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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, enheten för energiteknik, och JTI – Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik. Båda instituten är medlemmar i United Competence. Projektet har letts av 
Jessica Samuelsson på SP. Även Marie Rönnbäck, Stefan Österberg och Mathias 
Johansson har deltagit. För JTI:s räkning har Hugo Westlin ansvarat för genomförandet.  
 
Projektet har skett i samarbete med Energigården, ett västsvenskt initiativ med Agroväst 
som huvudman, och har finansierats med LBU-medel från Jordbruksverket. Även Sonnys 
Maskiner AB har bidragit ekonomiskt. 
 
Vi vill tacka Oscar Eneström och Peter Jonasson för deras deltagande och engagemang 
under utsläppsmätningarna.  
 
Vi vill också tacka Jörgen och Sylve Johansson på Sonnys Maskiner AB för ett gott 
samarbete vid modifieringen av deras brännare. Syftet med modifieringen var att minska 
utsläppen av kväveoxider utan att samtidigt öka utsläppen av oförbränt.  
 
Ett stort tack riktas också till de användare som deltagit vid telefonintervjuerna. 
 
Slutligen ett tack till referensgruppen som bestått av Per Brandes (HOTAB) och Peter 
Jonasson (Svensk Spannmålsenergi AB). De har haft många bra synpunkter under 
arbetets gång. 
 
Rapporten publiceras i JTI:s och SP:s respektive rapportserier. 
 
Uppsala och Borås i december 2006 
 
Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik 
 

John Rune Nielsen 
Enhetschef SP Energiteknik 
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Sammanfattning 
Den senaste tiden har intresset för att elda spannmål ökat markant. Många lantbrukare ser 
ekonomiska fördelar med att värma sina bostadshus, verkstäder och ekonomibyggnader 
genom att elda spannmål. Dessutom säljer en del lantbrukare färdig värme till skolor och 
andra företag. Bland panntillverkare och användare finns dock en oro för de problem som 
kan uppstå då man eldar spannmål. Problem som ofta förknippas med spannmålseldning 
är korrosion, sintring och utsläpp av kväveoxider, stoft, svaveldioxid och väteklorid. 
Syftet med arbetet var att titta närmare på de problem som finns och systematiskt 
kartlägga dess omfattning. Arbetet begränsades till pannor med en storlek på 100-400 
kW. 
 
Användarens erfarenheter 
Åtta spannmålsanvändare intervjuades för att fånga upp deras erfarenheter av att elda 
spannmål. De flesta upplevde inga större problem med sina anläggningar. I början hade 
dock relativt många inkörningsproblem, vilket förmodligen berodde på att de anvisningar 
som tillhandahölls av leverantören för installation och drift var bristfälliga. 
 
Driftstopp var relativt ovanligt och uppstod endast någon gång per år. Den vanligaste 
orsaken till driftstopp var att sintring skedde i brännaren. Vid eldning med havre skedde 
sällan sintring, men då man eldade andra spannmålsslag som korn, vete och rågvete var 
sintringsbenägenheten större. Vissa eldade därför inget annat än havre i sina brännare. 
 
Problem med korrosion vid spannmålseldning förekom men omfattningen var inte särskilt 
stor. Genom att vara medveten om att korrosion uppstår om kondens bildas kan man 
undvika problemen med hjälp av den enkla åtgärden att hålla rökgastemperaturen 
tillräckligt hög så att kondensbildning undviks. Det bör dock påpekas att de flesta av 
anläggningarna inte varit i drift särskilt lång tid. Alla pannor utom en var installerade år 
2004 eller senare. Att fånga upp långsammare korrosionsangrepp är därför i nuläget svårt 
och om dessa förekommer kommer de att visa sig först om några år. 
 
Utsläpp 
Mätningar genomfördes på tre spannmålspannor av kolmonoxid (CO), kolväten (OGC), 
kväveoxider (NOx) och stoft. Två av pannorna var på 150 kW och den tredje på 95 kW, 
men p.g.a. varmt väder eldades de på dellast vid försöken. Uppmätta värden på 
kolmonoxid var för de olika pannorna mellan 70 och 900 mg/Nm3 och utsläpp av OGC 
var mellan 0 och 28 mg/Nm3, vilket i genomsnitt är högre än vid eldning med pellet, men 
lägre än vid eldning med ved. Utsläpp av kväveoxider varierade mellan 490 och 945 
mg/Nm3 mellanpannorna, och är betydligt högre än vid eldning med rent trä. Utsläppen 
av stoft varierade mellan 160 och 440 mg/Nm3, vilket är högre än vid eldning med pellet. 
Eftersom utbränningen var god bestod stoftet huvudsakligen av askpartiklar. Halter av 
svaveldioxid och väteklorid uppskattades från bränsledata, och blev då betydligt högre än 
vid förbränning av rent trä. Värdena överstiger vad som är tillåtet från avfallsförbränning. 
 
Spannmål är ett attraktivt bränsle då det inte bidrar till växthuseffekten. Dessutom har det 
bra förbränningsegenskaper i form av ett högt energivärde, en relativt låg fukthalt, en hög 
densitet och en lätteldad form. I Boverkets byggregler finns krav på utsläpp av OGC 
(kolväten). De pannor som studerats i detta arbete klarade dessa krav väl. Vid 
spannmålsförbränning var utsläppen av samtliga oförbrända komponenter (sot, 
kolmonoxid och kolväten) låga. 
 
En nackdel med spannmål är dock att det innehåller höga halter av aska, kväve, svavel 
och klor, vilket medför att utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveldioxid och väteklorid är 
betydande. För mindre pannor, < 500 kW, finns idag ingen lagstiftning eller allmänna 
rekommendationer som begränsar utsläppen av något av dessa ämnen vid 
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spannmålseldning. Bristen på lagstiftning/rekommendationer gör det svårt att bedöma om 
utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveldioxid och väteklorid är acceptabla eller inte.  
 
Möjlighet att minska utsläppen? 
Kväveoxider 
Idag är spannmålspannorna designade och optimerade så att utsläppen av oförbrända 
komponenter (sot, kolmonoxid och kolväten) ska vara så låga som möjligt. Tyvärr bildas 
under dessa förhållanden onödigt mycket kväveoxider. Genom att förändra designen på 
en brännare (den utrustades med lufthålsförsedda trappsteg) var det möjligt att minska 
utsläppen av kväveoxider med 27 % utan att samtidigt öka utsläppen av oförbrända 
komponenter. Syftet med trappsteg var att dela upp förbränningen i två zoner: en 
syrefattig respektive en syrerik zon. Sannolikt kan utsläppen minskas ytterligare genom 
att dela in förbränningen i mer sofistikerade zoner.  
 
Stoft 
Mätningar på tre olika pannor visade att stoftutsläppen från en av pannorna var betydligt 
lägre än för de andra två. Pannan med lågt stoftutsläpp använde sig av modulerande 
effektstyrning, medan de andra två styrdes on-off mot termostat. Detta kan möjligen 
förklaras av ökad medryckning vid hög last, eller med lägre temperaturer i glödbädden 
vid låglast, men det krävs dock ett större underlag för att dra generella slutsatser om 
huruvida modulerande styrning kan minska stoftutsläpp vid dellast vid spannmålseldning. 
 
Förslag på fortsatt arbete 
Det finns idag ingen lagstiftning eller rekommendationer från samhället som begränsar 
utsläpp av stoft, kväveoxider, svaveldioxid eller väteklorid från förbränning av 
biobränslen i anläggningar avsedda för mindre verksamheter, närvärme eller liknande. 
Dessa utsläpp utgör dock hinder för en väsentlig expansion av spannmål och liknande 
bränslen, eftersom dessa utsläpp kommer att uppmärksammas om de ökar, och framförallt 
om de ökar i anslutning till tät bebyggelse. Därför bör en fortsatt ökning av eldning av 
energigrödor följas av kontinuerliga förbättringar av förbränningsutrustningen för att 
minska utsläppen.  
 
Möjligheten att genom zonindelning av förbränningen minska kväveoxidutsläppen bör 
följas upp, förslagsvis genom fortsatt utveckling och validering av hur lufttillförseln i 
brännaren inverkar. Effektstyrningens inverkan på stoftbildningen är också mycket 
intressant att följa upp, förslagsvis genom en mätstudie inriktad på bildning och mätning 
av stoftutsläpp vid dels modulerad effekt, dels styrning med on-off-termostat. 
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Summary 
The interest for grain as a fuel has increased lately. Many farmers take economical 
advantage by heating their houses and farm buildings with energy grain. Furthermore, 
some farmers supply heat to schools and other enterprises. Yet, manufacturers and users 
of boilers are concerned about problems connected to combustion of grains, such as 
corrosion, sintering and emissions of nitrogen oxides, dust, sulphur oxide and hydrocloric 
acid. The aim of this project was to take a closer look at these problems and their extent 
in a systematic way. The work was restricted to appliances of 100 - 400 kW. 
 
User experiences 
Eight users of energy grain were interviewed about there experiences from combustion of 
grain. The majority had only had smaller problems with their appliances, besides from 
relatively many running-in problems, presumably because the instructions supplied for 
installation and operation were insufficient. 
 
Shutdowns were relatively rare and occurred only one or a few times per year. The most 
common cause for shutdown was sintering in the burner. When oat was fired, sintering 
was rare, but using barley, wheat or rye more often led to sintering. Some of the users 
fired only oat to avoid sintering.  
 
Problems with corrosion were reported to a small extent. Corrosion is avoided by keeping 
the flue gas temperature high enough to avoid condensation of moisture. Most of the 
appliances had only been used a shorter time; all but one was installed year 2004 or later. 
Slow corrosion damages may therefore show in a few years.    
 
Emissions 
Measurements were performed on three boilers for energy grain on carbon monoxide 
(CO), hydrocarbons (OGC, organic gaseous compunds), nitrogen oxides (NOx) and dust. 
Two of the boilers were on 150 kW and the third were on 95 kW, but because of warm 
weather they were fired on part load. Measured values of carbon monoxide were, for the 
three boilers, between 70 and 900 mg/Nm3 and emissions of OGC were between zero and 
28 mg/Nm3, which are in average higher compared with emissions from combustion of 
wood pellets, but lower compared with wood logs. Emissions of nitrogen oxides varied 
between the boilers between 490 and 945 mg/Nm3, and this is considerably higher than 
emission from wood pellets or logs. Emissions of dust varied between 160 and 440 
mg/Nm3, which are higher than emissions from pellets. Since emissions of unburned 
components were low, the degree of ash particles was high in the dust. Emissions of 
sulphur dioxide and hydrochloric acid were estimated from the fuel analyses, and were 
considerably higher than from combustion of wood. The estimated levels were 
considerably higher than what is allowed from waste combustion.   
 
Energy grain is attractive as a fuel because it does not contribute to global warming. 
Furthermore, energy grain has good combustion properties in the form of high heating 
value, relatively high density and the grain has a size and form easy to combust. The 
Swedish Board of Housing, Building and Planning prescribes maximum allowed levels of 
OGC (organic gaseous compounds). The boilers studied in this project had emission well 
below these limits. The emissions of unburned components (soot, OGC and carbon 
monoxides) were low.  
 
A back-draw with energy grain is the high content of ash, nitrogen, sulphur and chlorine, 
that leads to extensive emissions of dust, nitrogen oxides, and sulphur dioxide and 
hydrocloric acid. For smaller boilers, < 500 kW, there are no legislations or 
recommendation that restrict these emissions. The lack of legislation/recommendations 
makes it difficult to judge whether the emissions are acceptable or not.   
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Is it possible to reduce the emissions? 
Nitrogen oxides 
Today, boilers for energy grain are designed and optimised to give low emissions of 
unburned components (soot, carbon monoxide, OGC). Unfortunately, low levels of 
unburned components are commonly accompanied by high levels of nitrogen oxides. By 
changing the design of the burner (it was equipped with three steps with air holes) the 
emissions were reduced by 27 % without an increase of unburned components. The 
objective with the steps was to divide the combustion into two zones: one with deficit of 
oxygen and one rich with oxygen. It is probable possible to reduce the emission even 
more by dividing the combustion in an even more sophisticated way.  
 
Dust 
Measurements in three different boilers showed that dust emission from one of the boilers 
was substantially lower than from the other two. The boiler with low dust emission used 
modulating power regulation, while the other two were controlled by an on-off 
thermostat. This may be explained by higher degree of ash pulled by the gas flow at high 
power, or by lower temperature in the glow bed at low power. However, more data is 
required to draw general conclusions about whether modulated power regulation may 
lead to reduced dust levels during part load energy grain combustion.  
 
Recommended continued work 
Today, there is no adequate legislation or recommendations that limits the emissions of 
dust, nitrogen oxides, sulphur dioxide or hydrochloric acid from combustion of biofuels 
in boilers designed for smaller enterprises, small scale district heating or similar. Despite 
this, these emissions constitute an obstacle for a considerable expansion of energy grain 
and similar fuels; because these emission will be paid attention to if they increase, 
especially if they increase in connection to densely populated areas. Therefore, a 
continuous increase of combustion of energy crops should be accompanied by continuous 
improvements of combustion technique to reduce the emissions.   
 
The possibility to reduce nitrogen oxides through dividing the combustion in zones 
should be investigated, as a suggestion through continued development and validation of 
the air supply in the burner. The influence of power control on dust formation is also very 
interesting to investigate, as a suggestion through measurements focused on formation 
and reduction on dust emission during power modulation and during on-off power 
control.  
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1 Inledning 
Intresset för att elda spannmål har under den senaste tiden ökat markant. Bland många 
panntillverkare och användare finns dock en rädsla för de problem som kan uppstå då 
man eldar med spannmål. Korrosion, sintring1, utsläpp av kväveoxider och utsläpp av 
stoft är exempel på sådana problem. Det finns dock tillverkare och användare som inte 
upplever några problem alls. Åsikterna varierar således huruvida det är problematiskt att 
elda spannmål eller inte. 
 
Syftet med arbetet var att titta närmare på de problem som finns och systematiskt 
kartlägga dess omfattning. Arbetet begränsades till pannor med en storlek runt 100-400 
kW. Dessa pannor används vanligen som gårdspannor eller som mindre 
närvärmecentraler för att värma exempelvis en skola eller ett mindre flerbostadshus. 
Arbetet är uppdelat i tre delar. 
 

• I den första delen utfördes mätningar på tre pannor för att kartlägga utsläppen av 
kolmonoxid (CO), kolväten (OGC), kväveoxider (NOx) och stoft. Jämförelser 
gjordes också om utsläppen är beroende av i vilken panna spannmålen förbränns. 

 
• I den andra delen intervjuades användare av spannmålspannor. Syftet med 

intervjuerna var att beskriva vilka problem som spannmålsanvändare upplever 
samt uppskatta hur stora problemen är. 

 
• I den tredje, och sista delen, modifierades en spannmålsbrännare i syfte att 

minska utsläppen av kväveoxider. Idag designas mindre brännare främst med 
tanke på att hålla utsläppen av oförbränt (kolmonoxid, kolväten och sot) låga. 
Detta resulterar tyvärr ofta i onödigt höga utsläpp av kväveoxider. I detta arbete 
studerades därför om det är möjligt att minska utsläppen av kväveoxider utan att 
samtidigt öka utsläppen av oförbränt. 

 
1 Sintring = aska som smälter och bildar klumpar  
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2 Utsläppsmätningar 
Jämfört med traditionella biobränslen, som ved och stamvedspellet, innehåller spannmål 
höga halter av kväve, svavel, klor och aska (Tabell 1). Detta innebär sannolikt att utsläpp 
av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), väteklorid (HCl) och stoft är högre från 
spannmålspannor än från traditionella biobränslepannor. Hur mycket högre är dock svårt 
att förutspå genom att endast titta på bränsleanalyserna. För att få en uppfattning om 
nivån på utsläppen har därför utsläppsmätningar på tre olika spannmålspannor utförts, 
vilka presenteras i efterföljande kapitel. 
 
Tabell 1. Bränsleanalyser för spannmål och stamvedspellet. 
 Korn 

(anläggning 1) 
Havre 1 

(anläggning 2 ) 
Havre 2 

(anläggning 3) 
Pellet1

     
Total fukt, vikt-% 13,2 11,8 14,4 6,1-8,8 
     
På torrt prov     

Aska, vikt-% 2,5 3,8 3,6 0,5-0,8 

Svavel, S, vikt-% 0,14 0,15 0,16 <0,01-0,01 

Klor, Cl, vikt-% 0,18 0,04 0,04 <0,01-0,01 

Kol, C, vikt-% 45,1 46,3 46,6 50,6-50,8 

Väte, H, vikt-% 6,5 6,5 6,6 6,0 

Kväve, N, vikt-% 1,8 1,8 2,0 0,13-0,15 

Syre, O, (diff), vikt-% 43,8 41,4 41,0 43,0-43,3 

Effektivt värmevärde 
vid konstant tryck, 
MJ/kg 

16,91 17,47 17,82 19,02-19,18 

     
1Analysen för ren stamvedspellet baseras på 5 bränsleanalyser. 
 
2.1 Utförande 
Två av utsläppsmätningarna utfördes på pannor som redan var installerade och i drift 
medan den tredje pannan installerades på SP:s laboratorium. Genom att installera pannan 
på laboratoriet var det möjligt att styra och variera pannans last och på så sätt få en 
uppfattning om hur utsläppen varierar med lasten. De tre studerade pannorna var av olika 
märken. Pannor av olika märken valdes medvetet för att studera om utsläppen är 
beroende av i vilken typ av panna som spannmålen eldas. 
 
I de tre olika anläggningarna som studerades används olika bränslen. I två av 
anläggningarna användes havre och i den tredje korn. Bränsleanalyserna visas i Tabell 1 
ovan. Koncentrationen av CO, CO2, O2, NOx och OGC mättes kontinuerligt, medan stoft 
mättes som ett medelvärde över 30 till 60 minuter. 
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2.2 Anläggningar 
Anläggning 1 
Anläggning 1 bestod av en multibrännare från Faust som var sammankopplad med en 
150 kW Biocompanna (Figur 1, A). Bränslet matas in i brännaren med en skruv. 
Primärluft tillsätts underifrån och sekundärluft i taket på brännaren (Figur 1, B). 
Brännaren är vattenkyld och utrustad med en rörlig rost. Den rörliga rosten var dock ur 
funktion då mätningarna genomfördes. Taket i brännaren är keramiskt infodrat. Rökgasen 
som lämnar brännaren slutförbränns i pannan där den också senare kyls ned då värme 
överförs från rökgaserna till pannvattnet (Figur 1, C). Den aska som bildades i pannan 
transporterades automatiskt ut från pannan till en askcontainer.  
 
Pannan styrs på både vattentemperaturen och syrehalten i rökgasen. Värden vägs samman 
och ger en styrsignal till förbränningsfläkten och stokerskruvens drifttid. Pannan har en så 
kallad modulerande styrning vilket innebär att när vattentemperaturen stiger i pannan sker 
en gradvis nertrappning av bränslets inmatning. På motsvarande sätt sker en höjning av 
hastigheten då vattentemperaturen sjunker. Mängden luft som tillsätts förbränningen 
regleras av syresensorn. 
 

                                                              A  
 
 
 
 
 
1 Matningssystem 
2 Brännare 
3 Panna 
4 Askutmatning 
 
 
 

B 

 

C 

 
 
Figur 1. Principskiss på hela anläggningen (A), brännaren (B) och pannan (C) 
Bilderna är hämtade från ett marknadsföringsblad utgivet av bygglant, www.bygglant.se, som 
saluför pannan åt Faust. 
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Anläggning 2 
Anläggning 2 var en värmecentral av märket MaxiCont 150 tillverkad av det finska 
företaget Veljekset Ala-Talkkari Oy. Anläggningen var utrustad med en Veto 150-
stokerpanna och Veto Maxi 160 brännare. 
 
Till brännaren tillförs bränslet med hjälp av en skruv. Brännarhuvudet är tillverkat av 
kraftigt gjutjärn.  Primärluft tillsätts underifrån och sekundärluft från pannans båda sidor 
(Figur 2, C & D). Primär- och sekundärluft matas till brännaren med två separata fläktar, 
men regleringsmässigt styrs fläktarna som om de vore en enhet. Brännaren är vattenkyld 
och utrustad med en rörlig rost. De rörliga roststavarna syns tydligt i Figur 2, C. De gaser 
som inte förbränns i brännaren förbränns fullständigt i pannan (Figur 2, A & B). I pannan 
avger rökgaserna också sin mesta värme till pannvattnet i konvektionskanalerna. 
 
Normalt har denna panna en modulerande styrning likt den som beskrivs för anläggning 1 
ovan. Då mätningarna genomfördes var dock syresensorn ur funktion varför pannan 
istället enbart styrdes med hjälp av pannvattentermostaten. Det innebär att då pannan är i 
driftsläge stiger pannvattentemperaturen ända till dess att den överstiger sitt börvärde, t ex 
80°C. Pannan övergår då till underhållseldning genom att minska luftflödet och 
bränslematningen. Detta medför att pannvattentemperaturen sjunker och när temperaturen 
understiger t ex 60°C övergår pannan åter till driftsläget. Denna typ av reglering brukar 
benämnas on-off mot termostat. 
 

 
A 

 

B 

 

 
C 

 

D 
 

 
Figur 2. Bild på pannan (A), principskiss på panna (B) och bilder på brännaren (C, D). 
Bilderna A, C och D är hämtade från LT Energitekniks hemsida, www.energiteknik.net och bilden 
B från ett informationsmaterial utgivet av Sonny Maskiner AB. 
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Anläggning 3 
Anläggning 3 bestod av en 95 kW panna av märket Centrometal EKO-CK 110 (Figur 3, 
B) och en rost på 95 kW från Sonnys Maskiner AB (Figur 3, C och D). 
 
Till brännaren matas bränslet med hjälp av en skruv. Luft tillsätts med en fläkt genom hål 
i taket och från brännarens sidor (Figur 3, D). De gaser som inte förbränns i brännaren 
slutförbränns i pannan där också gaserna avger sin värme till pannvattnet. 
 
Om pannan är i driftsläge eller underhållsläge styrs av pannvattentermostaten, dvs den 
styrs on-off mot termostat. Då pannan är i driftsläge stiger pannvattentemperaturen ända 
till dess att den överstiger sitt börvärde, t ex 80°C. Pannan övergår då till 
underhållseldning genom att minska mängden bränsle som matas till brännaren samtidigt 
som luftflödet stryps kraftigt. Detta innebär att pannvattentemperaturen sjunker och när 
temperaturen är lägre än sitt börvärde, t ex 60°C, övergår pannan åter till driftsläget.  
 

A B 

 
C 

 

D 

 

 
Figur 3. Bild på pannan (grön) och brännaren med förråd (grå resp. blå) (A), principskiss på 
pannan (B), bild på brännaren och förråd (C) och bild tagen inuti brännaren (D).  
Bilderna på pannan är hämtade från Centrometals hemsida, www.centrometal.hr, och bilden på 
brännaren från Sonny Maskiners hemsida, www.sonnys.se. 



16 
 
 
 
 

2.3 Resultat och diskussion 
I Tabell 2 presenteras en sammanställning av resultaten från utsläppsmätningarna. 
Mätningarna på anläggning 1 och 2 utfördes i fält. I och med att mätningarna 
genomfördes i fält var det inte möjligt att i förväg veta med vilken effekt pannorna skulle 
brinna. Vid mättillfället var den uttagna effekten, både för panna 1 och 2, ungefär 30 % 
av den maximala effekten (50 kW av 150 kW). Mätningarna på anläggning 3 utfördes på 
laboratoriet och det var då möjligt att reglera den uttagna effekten. På anläggning 3 
utfördes två mätningar dels då pannan brann på ca 34 kW, dels då pannan brann på full 
effekt vilket för spannmål var 78 kW. Vid eldning med pellet var maximal effekt 95 kW. 
 
Notera att då pannan brann på full effekt med spannmål var uttagna effekten lägre än då 
den eldades med pellet. Panntillverkarna specificerar ofta panneffekten efter den 
maximala effekt som erhålls då man eldar pellet. Spannmål är fuktigare än pellet och 
värmevärdet för spannmål är något lägre än för pellet. Det medför att för en given effekt 
är rökgasflödet för spannmål högre än för pellet, vilket i sin tur medför att 
värmeöverföringen mellan rökgasen och pannvattnet är mindre effektiv för spannmål än 
för pellet. Således är det inte möjligt att få ut en lika stor effekt ur en panna då man eldar 
spannmål som då man eldar pellet. Man brukar uppskatta att effektuttaget sjunker med ca 
20 %. 
 
Tabell 2. Resultat utsläppsmätningar. 

Anläggning  
1 2 3 3 

Effekt panna (kW) 150 150 95 95 

Effekt vid mätning (kW) 50 50 34 78 

Bränsle Havre 1 Korn Havre 2 Havre 2 

CO (mg/Nm3, torr gas) 909 638 115 66 

OGC2 (mg/Nm3, våt gas) 28 19 0 3 

NOx
1 (mg/Nm3, torr gas) 488 679 868 945 

Stoft (mg/Nm3, torr gas) 155 358 442 396 
mg/Nm3 är angivet vid 10 % O2 och vid 1 atm och 0°C. 
1 NOx presenteras som NO2
2 OGC = organiskt bundet kol 
 
2.3.1 Kolmonoxid och kolväten 
Utsläpp av kolmonoxid (CO) och kolväten (OGC) beror på att förbränningen är 
ofullständig. För spannmål, som är ett homogent och torrt bränsle, är förutsättningarna 
goda för att utsläppen av CO och OGC ska vara låga. I BBR, boverkets byggnadsregler 
[1], finns gränsvärden för utsläpp av OGC för fastbränsleanordningar med en effekt upp 
till 300 kW (Tabell 3). 
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Tabell 3. Gränsvärden för OGC för fastbränsleanordningar med en effekt 
upp till 300 kW enligt BBR [1]. 
Nominell effekt, kW OGC, mg/nm3 vid 10 % O2

Manuell bränsletillförsel  

          Nominell effekt ≤ 50 kW 150 

          Nominell effekt > 50 ≤ 300 kW 100 

Automatisk bränsletillförsel  

          Nominell effekt ≤ 50 kW 100 

          Nominell effekt > 50 ≤ 300 kW 80 

 
I Figur 4 jämförs utsläppen av OGC från de tre spannmålsanläggningarna med kraven i 
BBR samt med uppmätta utsläpp från en ”miljögodkänd”2 vedpanna respektive en 
pelletpanna. Vi ser att utsläppen av OGC för de tre spannmålsanläggningarna var 
jämförbara med en pelletpanna och betydligt lägre än från en ”miljögodkänd” vedpanna 
samt betydligt lägre än de krav som ställs i BBR.  
 
Mellan de tre spannmålsanläggningarna förekom skillnader. Anläggning 1 hade högst 
utsläpp, anläggning 2 något lägre, medan utsläppen från anläggning 3 var betydligt lägre 
än både från anläggning 1 och 2. En orsak till skillnaden kan vara att anläggning 1 och 2 
varit i drift nästan en hel säsong medan anläggning 1 togs i drift samtidigt som 
mätningarna startade. Under eldningssäsongen kan t ex lufthål ha blivit tilltäppta vilket 
medför att bränsle och luft inte blandas optimalt, vilket i sin tur resulterar i förhöjda 
utsläpp av OGC. Det bör dock inte glömmas bort att utsläppen var låga för samtliga 
anläggningar.  
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Figur 4. Utsläpp av OGC från de tre spannmålsaläggningarna, samt en jämförelse med 
utsläpp uppmätta från ”miljögodkända” vedpannor, en pelletspanna samt med det krav som 
ställs i BBR för en förbränningsanordning med en automatisk bränsletillförsel med en 
nominell effekt >50 ≤300 kW. Utsläppsdata för vedpannor och pelletspannorna är hämtade 
från Johansson mfl. [2].  
 
I Figur 5 presenteras utsläpp av CO dels för de tre spannmålspannorna, dels för en 
”miljögodkänd” vedpanna och för en pelletpanna. Vi ser att utsläppen för de tre 
spannmålspannorna var relativt låga, men att variationen var relativt stor mellan 
pannorna. Orsaken till variationen är antagligen densamma som för OGC, eftersom både 
OGC och CO indikerar en ofullständig förbränning. 
                                                      
2 En vedpanna som uppfyller kraven i BBR kallas populärt för ”miljögodkänd”. För att en 
vedpanna ska klara kraven krävs vanligen keramisk infodring, långa rökgasvägar och att den eldas 
mot ackumulatortank.  
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Figur 5.  Jämförelse av CO-utsläpp mellan de tre spannmålsanläggningarna samt med en 
”miljögodkänd” vedpanna och en pelletpanna. Utsläppsdata för vedpannor och 
pelletspannorna är hämtade från Johansson mfl. [2]. 
 
2.3.2 Kväveoxider 
Kväveoxider (NOx) är ett samlingsnamn för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 
Vid förbränning av biobränsle bildas NOx huvudsakligen från det kväve som finns i 
bränslet, men vid temperaturer över 1300°C bildas NOx också från luftens kväve. Allt 
kväve i bränslet bildar inte NOx utan en stor del bildar ofarlig kvävgas. Hur mycket 
bränslekväve som bildar NOx resp. kvävgas beror på förbränningsbetingelserna. Genom 
en smart design av panna/brännare är det möjligt att maximera den andelen bränslekväve 
som bildar kvävgas och på så sätt minimera NOx-utsläppen.  
 
NOx-avgiftsystemet är ett system där en NOx-avgift tas ut från pannor och gasturbiner 
med en nyttigjord energi på mer än 25 GWh/år. Med en utnyttjningstid på 5000 h 
kommer en panna på 5 MW att delta i systemet. Den inbetalda avgiften går tillbaka till de 
avgiftsskyldiga på så vis att de som släpper ut mer NOx än genomsnittet betalar till dem 
som släpper ut mindre. Systemets syfte är att ge incitament till sänkta utsläpp. År 2001 
var det genomsnittliga utsläppet 59 mg NO2/MJ vilket motsvarar 133 mg NO2/Nm3 vid 
10 % O2. Individuella anläggningar har även gränsvärden för NOx. De varierar mellan 
113 och 663 mg/Nm3 vid 10 % O2 [3]. Samtliga anläggningar som omfattas av de 
individuella gränsvärdena är dock betydligt större än 150 kW. 
 
I Figur 6 jämförs NOx-utsläppen från de tre spannmålspannorna med utsläppen från en 
”miljögodkänd” vedpanna, en pelletpanna och det genomsnittliga utsläppet i NOx-
avgiftssystemet. Utsläppen från spannmålspannorna var betydligt högre än från 
vedpannan, pelletpannan och det genomsnittliga utsläppsvärdet i NOx-avgiftssystemet. 
Orsaken är att spannmål innehåller betydligt höga halter kväve än traditionella 
biobränslen som ved och stamvedspellet (Tabell 1).  
 
Skillnaden var också relativt stor mellan de tre spannmålsanläggningarna. Utsläppen var 
högst för anläggning 3, något lägre för anläggning 2 och lägst för anläggning 1. Att NOx-
utsläppen från anläggning 3 var högre än från anläggning 1 och 2 beror delvis på att 
bränslet (havre 2) som eldades i anläggning 3 hade en högre kvävehalt än de bränslen 
som eldades i anläggning 1 och 2 (Tabell 1). Dock är sannolikt den största bidragande 
orsaken till det högre utsläppet från anläggning 3 att förbränningen i denna anläggning 
var fullständigare (låga CO- och OGC-utsläpp) än i anläggning 1 och 2. Det är allmänt 
känt att utsläppen av NOx är starkt korrelerade till utsläppen av oförbränt. Höga utsläpp 
av oförbränt innebär låga utsläpp av NOx och tvärtom innebär låga utsläpp av oförbränt 
höga utsläpp av NOx. 
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Figur 6. Utsläpp av NOx från de tre spannmålsanläggningarna jämfört med utsläppen från 
en ”miljögodkänd” vedpanna [2], en pelletpanna [2] och det genomsnittliga NOx-utsläppet i 
NOx-avgiftssystemet.  
 
2.3.3 Stoft 
Utsläpp av stoft är partiklar som följer med gasströmmen ut från pannan och upp genom 
skorstenen. Stoftet kan antingen bestå av oförbrända bränslefragment eller av oorganiskt 
material (aska). Då man eldar spannmål är utsläppen av oförbränt, dvs kolmonoxid och 
kolväten, ofta relativt låga medan utsläpp av stoft är relativt höga. Eftersom utbränningen 
är god kommer det stoft som bildas vid spannmålsförbränning att till stor del bestå av 
oorganiskt material (aska). Detta illustreras i Figur 7 där ett fotografi på stoft från en 
spannmålspanna och från en vedpanna visas. Som synes är filtret från spannmålspannan 
vitt medan filtret från vedpannan är svart. Den svarta färgen utgörs av oförbrända 
bränslefragmenten. Färgen säger dock inget om mängden stoft i mg, bara om typen av 
material.  
 

  
Figur 7. Stoft från en spannmålspanna (vänster) och stoft från en 
vedpanna (höger). 

 
Tidigare reglerades utsläpp av stoft för pannor mindre än 50 kW i Boverkets byggregler, 
men i den nyligen utgivna versionen av byggreglerna är dessa stoftkrav borttagna. Det 
tidigare stoftkravet i byggreglerna var 350 mg/Nm3 vid 13 % CO2. Idag finns därför inga 
krav på stoftutsläpp för pannor mindre än 500 kW. För lite större anläggningar, 500 kW – 
10 MW, finns dock rekommendationer angående krav på stoftutsläpp utgivna av 
Naturvårdsverket (Tabell 4). Dessa rekommendationer använder kommunerna då de 
sätter sina anläggningsspecifika krav. Noterbart är att det förslag på stoftkrav som ges för 
en anläggning som är belägen utanför en tätort är samma som de krav som tidigare 
ställdes i byggreglerna för anläggningar mindre än 50 kW, dvs 350 mg/Nm3 vid 13 % 
CO2. 
 
 



20 
 
 
 
 

Tabell 4. Allmänna rekommendationer, utgivna av Naturvårdsverket, för utsläpp av stoft 
för anläggningar mellan 500 kW och 10 MW [4]. 
 Stoft  

mg/Nm3 vid 13 % CO2, torr gas 
Anläggning 0,5 – 3 MW som är belägen i tätort och som 
byggs om efter den 1 januari 1991 

100 

Anläggning 0,5-10 MW som är belägen utanför tätort 350 

 
I Figur 8 jämförs uppmätta stoftutsläpp från de tre spannmålsanläggningarna med 
utsläppen från en ”miljögodkänd” vedpanna, en pelletpanna och de förslag till krav som 
ges av Naturvårdsverket i de allmänna råden [4]. Utsläppen från samtliga 
spannmålspannor var avsevärt högre än från den ”miljögodkända” vedpannan och 
pelletpannan. Orsaken till det är att spannmål har en betydligt högre askhalt än både ved 
och pellet (Tabell 1) och som beskrivits tidigare domineras stoftet från 
spannmålspannorna av oorganiska partiklar (aska). Ingen av spannmålsanläggningarna 
klarade de utsläppsrekommendationer som Naturvårdsverket ställer på en panna som 
installeras i en tätort och endast anläggning 1 klarade de utsläppsrekommendationer som 
ställs på en panna utanför en tätort.  
 
Intressant att notera är att stoftutsläppen för anläggning 1 var betydligt lägre än för 
anläggning 2 och 3. Orsaken till det kan vara att anläggning 1 har en modulerande 
styrning medan anläggning 2 och 3 regleras som on-off mot termostat. Modulerande 
styrning innebär att panna 1 brinner på en konstant deleffekt, medan panna 2 och 3 
periodvis brinner på fulleffekt och däremellan går på underhållsfyr. Det finns två möjliga 
förklaringar till varför stoftutsläppen är lägre då driften är modulerande jämfört med då 
pannan brinner på fulleffekt. 
 

1. Då pannan brinner på fulleffekt är gasflödet genom pannan betydligt högre än då 
pannan endast brinner på en deleffekt, t ex 33 % av den fulla effekten. Desto 
högre gasflödet är desto mer stoft dras med gasen och således är det med hänsyn 
till stoftutsläppen fördelaktigare om pannan brinner på en konstant lägre effekt än 
om den växlar mellan fulleffekt och underhållsfyr. 

 
2. Vid fulleffekt är temperaturen i brännaren högre än då pannan brinner på en 

deleffekt, och desto högre temperaturen är desto mer lättflyktiga metaller, som 
kalium, förångas. När sedan rökgastemperaturen sjunker kondenserar de 
förångade metallerna och bildar stoft. 
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Figur 8. Utsläpp av stoft från de tre spannmålsanläggningarna jämfört med en 
”miljögodkänd” vedpanna [2], en pelletpanna [2] samt med de rekommendationer som ges i 
de allmänna råden [4]. 
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2.3.4 Svaveldioxid 
Spannmål innehåller jämfört med traditionella biobränslen som ved och ren 
stamvedspellet mycket svavel (Tabell 1). Svavel bildar vid förbränning gaser, främst 
svaveldioxid (SO2), eller återfinns i bottenaskan och flygaskan. Hur mycket av svavlet 
som bildar gaser respektive binds till bottenaskan och flygaskan beror dels på bränslet, 
dels på förbränningsbetingelserna. I detta arbete har inga mätningar av SO2 utförts, men i 
ett tidigare arbete uppskattades att 87 % av svavlet i bränslet återfinns som SO2 i 
rökgaserna vid eldning av havre [5].  
 
Eftersom stora delar av svavlet i bränslet bildar SO2 vid förbränning är det möjligt att 
uppskatta SO2-utsläppen. En sådan uppskattning har gjorts i Figur 9 där det antagits att 
allt svavel i bränslet bildar SO2. I figuren visas också de utsläppskrav som ställs på SO2 i 
avfallsdirektivet3 [6] samt i förordningen av svavelhaltiga bränslen4 [7]. Vi ser att 
utsläppen var betydligt högre än de som tillåts enligt avfallsdirektivet. Man bör dock 
komma ihåg att kraven på en avfallsförbränningsanläggning är strängare än för en 
spannmålspanna på 100-200 kW eftersom de producerar mer energi. Generellt blir kraven 
på en anläggning högre desto mer energi den producerar. Att jämföra en spannmålspanna 
med de krav som ställs på avfallspannor är därför till viss del missvisande. 
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Figur 9. Uppskattade utsläpp av SO2 för de tre olika bränslena jämfört med de utsläppskrav 
som ställs i avfallsdirektivet [6] och i förordningen av svavelhaltiga bränslen [7]. Vid 
uppskattningen har det antagits att allt svavel i bränslet bildar SO2. 
 

                                                      
3 50 mg/Nm3 vid 11 % O2 vid 1 atm och 0°C, vilket motsvarar 55 mg/Nm3 vid 10 % O2 vid 1 atm 
och 0°C 
4 Vid förbränning av svavelhaltiga bränslen i en industrianläggning eller energiproduktions-
anläggning får utsläppen till luften av svavelföreningar inte överskrida 0,10 g svavel per 
megajoule bränsle. Detta motsvarar 208 mg/Nm3 vid 10 % O2 vid 1 atm och 0°C. 
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2.3.5 Väteklorid 
Utsläpp av väteklorid (HCl) härstammar från det klor som finns i bränslet. För ved och 
stamvedspellet är koncentrationen av klor i bränslet mycket låg och det bildas därför i 
princip ingen HCl vid förbränning av dessa bränslen. För spannmål är dock 
koncentrationen av klor betydligt högre (Tabell 1) och högre utsläpp av HCl är därför att 
vänta. I ett tidigare arbete undersöktes vilka föreningar kloret bildar vid förbränning av 
havre [5]. Man fann då att varken bottenaskan eller flygaskan innehåller något klor och 
det antogs därför att i princip allt klor bildar HCl vid förbränning. 
 
I detta arbete har inga mätningar av HCl utförts, men eftersom det mesta av kloret vid 
förbränning bildar HCl är det möjligt att uppskatta storleken på HCl-utsläppen utan att 
utföra några mätningar. Vid uppskattningen antogs att allt klor i bränslet bildar HCl och i 
Figur 10 visas de uppskattade HCl-utsläppen för de tre olika bränslena. Dessutom visas 
en stapel på det utsläppskrav på HCl som ställs i avfallsdirektivet5 [6]. Vi ser att 
utsläppen för alla spannmål var högre än vad som tillåts från en 
avfallsförbränningsanläggning. Man bör dock ha i åtanke att kraven på en 
avfallsförbränningsanläggning är mycket höga och det är inte rimligt att ställa lika hårda 
krav på en panna på ca 100 kW som på en avfallspanna på kanske 20 MW. Generellt blir 
kraven på en anläggning högre desto mer energi den producerar. 
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Figur 10. Uppskattade utsläpp av HCl för de tre olika bränslena jämfört med de 
utsläppskrav som ställs i avfallsdirektivet [6]. Vid uppskattningen har det antagits att allt 
klor i bränslet bildar HCl. 

                                                      
5 10 mg/Nm3 vid 11 % O2 vid 1 atm och 0°C, vilket motsvarar 11 mg/Nm3 vid 10 % O2 vid 1 atm 
och 0°C 
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3 Telefonintervjuer 
Syftet med telefonintervjuerna var att fånga upp de erfarenheter som användarna har av 
spannmålseldning. Totalt intervjuades 8 spannmålseldare. En sammanställning av de 
intervjufrågor som ställdes återfinns i bilaga A. 
 
Fakta gällande anläggningar 
Effekten på de pannor som ingick i studien varierade mellan 110 och 400 kW. Pannorna 
och brännarna var av tre olika märken: Fast, Reka och Veto. För samtliga anläggningar 
installerades panna och brännare samtidigt. Lokaler och föremål som värmdes av 
pannorna var bostadshus, skolor, en kyrka, kycklingstall, verkstadslokaler, 
spannmålstorkar och reningsverk. Alla pannor togs i drift relativt nyligen, år 2004 eller 
senare, förutom en som togs i drift 2001. 
 
Bränslematning 
Lagringsfickorna var ofta enkla, i plåt och med en lagringsvolym från 5 till ca 40 m3. En 
av de tillfrågade hade ett egenkonstruerat matarbord som både kunde hantera spannmål 
och hela halmbalar. Ytterligare en av de tillfrågade lagrade spannmålen i en gammal 
rötkammare som rymde ca 50 ton. Påfyllningsintervallet och sättet på vilket de olika 
lagringsfickorna fylldes varierade. Ett stabilt effektuttag innebär ett regelbundet 
påfyllningsintervall. Det vanligaste påfyllningssättet var med traktor och skopa, eller med 
lastmaskin. Andra lösningar förekom också, t ex nedgrävd ficka, eller lastväxlarflak med 
bottenmatta. 
 
Matningen från lagringsfickan in till pannan skedde i alla fall med skruv, både 
centrumlösa och icke centrumlösa skruvar förekom. En av de tillfrågade upplevde dålig 
kvalitet på skruvarna, troligen beroende på klen dimensionering. Endast i enstaka fall 
hade spannmålen hängt sig i lagringsficka eller fallschakt. 
  
Säkerhetstänkandet vid anläggningarna var genomgående högt. Ingen påtalade större 
säkerhetsrisker med anläggningarna, då de skydd och säkerhetsanordningar som 
föreskrivs var monterade. I många fall var pannorna inrymda i låsta utrymmen. Påfyllning 
av spannmål och hämtning av aska skedde vid skolorna på tider då inga barn befinner sig 
på området. Ingen av de tillfrågade upplevde någon risk för dammexponering, då 
påfyllning oftast skedde med traktor. 
 
Endast en hade haft problem med råttor eller andra gnagare och någon hade problem med 
fåglar som smutsar ner och att det driver in snö i lagringsfickan. I de allra flesta fall var 
behållarna helt täta och försedda med lock som förhindrar påhälsning av ovälkomna 
gäster. Tidsåtgången för moment rörande bränslematningssystemet var i stort ca 30 
minuter per vecka. 
 
Installation, drift och underhåll 
En professionell installatör installerade 7 av de 8 anläggningarna. Den 8:e anläggningen 
installerades av brukaren själv. Många av anläggningsägarna (5 av 5 svarande) upplevde 
dock att installatörerna hade bristfälliga kunskaper, samt att de anvisningar som 
tillhandahölls av leverantören för installation och drift var otillräckliga. I början hade 
relativt många av anläggningsägarna inkörningsproblem (4 av 8) men idag fungerar de 
flesta anläggningarna mycket bra med undantag för en anläggning som fortfarande har 
stora problem. 
 
Samtliga anläggningar sköttes och underhölls av anläggningsägarna själva eller av någon 
som anläggningsägaren anställt. Tillsyn skedde tre till fyra gånger om dagen hos 1 av 8 
anläggningar, dagligen hos 5 anläggningar och var tredje dag hos 2 av anläggningarna. 



24 
 
 
 
 

                                                     

Vid tillsynen gjordes vanligen endast en snabb översyn för att se att allt fungerade som 
det skulle. 
 
Hur ofta pannorna sotades varierade kraftigt från anläggning till anläggning. En del 
pannor sotades så ofta som en gång i veckan medan andra sotade sin panna så sällan som 
en gång per år. Sotningen av skorstenen var ofta utlejd och genomfördes en till tre gånger 
per år. 
 
Driftstopp uppstod i medeltal någon gång per år och den vanligaste orsaken till driftstopp 
var att sintring6 skedde i brännaren, vilket medförde stopp i den skruv som matar aska 
från pannan till askförrådet. Trasig rost, trasig fläkt, slut på bränsle, nedsmutsad 
lambdasond och spänningsfall på nätet var andra orsaker till varför driftstopp uppstod.   
 
Anläggningsägarna uppskattade att de i medeltal lägger 3-10 min/dag på drift och 
underhåll, men två av anläggningsägarna sade sig lägga ner betydligt mycket mer tid på 
drift och underhåll, 30 resp. 60 min/dag.  
 
Askhantering 
I de allra flesta fall förvarades askan i en sluten, tät plåtcontainer på ca 3-4 m3. 
Askbehållarna var placerade utanför pannrummet och i ett fall lades askan direkt på depå. 
Spridningen av askan skedde näst intill uteslutande genom inblandning i olika slag av 
gödsel. En lantbrukare spred askan med skopa direkt på åkern och en spred med 
konstgödselspridare (centrifugalspridare). Samtliga anläggningar hade automatisk 
uraskning ur pannan. Tömningsintervallet för askbehållarna varierade mycket, allt från 3 
gånger per år till 1 gång per vecka. Arbetsmiljön, damm etc., vid askhanteringen var god, 
då det mesta av arbetet skedde maskinellt, med lastmaskin eller traktor. 
 
Den vanligaste orsaken till haverier i askhanteringssystemet var klena och otillräckliga 
askskruvar. Dålig anpassning mellan skruven från pannan till den skruv som skall ta 
askan ut ur pannrummet har också orsakat problem. Askkvaliteten var väldigt varierande 
beroende på vilket spannmålsslag som eldades, och påverkades också av i vilken typ av 
panna spannmålen förbrändes. Askmängden var mycket svår att uppskatta, men stora 
skillnader förekom mellan de tillfrågade, från nästan inget till ca 10 %. 
 
Korrosion 
Korrosion (rostangrepp) är ett problem som kan uppstå vid spannmålseldning. Det beror 
på att spannmål innehåller relativt höga halter av klor och svavel (se Tabell 1) som vid 
förbränning bildar väteklorid och svavelsyra, vilka är frätande och aggressiva syror. 
Korrosion kan ske i panna, skorsten, på stuprännor och andra detaljer kring anläggningen. 
Dock har ingen av de intervjuade personerna observerat korrosion vare sig i pannan eller 
på omgivande detaljer.  
 
En anläggningsägare (1 av 8) hade observerat korrosion i den översta sektionen av 
skorstenen. Han räknar med att vart tredje år behöva byta den sektionen. Noterbart är att 
denna anläggningsägare också var den som hade den lägsta ingående rökgastemperaturen 
till skorstenen, 130 till 140°C jämfört med övriga anläggningar som hade en 
rökgastemperatur på 150°C eller högre. Vid låga rökgastemperaturer finns en risk för att 
kondens bildas i skorstenen och för spannmål innehåller kondensatet utöver vatten också 
väteklorid och svavelsyra vilket gör kondensatet mycket korrosivt. 
 
En anläggningsägare (1 av 8) hade observerat korrosion på de värmeväxlande ytorna i 
pannan. Han fick dock bukt med problemet genom att höja pannans returtemperatur, dvs 

 
6 Sintring = aska bildar klumpar 
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temperaturen på det kalla inloppsvattnet till pannan. Orsaken till korrosionsangreppet var 
antagligen att det kalla pannvattnet som cirkulerar i pannans värmeväxlare kylde 
rökgasen så mycket att kondens bildades på värmeväxlaren och som nämnts ovan är detta 
kondensat mycket korrosivt. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att problem med korrosion vid spannmålseldning har 
förekommit men omfattningen har inte varit särskilt stor. Genom att vara medveten om 
att korrosion uppstår om kondens bildas kan man undvika problemen med hjälp av den 
enkla åtgärden att hålla rökgastemperaturen tillräckligt hög så att kondensbildning 
undviks. Det bör dock påpekas att de flesta av anläggningarna inte varit i drift särskilt 
lång tid. Alla pannor utom en var installerade år 2004 eller senare. Att fånga upp 
långsammare korrosionsangreppen är därför i nuläget svårt och om dessa förkommer 
kommer de att visa sig först om några år.  
 
Sintring 
Vid eldning av spannmål kan sintring förekomma. Alla anläggningsägare (8 av 8) hade 
någon gång observerat att sintring skedde i deras brännare. Vidare var sintring också den 
vanligaste orsaken till driftstopp, även om driftstopp skedde sällan, 1-2 gånger per år. Vid 
eldning av havre skedde sällan sintring, men då man eldade andra spannmålsslag som 
korn, vete och rågvete var sintringsbenägenheten större. Tre av åtta anläggningsägare 
eldade endast havre i sina brännare. 
 
Stör askan förbränningen? 
Spannmål innehåller höga halter aska som skulle kunna störa förbränningen, men ingen 
av anläggningsägarna hade upplevt några problem med att askan stör förbränningen. 
 
Bakbrand 
I en av de studerade brännarna hade en bakbrand ägt rum. Bakbranden startade pga att en 
fläkt slutade att fungera. Anläggningens eget säkerhetssystem, ett sprinklersystem, släckte 
dock branden. Den påbörjade bakbranden orsakade därför inga stora skador. 
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4 Är det möjlig att minska utsläppen av 
kväveoxider? 

Nedfall av kväveoxider (NOx) bidrar till flera allvarliga miljöproblem i Sverige. NOx 
bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten. Dessutom bidrar NOx-
utsläppen till bildandet av marknära ozon och dålig luftkvalitet i tätorter. Vid förbränning 
av spannmål är NOx-utsläppen betydligt högre än vid förbränning av traditionella 
biobränslen som ved och stamvedspellet. Orsaken är bränslets höga kvävehalt.  
 
För små pannor, < 1MW, är lagkrav för utsläpp av NOx sällsynta. Däremot finns krav för 
utsläpp av oförbränt material, i form av OGC, formulerade i Boverkets byggnadsregler 
[1]. Små pannor designas/optimeras därför så att utsläppen av oförbränt material är så 
låga som möjligt. Tyvärr medför det höga utsläpp av NOx eftersom de förhållanden som 
garanterar låga utsläpp av oförbränt material gynnar bildningen av NOx. I många mindre 
pannor är därför utsläppen av NOx onödigt höga. Här visar vi att det genom små 
förändringar av brännarens design är möjligt att minska utsläppen av NOx utan att 
samtidigt öka utsläppen av oförbränt material (kolväten och kolmonoxid). 
 
4.1 Teori 
NOx bildas både från luftens kväve och från det kväve som finns i bränslet. Luftkvävet 
(N2) bildar NOx genom att reagera med luftens syre (reaktion 1). För att luftkvävet skall 
bilda NOx krävs temperaturer över 1300°C. Vid lägre temperaturer är reaktion 1 mycket 
långsam, och bildning av NOx från luftkväve brukar då antas vara försumbar [8]. Vid 
biobränsleförbränning är temperaturen sällan så hög som 1300°C varför man ofta antar att 
det NOx som bildas från luftkvävet är försumbart jämfört med det som bildas från 
bränslekvävet. 
 

xNOON 222 →+  reaktion 1 
 
Bränslekvävet bildar vid förbränning antingen NOx eller N2. NOx påverkar miljön 
negativt medan N2 är en ofarlig gas. En förenklad beskrivning av hur NOx respektive N2 
bildas från bränslekvävet ges i Figur 11. I ett första steg fördelar sig bränslekvävet mellan 
gaser och koks. De gasformiga ämnen som bildas är främst ammoniak (NH3), vätecyanid 
(HCN) och NOx. Dessa gasformiga ämnen reagerar i ett nästa steg vidare och bildar 
antingen N2 eller NOx. Huruvida NOx eller N2 bildas beror på förhållandena i 
omgivningen. Om syrekoncentrationen är hög gynnas bildningen av NOx, medan N2 
gynnas av låga syrekoncentrationer. Temperaturen i rökgasen påverkar också i viss grad 
om NOx eller N2 bildas. Det kväve som bildat koks reagerar vidare och bildar antingen 
NOx eller N2. Också här påverkas fördelningen mellan NOx och N2 av temperaturen och 
syrekoncentrationen.  Liksom för det gasformiga kvävet gynnas bildningen av N2 av låga 
syrekoncentrationer och bildningen av NOx av höga. 
 

 
Figur 11 Beskrivning av de reaktioner som sker med bränslekvävet vid förbränning. 
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4.2 Modifiering av brännare 
Brännaren i anläggning 3 modifierades. I dess ursprungliga design tillsattes luft via hål i 
brännarens sidor och tak (Figur 12, A). En och samma fläkt reglerade flödet genom 
samtliga lufthål. Den modifierade brännaren utrustades med två trappsteg och i varje steg 
placerades fyra lufthål (Figur 12, B). Syftet med lufthålen är att tillföra syre till 
bränslebädden också underifrån. Två luftfläktar användes, en som tillför luft till hålen i 
brännarens sidor och tak och en som tillför luft via hålen i trappstegen.  
 
 

  
 

Figur 12. Principskisser som visar hur luft tillsätts i den icke modifierade brännaren (A) 
samt i den modifierade brännaren (B). Lufthålen illustreras med svarta prickar. 
 
4.3 Resultat 
I Tabell 5 visas utsläppsdata för den icke modifierade brännaren och för den modifierade 
brännaren. Vid mätningarna användes samma panna, samma bränsle och de båda 
brännarna brann på ungefär samma effekt. För den modifierade brännaren var samtliga 
utsläppsvärden lägre än för den icke modifierade brännaren. Utsläppen av NOx minskade 
från 945 till 690 mg NO2/Nm3, dvs med hela 27 %.  
 
Tabell 5. Utsläppsdata för den icke modifierade brännaren 
och den modifierade brännaren.  
 Icke modifierad 

brännare 
Modifierad 
brännare 

Effekt panna (kW) 95 95 
Effekt vid mätning (kW) 78 80 
Bränsle Havre 2 Havre 2 
CO (mg/Nm3, torr gas) 66 42 
OGC2 (mg/Nm3, våt gas) 3 2 
NOx

1 (mg/Nm3, torr gas) 945 690 
Stoft (mg/Nm3, torr gas) 396 337 
mg/Nm3 är angivet vid 10 % O2 och vid 1 atm och 0°C. 
1 NOx presenteras som NO2
2 OGC = organiskt bundet kol 
 
4.4 Diskussion 
Nyckeln till att minska utsläppen av NOx utan att samtidigt öka utsläppen av oförbränt 
material är att i ett första steg omvandla bränslekvävet till kvävgas (N2). Har väl N2 
bildats är den stabil. Att bränslekvävet bildar N2 istället för NOx gynnas av en dålig 
tillgång på syre. Syrehalten får dock inte vara så låg att inga reaktioner sker. Vid en låg 
syrekoncentration är det svårt att få en god förbränning varför koncentrationen av 
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oförbränt material, som kolmonoxid och kolväten, är hög. Därför är det nödvändigt att i 
ett nästa steg, efter att stora delar av bränslekvävet bildat N2, tillsätta ytterligare luft som 
förbränner de oförbrända gaserna fullständigt. I den modifierade brännaren försökte vi 
dela upp förbränningen i dessa två steg genom att också tillföra luft underifrån via hålen i 
trapporna. 
 
Egentligen kan förbränningen i den modifierade brännaren delas upp i tre steg. I det första 
steget avges de gasformiga ämnena. Eftersom syre tillsätts underifrån reagerar de 
gasformiga ämnena med varandra redan i bränslebädden (en viss mängd syre krävs för att 
reaktioner överhuvudtaget ska ske). Eftersom syrekoncentrationen är låg bildar stora delar 
av bränslekvävet N2 och inte NOx. I nästa steg, ovanför bränslebädden, reagerar de 
avgivna gasformiga ämnena med det syre som tillsätts via sidorna och taket. Då dessa 
reaktioner sätter igång har förhoppningsvis en stor andel av bränslekvävet redan bildat 
N2. Ty syftet med detta steg är att fullständigt förbränna de oförbrända gaserna och 
förhållanden för bildning av NOx är då gynnsamma. I den icke modifierade brännaren 
bildas i princip varken N2 eller NOx i steg 1 eftersom inget syre är närvarande. All 
omvandling av bränslekväve till NOx och N2 sker därför i steg 2. Koncentrationen av 
syrgas är då hög och sannolikt också temperaturen. En stor andel av bränslekvävet bildar 
därför NOx och det är också möjligt, pga den höga temperaturen, att NOx bildas från 
luftkväve.  
 
I det sista och tredje steget sker koksförbränningen. I den modifierade brännaren sätter 
koksförbränningen igång längre in i brännaren än i den icke modifierade eftersom det 
syre som tillsätts underifrån kommer i kontakt med koksen tidigare än det syre som 
tillsätts från sidorna och taket. Under en stor del av koksförbränningen är därför 
syrekoncentrationen låg och en större andel av kvävet i koksen bildar därför N2 i den 
modifierade brännaren än i den icke modifierade brännaren. 
 
4.5 Slutsats 
En mycket enkel förändring av designen, brännaren utrustades med trappsteg, minskade 
utsläppen av kväveoxider med hela 27 %. Syftet med att bygga trappsteg var att dela upp 
förbränningen i två zoner: en syrefattig respektive en syrerik zon. Sannolikt kan utsläppen 
minskas ytterligare genom att dela in förbränningen i mer sofistikerade zoner. Intressant 
att notera är också att vid låga NOx-utsläpp är ofta stoftutsläppen låga, vilket indikerar att 
samma förbränningsförhållanden gynnar både låga stoft- och NOx-utsläpp (Tabell 2 och 
Tabell 5). 



29 
 
 
 
 

5 Diskussion och slutsatser 
Användarens erfarenheter 
Idag upplever de flesta spannmålseldare inga större problem med sina anläggningar. I 
början hade dock relativt många inkörningsproblem, vilket förmodligen berodde på att de 
anvisningar som tillhandahölls av leverantören för installation och drift var bristfälliga.  
 
Driftstopp uppstod i medeltal någon gång per år och den vanligaste orsaken till driftstopp 
var att sintring skedde i brännaren vilket i sin tur medförde stopp i den skruv som matar 
aska från pannan till askförrådet. Vid eldning av havre skedde sällan sintring, men då 
man eldade andra spannmålsslag, som korn, vete och rågvete, var sintringsbenägenheten 
större. För att undvika sintringsproblem valde några av användarna att endast elda havre.  
 
Problem med korrosion vid spannmålseldning förekom men omfattningen var inte särskilt 
stor. Genom att vara medveten om att korrosion uppstår om kondens bildas kan man 
undvika problemen med hjälp av den enkla åtgärden att hålla rökgastemperaturen 
tillräckligt hög så att kondensbildning undviks. Det bör dock påpekas att de flesta av 
anläggningarna inte varit i drift särskilt lång tid. Alla pannor utom en var installerade år 
2004 eller senare. Att fånga upp de långsammare korrosionsangreppen är därför i nuläget 
svårt och om dessa förkommer kommer det att visa sig först om några år. 
 
Utsläpp 
Spannmål är ett attraktivt bränsle då det inte bidrar till växthuseffekten. Dessutom har det 
bra förbränningsegenskaper i form av ett högt energivärde, en relativt låg fukthalt, en hög 
densitet och en bra form. I Boverkets byggregler finns krav på utsläpp av OGC 
(kolväten). De pannor som studerats i detta arbete klarade dessa krav väl. Vid 
spannmålsförbränning var utsläppen av samtliga oförbrända komponenter, (sot, 
kolmonoxid och kolväten) låga. 
 
En nackdel med spannmål är dock att det innehåller höga halter av aska, kväve, svavel 
och klor, vilket medför att utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveldioxid och väteklorid är 
betydande. För mindre pannor, < 500 kW, finns idag ingen lagstiftning eller allmänna 
rekommendationer som begränsar utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveloxider och 
väteklorid vid spannmålseldning. Bristen på lagstiftning/rekommendationer gör det svårt 
att bedöma om utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveldioxid och väteklorid är acceptabla 
eller inte.  
 
Möjligheter att minska utsläppen? 
Vid spannmålseldning är idag utsläpp av stoft, kväveoxider, svaveldioxid och väteklorid 
relativt höga. Teknik finns dock som kan användas för att minska utsläppen. Sådan teknik 
används t ex på avfallsförbränningsanläggningar där utsläppen är mycket låga trots 
bränslets höga innehåll av kväve, svavel, klor och aska. Problemet med den tekniken är 
dock att den är för dyr för att användas på mindre pannor. Ju större pannorna är desto mer 
påkostad reningsteknik kan man använda. En bra översikt av tillgängliga reningsmetoder 
ges av Rönnbäck och Arkelöv i Ref. [3]. 
 
Det är också möjligt att minska utsläppen genom att förändra själva förbrännings-
processen. För anläggning 3 minskade kväveoxidutsläppen med 27 % genom att 
brännaren utrustades med lufthålsförsedda trappsteg. Syftet med trappsteg var att dela 
upp förbränningen i två zoner: en syrefattig respektive en syrerik zon. Sannolikt kan 
utsläppen minskas ytterligare genom att dela in förbränningen i mer sofistikerade zoner. 
Intressant att notera är också att stoftutsläppen för anläggning 1 var betydligt lägre än för 
anläggning 2 och 3. En trolig orsak till det är att anläggning 1 har en modulerande 
styrning medan anläggning 2 och 3 regleras som on-off mot termostat, vilket verkar 
påverka stoftutsläppen när brännarna gå på dellast. 
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Förslag på fortsatt arbete 
Det finns idag ingen lagstiftning eller rekommendationer från samhället som begränsar 
utsläpp av stoft, kväveoxider, svaveldioxid eller väteklorid från förbränning av 
biobränslen i anläggningar avsedda för mindre verksamheter, närvärme eller liknande. 
Dessa utsläpp utgör dock hinder för en väsentlig expansion av spannmål och liknande 
bränslen, eftersom dessa utsläpp kommer att uppmärksammas om de ökar, och framförallt 
om de ökar i anslutning till tät bebyggelse. Därför bör en fortsatt ökning av eldning av 
energigrödor följas av kontinuerliga förbättringar av förbränningsutrustningen för att 
minska utsläppen.  
 
Möjligheten att genom zonindelning av förbränningen minska kväveoxidutsläppen bör 
följas upp, förslagsvis genom fortsatt utveckling och validering av hur lufttillförseln i 
brännaren inverkar. Effektstyrningens inverkan på stoftbildningen är också mycket 
intressant att följa upp, förslagsvis genom en mätstudie inriktad på bildning och mätning 
av stoftutsläpp vid dels modulerad effekt, dels styrning med on-off-termostat. 
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Bilaga A 
Enkät – Utsläpp vid spannmålseldade 
närvärmeanläggningar 
 
Kontakt information: 
Anläggningens namn/Anläggningsägare: 
Adress:  

Telefon/ev. e-post:  

Vem installerade anläggningen 
1. Professionell installatör?  
 
2. Brukaren/annan?  
 
3. Var anvisningarna för installationen och drift 
tillräckliga/knapphändiga/otillräckliga? 

Beskrivning av pannans utformning 
1. Installerades pannan och brännaren samtidigt?  

2. Om inte, har pannan konverterats till spannmålseldning?  

3. I så fall, vilka åtgärder har utförts?  

4. Pannans nominella effekt före en ev. ombyggnad  

Brännare  

1. Märke:  

2. Effekt (max, min, steg, steglös):  

3. Installerad år:  

4. Beskriv brännarens utformning: (rörlig rost, fast rost, brännarrör kopp och/eller 
annan design) 

5. Är brännaren vattenkyld? 

6. Finns utrustning för att ta bort aska från brännaren (t ex skrapor, luftblås)? 

7. Luft tillförsel: Endast primär (ja/nej): 

8. Primär & sekundär (ja/nej):  

9. Primär & sekundär & tertiär (ja/nej): ja, finns valmöjlighet 

10. Beskriv hur luften tillsätts, ex genom rost:  

11. Finns rökgasåterföring?  

12. Annan utrustning på brännaren:  

Panna 

1. Märke: 

2. Effekt (efter ev. ombyggnad, max & min):  
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3. Installerad år:  

4. Hur ser konvektionsdelen ut, stående eller liggande rökgaskanaler, tubkanaler 
eller mer breda väggkanaler?  

5. Om pannan har tubkanaler, hur stor diameter har tuberna?  

6. Finns turbulatorer?  

7. Finns rökgasfläkt?  

8. Ackumulatortank?:  

Skorsten 

1. Märke: 

2. Ålder:  

3. Typ/material:  

4. Innerdiameter:  

5. Höjd:  

6. Motdragslucka (ja/nej):  

7. Om befintlig skorsten, gjordes någon förändring i skorstenen i samband med 
installation av spannmålsbrännaren? Beskriv!  

Styrning och reglering 
 
1. Hur sker effektregleringen av brännaren? (On-off mot termostat (min och 
maxlast isof), varvtalsreglering av luft och bränsle, annan):  

2. Beskriv också i egna ord, mer i detalj hur regleringen sker:  

3. Effektmätning och i så fall hur?  

4. O2-styrning (Lambda sond)?  

5. Är Ni nöja med pannans reglering och styrning? 

6. Är den lät att förstå? 

Hur er anläggning används 
 
1. Hur många vintrar har spannmålsbrännaren använts?  

2. Vem sköter pannan?  

3. Vad värmer pannan?  

4. Eldas endast havre?  

5. Annat spannmålsslag/annan bränslemix?  

6. Beskriv bränslemixen! 
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7. Blandas något additiv med bränslet?  

8. I så fall vilket additiv och hur mycket? 

9. Varför tillsätts additivet?  

10. Bränslets ursprung och kvalité: (egen odling, inköpt, rensningsgrad, fukthalt) 

11. Vilka perioder (månader) på året används pannan?  

12. Används brännaren under låglast, exempelvis under sommaren?  

Frågor gällande underhåll rörande panna och brännare 
 
1. Vem justerade in pannan vi installation(installatör el. brukare)? 

2. Användes instrument vid injustering av pannan? 

3. Sker injustering vid byte av bränsle eller annat tillfälle? 

4. Vad är vanligaste orsaken till driftstopp?  

5. Hur ofta uppstår driftstopp?  

6. Uppstår driftstopp pga av problem med brännaren och i så fall hur ofta?  

7. Uppstår driftstopp pga av problem med pannan och i så fall hur ofta?  

8. Vilka driftstopp är vanligast när det gäller panna och brännare?  

9. Vilka delar slits mest?  

10. Har några klagomål på utsläpp förekommit 

11. Hur ofta sker tillsyn av anläggningen?  

12. Vilka rekommendationer har tillverkaren av pannans service och vad av detta 
genomförs? 

13. Vem genomför underhållet? 

14. Vanliga åtgärder vid tillsyn?  

15. Hur ofta behöver pannan sotas? 

16. Hur ofta behöver skorstenen sotas?  

17. Hur ofta behöver ni byta delar och i så fall vad?  

Bränslematning  
 
1. Hur stor lagringsficka används? 

2. Hur ofta måste lagringsfickan fyllas på, variation mellan högt och lågt 
effektuttag  

3. Vilket system används för lagring (hur ser fickan ut) och påfyllnad av spannmål 
i ficka eller dylikt?  
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4. Hur matas spannmålen från fickan till pannan? Vilken kapacitet har 
matningssystemet? 

5. Har det förekommit problem med bränslematningssystemet? Om ja, har det 
varit av mekanisk eller elektronisk karaktär?  

6. Har spannmål hängt sig i ex. fallschakt? 

7. Vilka skydd finns för den eller de som arbetar med anläggningen, petskydd 
etc.?  

8. Vilken säkerhet finns för omgivningen, ex vid påfyllning av spannmål? 

9. Hur många minuter per dag läggs på att kontrollera, serva och i övrigt sköta 
bränslematningssystemet? 

10. Har det förekommit problem med ohyra eller gnagare, om ja vart och i vilken 
omfattning?  

11. Finns risk för exponering av damm vid tömning av spannmål till 
lagringsfickan eller vid hantering av spannmålen i anläggningen, om ja används 
personlig skyddsutrustning? 

Sintringsproblem 
1. Förekommer sintring i brännaren (sintring = askan bildar klumpar som orsakar 
problem med stopp i bränsle- och/eller askutmatningen)?  

2. Förekommer det att driftstopp uppstår pga. av sintring i brännaren?  

3. Uppstår problem med sintring vid något speciellt driftfall? Vid något särskilt 
bränsle?  

4. Om ni haft problem med sintring, hur har problemen åtgärdats?  

Korrosionsrelaterade problem 
1. Har ni haft problem med korrosion i skorsten?  

2. Beskriv problemen!  

3. Har kondens/fukt i skorstenen förkommit?  

4. Vet ni vilken temperatur rökgasen har när de lämnar skorstenen?  

5. Om ni vet, vilken temperatur och hur mäts den/hur mättes den?  

6. Vet ni vilken temperatur rökgasen har då den lämnar pannan?  

7. Om ni vet, vilken temperatur och hur mäts den/hur mättes den?  

8. Finns rekommendation om temperatur ut ur skorstenen från tillverkaren/i 
installationsanvisningarna?   

9. Om så är fallet, vilken temperatur rekommenderas?  

10. Om Ni haft problem med korrosion i skorstenen, hur har problemen åtgärdats?  

11. Har ni haft problem med korrosion i pannans konvektionsdel (värmeväxlare)? 
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12. Beskriv problemen:  

13. Vad är normal framledningstemperaturen från pannan (max och min)?  

14. Vad är returtemperaturen till pannan vid normaldrift (max och min)?   

15. Vilken är panntemperaturen (max och min)?  

16. Blandas framledningsvattnet med returvattnet för att hålla uppe temperaturen 
på vattnet in i pannan?   

17. Om så är fallet till vilken temperatur? 

18. Blandas returvattnet med framledningsvattnet för att hålla ned temperaturen 
på det vatten som går i värmenätet?  

19. Om så är fallet till vilken temperatur?  

20. Om ni haft problem med korrosion i pannans konvektionsdel, hur har 
problemen åtgärdats?  

21. Har pannan lagats eller svetsats?  

22. Har ni sett någon korrosion i brännaren, var i så fall?  

23. Vilket material är brännaren gjord i?  

24. Har ni sett några korrosionsangrepp på omgivningen ex. tak, hängrännor?  

25. Förkommer korrosionsangrepp på andra delar av anläggningen?  

Problem med bakbrand och inrykning 
 
1. Vilka säkerhetssystem finns för tillbakabrand?  

2. Har ni råkat ut ör bakbrand eller inrykning från brännaren?  

3. Beskriv problemet:  

4. Vad orsakade/tror ni orsakade problemen?  

5. Hur har problemen åtgärdats?  

Förbränningsmässig askhantering 
1. Har ni problem med att aska stör förbränningen?  

Askhantering 
 
1. Hur förvaras askan efter det att den har lämnat pannrummet? 

2. Hur sprids askan, i viken koncentration och vid vilken tidpunkt? 

3. Hur matas askan ut ur pannan (manuellt eller automatiskt system), och hur 
förvaras den i pannrummet?  

4. Hur mycket tid måste läggas varje dag för skötsel och tillsyn av 
askhanteringsutrustningen?  
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5. Vilka system finns för att säkerställa minimal risk för brand från 
askhanteringsutrustningen?  

6. Vilka system finns för att säkerställa säkerheten för omgivningen från 
askhanteringssystemet?  

7. Hur är arbetsmiljön vid askhanteringen?, används personlig skyddsutrustning? 

8. Har det förekommit problem med askhanteringsutrustningen, om ja av vilken 
karaktär (mekanisk eller elektronisk) och vart har det varit mest frekvent? 

9. Är askkvaliten olika vid olika spannmålsslag, påverkas den av pannans 
belastning eller går den att påverka på annat sätt? Mer eller mindre slagg och 
andelen oförbränt 

10. Hur stor är askmängden i förhållande till eldad mängd spannmål 

Övriga frågor 
1. Är pannan CE – Märkt? 

2. Försök att uppskatta den arbetstid du lägger på att hantera och sköta pannan per 
dag? 

 Totalt: 
 Bränsleberedningssystem: 
 Uraskning av panna: 
 Omhändertagande av aska: 
 Sotning panna: 
 Sotning skorsten: 
 Underhåll av panna (övrigt): 
 Underhåll av brännare (övrigt): 
 Övrigt (i så fall vad): 
 
3. Mäts några utsläpp kontinuerligt?  

4. Finns maxvärden för emissioner från myndighet, exempelvis kolmonoxid CO, 
stoft?  

5. Har någon emission någon gång mätts upp och i så fall hur hög var den?  

6. Krävdes bygglov?  

7. Varför valdes denna panna och bränslet?  

8. Är det någon del av pannan ni vill förbättra?  

9. Eventuella övriga kommentarer?  
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