
• inuti filterhållaren från spädtunneln 

 
 
 

 
Figur 1 Rigg för provning av kamin enligt norsk standard, kompletterad med partikelmätning i varma 
rökgaser. Vid tester på vedpannan användes samma mätrigg, men lastcellen exkluderades och kylning av 
pannvatten tillkom. 
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Provtagningsförfarande 
 
Vid varje mätning användes två planfilter av glasfiber med diameter 90 mm parallellt. Senast dagen 
innan varje provtagning konditionerades 16 st stoftfilter i torkugn vid 105°C i minst 12 timmar. 
Därefter lades filtren i exsickator i minst 4 timmar, och sedan placerades varje filterpar i en märkt 
behållare och vägdes. Dagen före mätdag förbereddes också vedmängderna för inläggen (bilaga 2). 
För test enligt norsk standard sågades och spikades veden ihop till rätt storlek och vikt.  
 
Arbetet under en mätdag beskrivs nedan: 
 

1. Starta spädtunnelns rökgasfläkt och ställ in effekten så att lufthastigheten i spädtunnel ligger 
på ca 7 m/s. Kontrollera att trycket inte understiger -1 Pa i nedre delen av rökgaskanalen (NS 
3058-2, 5.1). 

2. Minska effekten tills lufthastigheten i spädtunnel ligger på ca 4 m/s. 
3. Tarera lastcell. 
4. Starta datalogger. 
5. Kalibrera mätutrustning för CO2, CO och O2. 
6. En tändsats enligt tabell (bilaga 1) placeras i pannan och antänds. Kontrollera att all rök sugs 

in i utspädningstratten. Om röken passerar utanför utspädningstratten måste lufthastigheten i 
spädtunneln ökas tills all rök sugs in i utspädningstratten. 

7. Placera ett par konditionerade filter i båda filterhållarna. Starta värmeregleringen på 
filteruttaget för varma gaser med varmluftspistol. 

8. Låt tändsatsen brinna tills en glödbädd kvarstår enligt tabell nedan. 
9. Flytta över värmeregleringen till sondspetsen precis innan nästa inlägg. 
10. Notera värdena på gasuren som sitter på vardera utrustning för torrt gasuttag.  
11. Lägg in en vedmängd enligt tabell nedan, starta båda vakuumpumparna och öppna ventilerna 

för torrt gasuttag samtidigt. Justera ev. förbränningen med luckan under max 5 minuter (NS 
3058-1, 6.3.1). 

12. Kontrollera att temperaturen i gasutaget för kalla rökgaser inte överstiger 35°C (NS 3058-2, 
5.4.4). Öka hastigheten i spädtunneln om så skulle vara fallet. 

13. Anteckna det absoluta barometertrycket i rummet. 
14. Låt veden brinna tills en glödmängd kvarstår (mängden noteras, bilaga 1). 
15. Stäng båda vakuumpumparna och ventilerna för torrt gasuttag samtidigt. 
16. Notera värdena på gasuren som sitter på vardera utrustning för torrt gasuttag. 
17. Tag loss filterhållare och tag ut de använda filtren och placera dessa parvis i respektive märkt 

behållare. Anteckna tidpunkt och behållare. Placera filterbehållarna från det varma gasuttaget i 
torkugn 105°C och filterbehållarna från det kalla gasuttaget i exsickator. Vidta försiktighet 
med filterhållaren för varma gaser då filter och filterhållare är heta. 

18. Placera nya konditionerade filter i båda filterhållarna. 
19. Upprepa inläggningscykeln tre gånger (punkt 11 – 18). 
20. Kontrollkalibrera mätutrustning för CO2, CO och O2. 

Hantering av filter 
Filterbehållaren med filter från spädtunneln fick ligga kvar i exsickatorn mellan 24 och 36 timmar. 
Filterbehållare med filter från varma rökgaser fick ligga kvar i ugnen i minst 12 timmar. Därefter 
placerades även dessa i exsickatorn under minst 4 timmar. Varje filterbehållare med filter vägs tills en 
konstant massa erhölls (max skillnad på 0,5 mg eller 1% mellan två efterföljande vägningar). 
Behållare och vikt noteras i tabell. 
 
Konditionering av filter både före och efter provtagning skedde vid en lägre temperatur, 105°C  än de 
enligt EN 13284-1 rekommenderade 180°C före provtagning och 160°C efter provtagning. 
Filterdiametern som användes var 90 mm, vilket är en avvikelse från NS 3058-2 som anger 100 mm. 
Filtren var placerade parallellt, vilket är en avvikelse från NS 3058-2 som anger placering i serie. 
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Avgränsningar 
 
Denna rapport avgränsas till partikelmätning vid provning av vedeldade kaminer och pannor, och 
inkluderar inte fullständig provning av eldningsutrustningarna enligt Europastandard. Den 
Europastandard som används för test av vedpannor, EN 303-5, specificerar ingen fast metod för 
mätning av partikelemissioner utan hänvisar till valfri metod. SP använder sig av valda avsnitt av EN 
13284-1 för partikelmätning vid provning enligt EN 303-5. Anledningen till att EN 13284-1 ej 
används fullständigt är att den inte är avsedd för de höga koncentrationer som föreligger vid 
vedeldning utan kräver större noggrannhet då den är skriven för låga masskoncentrationer av stoft. 
 
Den norska metoden för partikelmätning, NS 3058-1, förutsätter provning vid olika effektlägen på 
eldningsutrustningen, d v s den är utformad för en kamin. En vedpanna eldas vid nominell effekt vid 
provning eftersom den förutsätts vara kopplad till en ackumulatortank. Metodiken för partikelmätning 
i NS 3058-1 har i detta projekt tillämpats på vedpannan, men testerna har begränsats till maximal 
effekt. Vid provning av kaminen följdes NS 3058-1 för partikelmätning, men begränsades till två 
effektlägen: område 2 respektive område 3. 
 

Resultat och diskussion  
 
I tabell 1 visas en sammanställning av mätresultaten. Det är tydligt att emissionerna från pannan var 
avsevärt lägre än från kaminen. För pannan varierade CO-utsläppen mellan 3,9 g/kg och 5,0 g/kg och 
för kaminen mellan 78 g/kg och 140 g/kg. Inga tydliga skillnader i CO-utsläpp mellan 
belastningsområde II och III för kaminen noterades. Partikelemissionen från pannan var 0,28 – 0,38 
g/kg vid mätning i skorstenen respektive 0,63 – 0,81 g/kg vid mätning i spädtunneln och från kaminen  
0,70 – 2,5 g/kg respektive 4,2 – 8, 0 g/kg. 
Tabell 1 Emissionsdata och brinnhastighet, rökgastemperatur, samt temperatur och 
spädningsförhållande i spädtunneln. Temperatur i spädtunneln avser botten av tunneln. Beteckning K 
betyder kamin och P panna. Index II och III indikerar belastningsområde enligt NS 3058-1. Emission per 
kg ved avser torr ved. 

 KII 1 KII 2 KII 3 KII 4 KIII 1 KIII 2 KIII 3 KIII 4 P1 P2 P3 P4 
 

CO2 (%) 
 6,5 6,1 5,2 6,6 6,8 7,8 7,5 7,3 10,5 11,0 10,8 11,3 
CO (g/kgved) 
 78 80 82 120 79 87 78 140 5,0 3,9 4,0 4,6 
vbrinn (kg ved/h) 
 1,7 1,6 1,3 1,5 2,0 2,6 2,1 2,1 9,4 9,4 10,5 10,2 
PMskorsten (g/kgved) 
 1,3 1,7 1,0 0,70 0,88 1,9 2,5 0,85 0,38 0,28 0,31 0,34 
Trökgas (ºC) 
 276 264 237 241 297 321 290 283 136 138 140 142 
PMspädtunnel (g/kgved) 
 5,5 6,1 4,3 4,2 5,3 5,2 6,5 8,0 0,81 0,69 0,63 0,75 
Tspädtunnel (ºC) 
 37 36 35 33 37 37 36 36 40 37 37 38 
Spädfaktor 
 12 13 17 23 13 18 19 19 5,8 7,2 7,2 7,3 

 
 
Partikelemissionerna som uppmättes i spädtunneln visade högre koncentrationer än mätning direkt i 
varma rökgaser i skorsten, precis som förväntat. I figur 2 visas mätresultaten för partiklar, plottade mot 
brinnhastighet. Skillnaden mellan de två mätmetoderna var störst vid kaminmätningarna, då också 
brinnhastigheten var lägre och CO-utsläppen högre. Den större skillnaden vid sämre 
förbränningsförhållanden beror sannolikt på ämnen som kondenserat på vägen mellan provtagningen i 
skorstenen och spädtunneln. Spädning med rumstempererad luft minskar temperaturen på rökgasen 
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och således gynnas kondensation. Exempel på ämnen som kan ha kondenserat på vägen är myrsyra 
och vissa polycykliska aromatiska kolväten. 
 
Skillnaden mellan de två olika mätmetoderna beskrivs i figur 3 som kvoten  mellan partikelemissioner 
uppmätt i spädtunneln och partikelemissioner uppmätt i skorstenen. Kvoten har avsatts mot specifikt 
CO-utsläpp, och värdet varierar mellan 2 för ett av fallen med lägst CO-utsläpp och 10 för fallet med 
högst CO-utsläpp. Förutom att skillnaden mellan mätmetoderna ökar vid försämrade 
förbränningsförhållanden så tenderar också spridningen i resultat mellan olika mätningar att öka när 
förbränningsförhållandena försämras.  
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Figur 2 Partikelemissioner uppmätta i skorsten respektive spädtunnel, samt CO mot brinnhastighet. 
Vedmängd avser torrsubstans tillfört bränsle. Belastningsområde 2 och 3  enligt norsk standard NS 3058-
1 markeras. Det övre diagrammet avser resultat från mätningar på kamin och det undre mätningar på 
panna. 
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Figur 3 Partikelemissioner (PM), uppmätt i spädtunneln dividerat med PM uppmätt i skorstenen plottat 
mot specifika CO-utsläpp. Vedmängd avser torrsubstans tillfört bränsle 

 
 
I figur 4 undersöks spädfaktorns inverkan på resultatet genom att partikelemissionen mätt i tunneln 
avsatts mot spädfaktorn, uppdelat på olika CO-intervall för att inte inverkan av förbrännings-
förhållandena skall ta överhand. Utifrån projektets mätdata kan ingen inverkan av spädfaktorn 
urskiljas, men det kan inte uteslutas att detta finns i andra fall. En större mätmatris skulle behövas för 
att undersöka en sådan effekt. 
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Figur 4 Partikelemissioner uppmätta i spädtunneln som funktion av spädfaktorn i tunneln. 
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Slutsatser 
 
Undersökningen har visat att de partikelhalter som erhålls vid samtidig provtagning i rökkanalen resp. 
i spädtunneln skiljer sig avsevärt åt.  Det är därför mycket viktigt att beakta om partikelemissioner 
mätts i skorsten eller i spädtunnel när man använder emissionsdata från småskalig vedeldning. Ju 
sämre förbränningsförhållanden, desto större är skillnaden mellan mätmetodernas resultat. Kvoten 
mellan partikelemissioner (PM) uppmätt i spädtunnel och PM uppmätt i skorsten varierade i detta 
projekt mellan 2 och 10, medan det specifika CO-utsläppet var 4 – 140 g/kg ved. Förutom att 
skillnaden mellan de två mätmetoderna var större vid sämre förbränningsförhållanden var också 
spridningen i resultat mellan olika mätningar vid samma försök större. 
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Bilaga 1 – Mätprotokoll vedmängd och kvarstående glödmängd 
 
 
 
Inlägg vedkamin  
06 06 19 
 

Fall Vedmängd 
(kg) 

Glödmängd kvar 
(kg) 

Tändsats  2,449 0 
1 KIII 1 2,515 0,350 
2 KII 1 2,514 0,260 
3 KII 2 2,530 0,180 
4 KII 3 2,549 0,140 
   0,180 

 
 
Inlägg vedkamin  
06 06 21 
 

 Vedmängd 
(kg) 

Glödmängd kvar 
(kg) 

Tändsats  - 0 
1 KIII 2 2,334 0,47 
2 KIII 3 2,312 0,39 
3 KIII 4 2,279 0,30 
4 KII 4 2,388 0,21 
   0,31 

 
 
Inlägg vedpanna 
06 06 29 
 

 Vedmängd 
(kg) 

Glödmängd kvar 
(kg) 

Tändsats 1  2,919 - 
Tändsats 2  5,193 - 
1 P1 12,321 - 
2 P2 12,084 - 
3 P3 12,093 - 
4 P4 12,132 - 
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