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Förord 
 

På uppdrag av Naturvårdsverket anordnade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i 

samarbete med Gunnar Nyquist (ITM) en provningsjämförelse för luftlaboratorier 

2010. Årets provningsjämförelse omfattade datahantering och utvärdering av fiktiva 

mätdata från kontinuerliga mätinstrument. Laboratorierna fick mätvärden från en 

jämförande mätning med tillhörande information från den kontrollerade anläggning-

en. Utvärderingen omfattade att sammanställa resultaten från de jämförande mätning-

arna samt att bestämma utsläppen av kolmonoxid vid standardiserad syrgashalt. La-

boratoriernas uppgift var att sammanställa resultattabeller enligt Naturvårdsverkets 

handbok 2004:3 "Jämförande mätning NOx". 

 

I provningsjämförelsen deltog 13 laboratorier vilka var ackrediterade enligt SS-EN 

ISO/IEC 17025 av SWEDAC att utföra jämförande mätningar enligt NFS 2004:6. 

 

I rapporten redovisas vilka laboratorier som deltog och en sammanställning av de 

presenterade resultaten. 
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1 Bakgrund 
 

1991 trädde Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1991:5 och 1991:4 (NOx-avgifter; 

miljökontroll av NOx och SOx) i kraft och därmed infördes krav på obligatorisk årlig 

kontroll av alla berörda förbränningsanläggningars mätsystem av "sakkunnig och 

oberoende besiktningsman". I de efterföljande utgåvorna (senaste NFS 2004:6) har 

termen "sakkunnig och oberoende besiktningsman" bytts ut mot "ackrediterat labora-

torium". Krav på ackreditering började gälla 1 januari 1993. 

 

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ackrediterade de första 

luftlaboratorierna under hösten 1992. I dagsläget (mars 2011) är 14 laboratorier ac-

krediterade för att utföra mätningar som fordrar ackreditering enligt Naturvårdsver-

kets föreskrift NFS 2004:6. 

 

I en ackreditering ingår att regelbundet deltaga i de provningsjämförelser som faller 

inom verksamhetsområdet. En första provningsjämförelse för luftlaboratorier genom-

fördes hösten 1992 - våren 1993 av Luftlaboratoriet, ITM, Stockholms universitet på 

uppdrag av Naturvårdsverket. Resultatet finns rapporterat i ITM Rapport 12. Sedan 

våren 1994 har ytterligare 14 provningsjämförelser genomförts på uppdrag av SWE-

DAC och/eller Naturvårdsverket: se vidare http://enviropro.itm.su.se/oldreports.asp. 

 

Den provningsjämförelse som presenteras i denna rapport genomfördes under oktober 

till januari 2011 och organiserades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Mål-

grupp för provningsjämförelsen var de luftlaboratorier som är ackrediterade att utföra 

mätningar enligt NFS 2004:6. 

 

http://enviropro.itm.su.se/oldreports.asp
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2 Förutsättningar 
 

2.1 Provningsjämförelse för luftlaboratorier 2010 
 

På uppdrag av Naturvårdsverket anordnade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i 

samarbete med Gunnar Nyquist (ITM) en provningsjämförelse för luftlaboratorier 

2010. Årets provningsjämförelse omfattade datahantering och utvärdering av fiktiva 

mätdata från kontinuerliga mätinstrument. Utvärderingen omfattade att sammanställa 

resultaten från de jämförande mätningarna samt att bestämma utsläppen av kolmo-

noxid vid standardiserad syrgashalt. Provningsjämförelsen är utformad för att täcka in 

delar i följande kravdokument:  

 

 NFS 2004:6, Jämförelsemätning av fasta rökgassystem  

 SS-EN 14789:2005, Syrgas  

 SS-EN 14792:2005, Kväveoxider  

 SS-EN 15058:2006, Kolmonoxid  

 SS-ISO 10780:1995, Gashastighet/gasflöde  

 

2.2 Datamaterial 
 

Varje deltagande laboratorium fick mätresultaten från en fiktiv jämförande mätning 

utförd av ett laboratorium som i detta fall skall representerar det egna laboratoriets re-

sultat vid mätningen samt den kontrollerade anläggningens dygnsrapporter. Deltagar-

nas uppgift var att sammanställa resultattabeller enligt Naturvårdsverkets handbok 

2004:3 "Jämförande mätning NOx". Det utskickade materialet till deltagarna var: 

 

 Excelfil med 12 h rådata (minutvärden 8:00-19:59) från laboratoriums mät-

ningar  

 - CO, NO, NOx (ppm torr gas)  

 - CO2, O2 (vol-% torr gas)  

 - Dynamiskt tryck från pitotrörsmätning S-rör (Pa)  

 - Rökgastemperatur från mätning med termoelement (°C)  

  

 Tabell med resultat från laboratoriums kalibrering och kontroll av rökgasin-

strument  

 - Kalibrering och kontroll antas vara utförd kl 08:00 respektive 20:00  

 - Tabellen ger även uppgift om mätområden samt kalibrergasernas halter  

  

 Tabell med underlag för rökgasflödesberäkning  

 - S-rörsfaktor K1 och K2 (förtydligat i e-postkorrespondens till deltagarna) 

 - Kartering, f-faktor (medelvärde från 10 karteringar) (förtydligat, se ovan) 

 - Statiskt tryck (Pa) och Barometerstånd (kPa)  

 - Rökgasens fukthalt (vol-%, medelvärde från gravimetriska mätningar)  

 - Dimensioner skorsten  

  

 Excelfil med dygnsrapport (timvärden) från anläggningens miljödator  

 - NO, NO2 (mg/m
3
 normal våt gas)  

 - O2, H2O (vol-% våt gas)  

 - Rökgasflöde från flödesmätare i skorsten (m
3
/h normal torr gas)  
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2.3 Begärd redovisning från deltagande lab 
 

 Jämförande mätning – Resultat för NO, NOx, O2 och rökgasflöde.  

 - Jämförelsen skall göras i ppm torr gas för NO och NOx.  

 - Jämförelsen skall göras i vol-% torr gas för O2.  

 - Jämförelsen skall göras i m
3
/h normal torr gas för rökgasflöde.  

 - Resultat redovisas motsvarande Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok 

2004:3 "Jämförande mätning NOx".  

 - Utvärderas för hela 12 h perioden, om möjligt.  

 - Använd laboratoriums normala beräkningsmallar för utvärdering och rap-

portering.  

 Jämförande mätning – Sammanfattande tabell för NO, NOx, O2 och rökgasflö-

de.  

 - Sammanfattande tabell motsvarande tabellen på sid 21 i Naturvårdsverkets 

handbok 2004:3 "Jämförande mätning NOx".  

 Jämförande mätning – NO2-andel.  

 Medelvärden för hela 12 h perioden, med tillhörande mätosäkerhet.  

 - NO, NOx (ppm tg), O2 (vol-% tg) och rökgasflöde (m
3
 ntg/h).  

 - I de fall då dessa uppgifter redan finns redovisade i resultattabellerna för 

jämförande mätning krävs ingen ytterligare redovisning.  

 - För mätosäkerhet skall laboratoriums normala osäkerhetsberäkningar an-

vändas. Specifika uppgifter om mätområden och kalibrergashalter finns 

tillgängligt i tabell för kalibrering/kontroll och skall vid behov användas.  

 Timmedelvärden CO mg/m
3
 torr gas vid 11 % O2.  

 - Rapportera kl 8:00-8:59, 9:00-9:59 etc.  

 - Utvärderas för hela 12 h perioden, om möjligt.  

 - Mätosäkerhet skall anges för varje timmedelvärde.  
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2.4 Krav enligt Naturvårdsverket 
 

2.4.1 Systematiska skillnaden och standardavvikelse 
 
I Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004:6 ställs krav på att fast installerade mätsy-

stem för NO
x
 vid förbränningsanläggningar årligen skall kontrolleras genom jämfö-

rande mätningar. Det skall ske med ett alternativt mätsystem av ett ackrediterat labo-

ratorium (laboratorium som av SWEDAC, Styrelsen för Ackreditering och Teknisk 

Kontroll, blivit ackrediterat, det vill säga godkänt, att utföra vissa analyser). Vid en 

jämförande mätning är provet (rökgasen från skorstenen) från en viss (för båda mät-

systemen identisk) mätperiod inte samma som för nästa provtagningsperiod. Därför 

måste mätvärdena jämföras parvis, och standardavvikelsen bestämmas från ett antal 

mätvärdespar. Standardavvikelsen, vilken är ett mått på mätosäkerheten, beräknas en-

ligt (jfr sid 16 – 17 i NV:s Handbok 2004-3 "Jämförande mätning NOx"). 

 

)1 (

n / )z (   z
  = s

22

 n 

ii  (1) 

 

där  z
i
 = x

i
 − y

i
 = skillnaden mellan mätvärdesparen, 

  x
i
 =  koncentrationen bestämd med det testade mätsystemet (dvs anlägg-

ningens mätsystem), 

  y
i
 =  koncentrationen bestämd med referensmätsystemet, 

  n =  antal mätvärdespar. 

 

Observera: Standardavvikelsen bestämd enligt ekvation 1 innehåller alla de effek-

ter som kan orsakas av t ex störande ämnen, variationer av temperatu-

ren (både i gaskanalen och mätlokalen) och nätspänningen, noll-

punkts- och referenspunktsdrift hos både det testade mätsystemet och 

referenssystemet, m m. 

 

En systematisk skillnad mellan mätresultaten föreligger om 

z ≥  t ∙ s/ n   (2) 

där t-värdet fås från tabell. För ett 95 % konfidensintervall är t ≈ 2 om antalet mätvär-

den > 10 (helst fler). Även en mycket liten skillnad i absoluta tal kan ge en systema-

tisk skillnad om mätsystemens repeterbarhet är god. Därför är det viktigt att också 

ange ett minsta värde (t ex i procent av mätområdet eller medelvärdet för anläggning-

ens mätsystem) som z  skall överskrida innan det kan anses föreligga en faktisk 

skillnad mellan mätsystemen. 

 

I följande tabell från Naturvårdsverkets Handbok 2004:3 (och NFS 2004:6) anges hur 

stor den systematiska skillnaden och standardavvikelsen får vara för att anläggning-

ens mätsystem ska anses vara godkänt vid jämförande mätning.  
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Parameter Systematisk  

skillnad 

Standardavvikelse Sort 

NO och NOX  10
 

5
 

% av det fasta mätsystemets 

medelvärde 

NO och NOX 5
 1) 

2,5
 1) 

ppm 

O2 och CO2  0,5 0,25 volymprocent 

Rökgasflöde 

(mätning är kon-

trollmetod) 

15  5 % av det fasta mätsystemets 

medelvärde 

 
1)

 Om det fasta mätsystemets medelvärde är mindre än 50 ppm. 

 

 

 

2.4.2 Sammanfattning som visar hur kraven på systema-

tisk skillnad och standardavvikelse uppfyllts 
 

På sidorna 20 – 21 i Naturvårdsverkets handbok 2004:3 "Jämförande mätning NOx" 

står: "Sammanfattningen av resultaten från den jämförande mätningen, som lämpli-

gen kan finnas i början av rapporten, redovisas enklast i form av en tabell. Tabellen 

kan se ut på följande sätt:" 
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2.4.3 Resultat från jämförande mätning 
 

Rekommenderad redovisning av resultat enligt Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok 

2004:3 "Jämförande mätning NOx". 
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3 Deltagande laboratorier 
 

Antalet deltagande laboratorier var 13. Nedan är laboratorierna listade i bokstavsord-

ning. Vid rapporteringen av insända mätdata har varje laboratorium tilldelats ett 

slumpmässigt nummer. Det står i de internationella reglerna för provningsjämförelser 

mellan laboratorier (ISO/IEC 17049) att identiteten av deltagarna vid provningsjäm-

förelser skall behandlas konfidentiellt och skall vara känd endast av dem som organi-

serar övningen. Det viktiga vid denna typ av jämförelser är att få fram ett mått på 

spridningen mellan laboratorierna och inte att peka ut laboratorier som av olika skäl 

får avvikande resultat. För ackrediterade laboratorier gäller att de är skyldiga att vid 

den årliga tillsynen från SWEDAC redovisa resultatet från provningsjämförelser samt 

ange om resultatet medförde behov av några korrigerande åtgärder. 

 

 

Deltagande laboratorier i bokstavsordning: 
 

AGA Gas AB/Ferronova 

AMP AB - Ackrediterad Miljöprovning i Irsta AB 

DGE Mark och Miljö AB 

ENA Miljökonsult AB 

EnviLoop Mätteknik AB 

Force Technology 

Ilema Miljöanalys AB 

KMP AB - Kontroll Miljö Process AB 

Metlab Enköping 

Metlab Skelleftehamn 

Miljöassistans Norden AB 

Miljölaboratoriet i Trelleborg 

Miljömätarna i Linköping AB 
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4 Utvärdering av erhållna data 
 

4.1 Faktorer att beakta vid utvärderingen 
 

Materialet som deltagarna fick innehöll en del faktorer som laboratorierna hade att ta 

hänsyn till vid utvärderingen, exempelvis:  

 Skall man kompensera för instrumentdriften hos kontrollinstrumenten?  

 Hur hanteras en mätperiod med överskridet mätområde för CO?  

 Anläggningens fast installerade instrument mäter och rapporterar i våt gas var-

för omräkning krävs för jämförelsen. 

 Värdet på O2 från anläggningens instrument avviker under den sista timmen i 

jämförelsen. Hur skall detta hanteras? 

 

4.1.1 Instrumentdrift 
 
Laboratoriets kalibrering av mätinstrumenten vid den jämförande mätningen vid an-

läggningen gav följande resultat: 

 

Kalibreringsdata rökgasinstrument 

Parameter Mätområde Noll Noll Referensgas Referens Referens 

kl 8.00 kl 20.00 ± 2% kl 8.00 kl 20.00 

NO 100 ppm 0 0 81 81 82 

NOx 100 ppm 0 0 84 84 85 

CO 500 ppm 0 12 408 408 420 

CO2 20 vol-% 0,0 0,0 14,9 14,9 14,9 

O2 25 vol-% 0,0 0,0 7,0 7,0 7,2 

 

Slutsatser att dra från kalibreringsdata: 

Generellt för gasanalysinstrumenten gäller att nollpunkts- och referenspunktsdriften 

skall vara ≤ ± 2 % av mätområdet enligt respektive referensstandard. Vid överskri-

dande krävs att mätvärdet korrigeras. 

 

NO och NOx: Ingen nollpunktsdrift, referenspunktsdriften är 1 ppm, dvs 1,2 %. 

Detta är mindre än kravet (2 %) och därför behövs ingen korrigering. 

CO2: Varken noll- eller spanpunktsdrift. 

CO: Enbart nollpunktsdrift eftersom differensen är samma vid referens-

punkten. En nollpunktsdrift på 12 ppm innebär 2,9 % drift, vilket 

överskrider kravet i standarden. En korrigering bör därför göras och 

då man inte har någon annan information är det rimligt att anta att 

driften har skett linjärt under mätperioden. Man skall därför dra ifrån 

ett bidrag för driften från mätvärdet för CO kontinuerligt under hela 

perioden. 

O2: Ingen nollpunktsdrift, referenspunktsdriften är 0,2 vol-%, dvs 2,9 % 

vilket överskrider kravet i standarden. En korrigering bör därför gö-

ras och då man inte har någon annan information är det rimligt att 

anta att driften har skett linjärt under mätperioden. Man skall därför 

lägga till ett bidrag för driften till mätvärdet för O2 kontinuerligt un-

der hela perioden. 
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4.1.2 Mätområde för CO 
 

Mätområdet för CO för kontrollinstrumentet är 500 ppm. Mellan kl 12:00 – 13:00 

överskreds mätområdet under ca 10 minuter och därför är det inte möjligt att få något 

korrekt mätvärde för denna timme utan värdet får (om det anges alls) anges som > 

[halt]. Vid beräkningen av timmedelvärdet ersätter man bäst de minutvärden som 

överskrider mätområdet med det maximala värdet på mätområdet, dvs. i detta fall 500 

ppm.  

 

4.1.3 Anläggningens NO2-instrument 
 

Anläggningen mäter halterna av NO och NO2 som mg/m
3
 nvg (normal våt gas)  och 

de rapporteras var för sig. Kontrollmätningen sker av NO och NOx som ppm torr gas 

vilket innebär en del omräkningar. Värden för NO och NO2 räknas om till enheten 

ppm med faktorerna 1,34 respektive 2,05, vilka sedan kan adderas till summan NOx 

och vidare räknas om till torr gas. Efter omräkningen framgår att den uppmätta NO2-

halten skiljer sig väsentligt mot vad som fås med kontrollsystemet, varför en kontroll 

av anläggningens NO2-instrument är en rimlig första åtgärd. 

 

4.1.4 Anläggningens dygnrapport för O2 
 

I anläggningens dygnsrapport är det rapporterade medelvärdet för O2 kl 19:00 – 20:00 

klart avvikande från övriga värden. Någon motsvarande förhöjning kan inte iakttagas 

i värdena från kontrollmätningen. Frågan är hur detta skall hanteras. Rent statistiskt är 

detta värde en "outlier", men den bör endast betraktas som en sådan om avvikelsen är 

en engångsföreteelse som inträffat just i samband med denna mätning och då det 

finns en rimlig orsak/förklaring. Om kontrollmätsystemets värde avviker finns en 

rimlig chans för laboratoriet att förklara detta och utesluta en period från jämförelsen, 

men då anläggningens värde avviker måste man vara mycket försiktig med att göra 

sådana åtgärder. Rekommendationen är därför att hela 12 h perioden bör utvärderas i 

jämförande mätning. Ett antal laboratorier har valt att inte ta med värdet i utvärde-

ringen, vilket i hög grad påverkar vilka slutsatser som kan dras av den jämförande 

mätningen. 
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4.2 Referensvärden (SPs utvärdering) 
 

Som referensvärde i tabellerna och figurerna av de insända resultaten har SPs utvär-

dering använts. Dessa värden finns redovisade nedan. 

 

 

Anläggningens data (omräknat till normal torr gas): 

 

Tid 
NO 

(ppm tg) 

NO2 

(ppm tg)
 

NOx 

(ppm tg) 
O2 

(vol-% tg) 

Flöde 

(m
3
/h ntg)

 

08:00-09:00 11,71 7,11 18,82 6,10 89 159 

09:00-10:00 11,94 6,59 18,53 6,13 88 833 

10:00-11:00 10,33 7,11 17,45 5,88 87 756 

11:00-12:00 11,53 7,18 18,71 6,06 89 310 

12:00-13:00 11,42 6,67 18,09 5,97 87 760 

13:00-14:00 10,48 7,45 17,93 6,21 89 688 

14:00-15:00 9,11 7,62 16,74 6,11 89 402 

15:00-16:00 9,92 7,82 17,74 6,46 90 839 

16:00-17:00 10,50 7,41 17,91 6,10 89 880 

17:00-18:00 12,56 6,43 19,00 5,90 88 292 

18:00-19:00 12,94 6,07 19,00 5,90 87 731 

19:00-20:00 9,96 7,09 17,06 9,18 92 761 

Medelvärde 11,03 7,05 18,08 6,33 89 284 
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Laboratoriets data: 

 

 

Tid 

NO 

(ppm 

tg) 

NOx 

(ppm 

tg)
 

O2 

(vol-% 

tg) 

CO2 

(ppm 

tg) 

CO 

(mg/m
3
 

11% 

O2) 

Flöde 

(m
3
/h 

ntg) 

Temp 

(
o
) 

08:00-09:00 10,85 11,06 6,20 13,20 13,84 101 762 86,60 

09:00-10:00 10,06 10,21 6,09 13,23 12,35 101 929 88,38 

10:00-11:00 10,66 10,85 5,93 13,30 12,62 98 890 88,17 

11:00-12:00 10,69 10,87 6,09 13,15 9,31 101 999 88,66 

12:00-13:00 9,88 10,07 5,85 13,35 >137 100 188 88,50 

13:00-14:00 11,83 12,07 6,14 13,16 12,15 102 455 88,64 

14:00-15:00 12,05 12,29 6,00 13,38 7,85 100 501 88,30 

15:00-16:00 12,14 12,40 6,27 13,13 7,14 103 086 88,75 

16:00-17:00 12,00 12,24 6,08 13,19 6,21 103 660 88,50 

17:00-18:00 9,86 10,01 5,85 13,29 5,29 101 755 88,53 

18:00-19:00 9,31 9,43 5,85 13,44 18,31 101 197 88,47 

19:00-20:00 11,70 11,90 5,96 13,28 57,99 101 766 88,59 

Medelvärde 10,92 11,12 6,03 13,26 25,08 101 599 88,34 

 

Anmärkning: Värdena för O2 och CO är korrigerade för instrumentdriften. 

 

NO2-andel: 1,8 % = 0,2 ppm 
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Flödesberäkningar: 

 

 

Använda indata: 

 

O2 våt 4,82 % 

CO2 våt 10,61 % 

N2 våt 64,57 % 

ρn 1,246 kg/m
3
  

ρ 0,932 kg/m
3
 

 

 

 

Tid 
Temp 

(
o
C) 

pd 

(Pa) 

v 

(m/s) 
qk qn qntg 

Flöde 

(m
3

ntg
 /h) 

08:00-09:00 86,60 164,23 16,66 47,23 35,33 28,27 101 762 

09:00-10:00 88,38 164,77 16,68 47,31 35,39 28,31 101 929 

10:00-11:00 88,17 155,09 16,19 45,89 34,34 27,47 98 890 

11:00-12:00 88,66 165,00 16,70 47,34 35,42 28,33 101 999 

12:00-13:00 88,50 159,19 16,40 46,50 34,79 27,83 100 188 

13:00-14:00 88,64 166,48 16,77 47,55 35,57 28,46 102 455 

14:00-15:00 88,30 160,19 16,45 46,64 34,90 27,92 100 501 

15:00-16:00 88,75 168,53 16,87 47,84 35,79 28,63 103 086 

16:00-17:00 88,50 170,42 16,97 48,11 35,99 28,79 103 660 

17:00-18:00 88,53 164,21 16,66 47,22 35,33 28,27 101 755 

18:00-19:00 88,47 162,41 16,56 46,97 35,14 28,11 101 197 

19:00-20:00 88,59 164,24 16,66 47,23 35,34 28,27 101 766 

Medelvärde 88,34 163,73 16,63 47,15 35,28 28,22 101 599 

 
q

k
 = gasflödet vid drifttillståndet (m

3
/s) 

q
n
 = gasflödet vid normaltillståndet (m

3

n
 /s) 

q
ntg

 = det torra gasflödet vid normaltillståndet (m
3

ntg
 /s) 

 

 



18 

 

5 Redovisning av resultaten 
 

De av laboratorierna lämnade resultaten redovisas dels i form av tabeller (5.1) och 

dels som figurer (5.2). I tabellerna anges data med det antal värdesiffror som rappor-

terats av respektive laboratorium. 

 

5.1 Resultat i form av tabeller 
 

Tabell 1. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Medelvärden för kontrollmätningen och anläggningens dygnsrapport för 

NO. 

 

Lab nr 

NO (ppm tg) 

Kontroll (yi) Anläggning (xi)
 

zi (xi − yi) s (spridning)
 

     

Ref 10,92 11,03 0,11 2,1 

     

1 10,9 11,1 0,20 2,1 

2 10,9 11,0 0,16 2,1 

3 10,9 11,0 0,18 2,09 

4 10,5 11,0 0,6 2,1 

5 10,9 11,0 0,19 2,09 

6 10,9 11,0 0,2 2,1 

7 10,9 11,0 0,1 2,1 

8 10,9 11,0 0,2 2,1 

9 10,9 11,1 0,2 2,1 

10 10,79 11,13 0,3 2,1 

11
 1) 

10,9 11,0 0,0 1,9 

12 10,9 11,1 0,2 2,0 

13 10,85 11,03 0,18 2,09 

     

Medelvärde 10,85 11,04 0,19 2,08 

Max 10,9 11,13 0,6 2,1 

Min 10,5 11,0 0,0 1,9 

 

1) Medelvärden beräknade på 10 timmedelvärden (08:00 – 18:00) 
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Tabell 2. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Medelvärden för kontrollmätningen och anläggningens dygnsrapport för 

NOx. 

 

Lab nr 

NOx (ppm tg) 

Kontroll (yi) Anläggning (xi)
 

zi (xi − yi) s (spridning)
 

     

Ref 11,12 18,08 6,96 1,7 

     

1 11,0 18,1 7,0 1,7 

2 11,1 18,1 7,0 1,7 

3 11,1 17,9 6,83 1,67 

4 10,7 18,1 7,4 1,6 

5 11,1 18,1 7,02 1,65 

6 11,1 18,4 7,3 1,6 

7 11,1 18,1 7,0 1,7 

8 11,2 18,1 6,9 1,7 

9 11,1 18,2 7,1 1,7 

10 10,99 18,17 7,2 1,6 

11
 1) 

11,2 18,1 6,9 1,5 

12 11,1 18,2 7,1 1,5 

13 11,05 14,26 3,21 1,27 

     

Medelvärde 11,06 17,83 6,77 1,62 

Max 11,2 18,4 7,4 1,7 

Min 10,7 14,26 3,21 1,27 

 

1) Medelvärden beräknade på 10 timmedelvärden (08:00 – 18:00) 
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Tabell 3. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Medelvärden för kontrollmätningen och anläggningens dygnsrapport för 

O2. 

 

Lab nr 

O2 (vol-% tg) 

Kontroll (yi) Anläggning (xi)
 

zi (xi − yi) s (spridning)
 

     

Ref 6,03 6,33 0,31 0,92 

     

1 6,0 6,3 0,31 0,93 

2 
1) 

6,0 6,1 0,05 0,05 

3 6,03 6,33 0,31 0,92 

4
 1) 

6,08 6,07 0,00 0,07 

5 6,03 6,33 0,31 0,92 

6 6,03 6,33 0,31 0,92 

7 6,11 6,33 0,23 0,90 

8 6,03 6,33 0,31 0,92 

9
 1) 

6,1 6,1 - 0,04 0,06 

10
 1) 

6,03 6,07 0,04 0,08 

11
 2) 

6,13 6,09 -0,03 0,07 

12 6,0 6,4 0,38 1,04 

13 6,03 6,33 0,31 0,90 

     

Medelvärde 6,05 6,22 0,17 0,60 

Max 6,13 6,40 0,38 1,04 

Min 6,00 6,07 -0,04 0,05 

 

1) Ett timmedelvärde borttaget på grund av avvikande O2-värde i anläggningens 

dygnsrapport (19:00 – 20:00) 

2) Medelvärden beräknade på 10 timmedelvärden (08:00 – 18:00) 
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Tabell 4. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Medelvärden för kontrollmätningen och anläggningens dygnsrapport för 

rökgasflöde. 

 

Lab nr 

Rökgasflöde (m
3
/h ntg) 

Kontroll (yi) 
Anläggning 

(xi)
 zi (xi − yi) zi (% av xi)

 s  

(% av xi) 

      

Ref 101 599 89 284 -12 315 13,8 1,50 

      

1 101 314 89 284 -12 030 13,5 1,5 

2
 

101 480 89 092 -12 190 13,7 1,42 

3 99 726 89 284 -10 442 11,70 1,5 

4
 1) 

102 167 88 968 -13 198 14,8 0,46 

5 101 417 89 284 -12 133 13,59 1,51 

6 101 354 89 284 -12 070 13,5 1,5 

7 99 396 89 280 -10 116 11,3 1,5 

8 102 211 89 284 -12 926 14,5 1,5 

9
 1) 

90 783 88 968 -1 664 1,9 1,0 

10
 

101 350 89 284 -12 065 13,5 1,5 

11
 2) 

101 404 89 092 -12 312 13,82 0,97 

12 107 264 89 284 -17 979 20,1 1,5 

13 101 448 89 284 -12 164 13,6 1,5 

      

Medel 100 870 89 206 -11 665 13,0 1,33 

Max 107 264 89 284 -1 664 20,1 1,51 

Min 90 783 88 968 -17 979 1,9 0,46 

 

1) Ett timmedelvärde borttaget på grund av avvikande O2-värde i anläggningens 

dygnsrapport (19:00 – 20:00) 

2) Medelvärden beräknade på 10 timmedelvärden (08:00 – 18:00) 
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Tabell 5. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Medelvärden för kontrollmätningen av CO. 

 

Lab nr 

CO (mg/m
3
 vid 11 % O2) 

Kl 8:00 – 9:00 Kl 12:00 – 13:00
  

Kl 19:00 – 20:00 

    

Ref 13,8 > 138 57,9 

    

1 14,2 > 79,8 64,3 

2
 

14,0 > 138,7 66,8 

3 13,8 > 138,0 58,0 

4
 

14 - 65 

5 13,84 > 137,95 57,93 

6 13,9 > 136 57,4 

7 14,4 44,7 68,0 

8 14 > 77 59 

9
 

14,3 - 67,5 

10
 

13,92 - 57,43 

11
 

13,8 - 57,8 

12 14,3 - 65,1 

13 14,04 78,99 67,12 

    

Medelvärde 14,1  62,4 

Max 14,4  68,0 

Min 13,8  57,4 

 

Anmärkning: Instrumentets mätområde (500 ppm) var överskridet under 12 mi-

nuter för perioden kl 12:00 – 13:00! 
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Tabell 6. Resultat från provningsjämförelsen 2010. 
Deltagande laboratoriernas rapporterade mätosäkerheter. 

 

Lab nr 

Mätosäkerheter (% av mätvärdet) 

NOx O2 Rökgasflöde 
CO  

(kl 8-9) 
CO  

(kl 19-20)
 

      

1 13,9 5,3 9,4 43,3 10,8 

2
 

6,2 5,03 7,30 38,5 13,5 

3 10,43 5,33 1,90 6,8 5,0 

4
 

2 2,49 10 7,0 3,4 

5 13 5,8 8,1 17 8,3 

6 12 3,3 5 25 7,3 

7 46,5 5,6 5,5 172,4 36,4 

8 21,7 5,8 5,0 100 23 

9
 

5,4 5,4 10,1 7,9 7,9 

10
 

11 3,5 6,0 21 5,9 

11
 

19,5 4,0 14,3 59,2 15,1 

12 11 6,3 7,3 16 5 

13 22 10 15 82,38 17,7 

      

Medelvärde 14,9 5,3 8,1 45,87 12,3 

Max 46,5 10 15 172,4 36,4 

Min 2 2,49 1,90 6,8 3,4 
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5.2 Resultat i form av figurer 
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Figur 1. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för halten kväveoxider (NOx). 

 Medelvärden för hela kontrollmätningen. 
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Figur 2. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för halten kväveoxider (NOx). 

 Laboratoriernas rapporterade mätosäkerheter(som % av mätvärdet). 
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 Standardavvikelse, O2
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Figur 3. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för standardavvikelsen s för O2 

beräknad enligt ekvation (1). 

 Laboratorium 2, 4, 9, 10 och 11 har av olika anledningar inte tagit med 

sista timmedelvärdet (19:00 – 20:00) vid beräkningarna (se vidare 

text).  
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Figur 4. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för halten oxygen (O2). 

 Laboratoriernas rapporterade mätosäkerheter(som % av mätvärdet). 
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Figur 5. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för rökgasflödet. 

 Medelvärden för hela kontrollmätningen. 
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Figur 6. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för rökgasflödet. 

 Laboratoriernas rapporterade mätosäkerheter(som % av mätvärdet). 
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Figur 7. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för halten kolmonoxid (CO). 

 Timmedelvärden kl. 19:00 – 20:00 för kontrollmätningen. 
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Figur 8. Resultat av provningsjämförelsen 2010 för halten CO. 

 Laboratoriernas rapporterade mätosäkerheter(som % av mätvärdet). 
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6 Diskussion 
 

 

6.1 Resultat för NO, NOx, O2 och rökgasflöde 
 

Uppgiften var att jämförelsen skulle göras för torra gaser för NO, NOx och O2. Tim-

värdena i anläggningens dygnsrapport var angiven som halter i våt gas. Dessutom 

mätte anläggningens fasta instrument NO och NO2 i mg/m
3
 i stället för NO och NOx i 

ppm som kontrollmätsystemet. Första steget blev därför att räkna om anläggningens 

värden till torra gaser och för NO och NOx i ppm.  

 

Nästa steg i utvärderingen är att se om korrigeringar behövs för kontrollsystemets 

mätresultat. Av de kalibreringsdata som gjordes före och efter mätuppdraget framgår 

att för NO och NOx är det ingen nollpunktsdrift medan referenspunktsdriften är 1 

ppm, dvs 1,2 %. Detta är mindre än kraven i referensstandarden (2 %) och därför be-

hövs ingen korrigering. Inte heller för O2 är det någon nollpunktsdrift, däremot är re-

ferenspunktsdriften 0,2 vol-%, dvs driften är 2,9 % vilket är större än kravet i refe-

rensstandarden (2 %). En korrigering bör därför göras och då man inte har någon an-

nan information är det rimligt att anta att driften har skett linjärt under mätperioden. 

Man skall därför lägga till ett bidrag för driften till mätvärdet för O2 kontinuerligt un-

der hela perioden så att sista mätvärdet har ökats med 0,2 vol-%.  

 

Rökgasflödet (m
3
/h ntg) beräknas utifrån uppmätta dynamiska trycket och erhållna 

data för flödesberäkning. Det loggade dynamiska trycket från det fasta S-pitotröret 

(minutvärden eller timmedelvärden) multipliceras med faktorn K1 (0,703). Rökgasens 

hastighet i den fasta punkten beräknas därefter med hjälp av rökgasens densitet. Des-

sa hastighetsvärden multipliceras sedan med kvadratroten ur den från karteringarna 

erhållna faktorn f. Den på detta sätt framräknade hastigheten representerar hela mät-

planet. Slutligen beräknas volymflöden för aktuellt tillstånd (m³/h), normaltillstånd 

(m³n/h) samt till sist timmedelvärden torr gas (m³ntg/h) med hjälp av rökgasens tryck, 

temperatur och fuktighet samt mätplanets area. 

 

Beräkningen från uppmätt tryck till hastighet i kanalen blir då 

 

ρ

f    K   2 
  =  1 dp

v
k

  =  
ρ

12,1703,02 dp
  

där 

vk = gashastigheten i mätplanet (m/s) 

p
d
 = det uppmätta dynamiska trycket med det fasta pitotröret,  

K1 = korrektionsfaktorn för pitotröret (hastighet) = K2
2
 (dynamiskt tryck), 

f = faktor rörligt/fast från flödeskartering, 

ρ = rökgasens densitet vid drifttillståndet (kg/m
3
). 

 

Resultaten av dessa beräkningar redovisas sedan enligt tabellen på sidan 21 och Bila-

ga 2 i Naturvårdsverkets handbok 2004:3 "Jämförande mätning NOx".  

 

 

Utvärderingen förväntades ske för hela 12 h perioden om möjligt. Samtidigt var det 

sagt att laboratoriernas normala beräkningsmallar skulle användas. I ett fall var mal-
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larna begränsade till 10 h och därför var det de första 10 timmarnas medelvärden som 

rapporterades av detta laboratorium.  

 

En principiellt intressant fråga gäller hur man hanterar fall liknande det av anlägg-

ningens rapporterade O2-värden. I anläggningens dygnsrapport är det rapporterade 

medelvärdet för kl 19:00 – 20:00 klart avvikande från övriga värden. Någon motsva-

rande förhöjning kan inte iakttagas i värdena från kontrollmätningen.  

 

Underlaget till dessa data kommer från en anläggning där värden från en dygnsvis 

återkommande automatkalibrering registreras som mätvärden. Detta bör i sådant fall 

anses vara en felaktighet i anläggningens system för NOx-rapportering och det är då 

rimligt att det leder till att systemet ej blir godkänt vid jämförande mätning. Kontrol-

len av standardavvikelse för mätvärdesparen finns till av anledningen att upptäcka fel 

som dessa. Det är därför vanskligt att slentrianmässigt utesluta avvikande värden från 

jämförelsen, även när det sker med statistiska test (ex Grubbs test). Speciellt gäller 

detta då det avvikande värdet härrör från anläggningens utrustning.  

 

Ett antal laboratorier har valt att inte ta med värdet i utvärderingen vilket i hög grad 

påverkar vilka slutsatser som kan dras av den jämförande mätningen. Andra har valt 

att ta med alla värden och i något fall har båda alternativen rapporterats. 

 

6.2 Sammanfattande tabell för NO, NOx, O2 och 

rökgasflöde 
 

I den redovisning som begärdes från de deltagande laboratorierna i provningsjämfö-

relsen ingick att presentera en sammanfattande tabell motsvarande tabellen på sid 21 

och Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok 2004:3 "Jämförande mätning NOx". Alla 

laboratorierna har uppfyllt detta. Sex laboratorier har sänt in en fullständig rapport 

även om detta inte var ett krav. 

 

Resultaten från laboratorierna finns sammanställda i Tabell 1 – 5. I Kapitel 2.4.1 

återges Naturvårdsverkets krav på systematisk skillnad och standardavvikelse. Resul-

taten kan sammanfattas enligt följande: 

 

NO: Standardavvikelsen skall vara < 2,5 ppm då NO-halten är mindre än 50 ppm. 

Uppfylls enligt samtliga laboratorier enligt de rapporterade värdena som finns 

samlade i Tabell 1, men Laboratorium 1 har i sin utvärdering angivet att kravet 

inte innehålls (missat att kravet är 2,5 ppm och inte 5 % av fasta mätsystemets 

medelvärde). 

 Systematisk skillnad skall vara < 5 ppm. Uppfylls enligt alla. 

 

NOx: Standardavvikelsen skall vara < 2,5 ppm då NOx-halten är mindre än 50 ppm. 

Uppfylls enligt samtliga laboratorier enligt de rapporterade värdena som finns 

samlade i Tabell 2, men Laboratorium 1 har i sin utvärdering angivet att kravet 

inte innehålls (missat att kravet är 2,5 ppm och inte 5 % av fasta mätsystemets 

medelvärde). 

 Systematisk skillnad skall vara < 5 ppm. Uppfylls enligt ett laboratorium, enligt 

övriga systematisk avvikelse. 
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O2: Standardavvikelsen skall vara < 0,25 volymsprocent O2. Uppfylls i de fall det 

sista O2-värdet från anläggningens dygnsrapport inte tagits med, annars upp-

fylls inte kravet (jfr Figur 3). 

 Systematisk skillnad skall vara < 0,5 vol-%. Uppfylls enligt alla laboratorier 

enligt de rapporterade värdena som finns samlade i Tabell 3, men Laboratorium 

9 har i sin utvärdering angivet att kravet inte innehålls (har blandat ihop kravet 

i vol-% och avvikelsen som % av fasta mätsystemets medelvärde).  

 

Rökgasflöde: Standardavvikelsen skall vara < 5 % av det fasta mätsystemets medel-

värde. Uppfylls enligt samtliga laboratorier. 

 Systematisk skillnad skall vara < 15 % av det fasta mätsystemet. Uppfylls en-

ligt alla laboratorier utom ett. 

 

6.3 NO2-andel och halt 
 

Anläggningen mäter halterna av NO och NO2 som mg/m
3
 nvg (normal våt gas), kon-

trollmätningen sker av NO och NOx som ppm torr gas. Detta medför en del omräk-

ningar. Det resultat som fås efter omräkningarna visar att det är en systematisk skill-

nad mellan mätvärdet med kontrollsystemet jämfört med anläggningens mätvärden. 

Enligt Naturvårdsverkets krav får den systematiska skillnaden inte vara större än 5 

ppm om NOx-halten är mindre än 50 ppm. I detta fall fick 12 av deltagarna en skill-

nad > 6 ppm. Den slutsats som kan dras av mätresultaten är att anläggningens NO2-

instrument borde kontrolleras. 

 

6.4 Medelvärden för hela 12 h perioden, med till-

hörande mätosäkerhet 
 

Utvärderingen förväntades ske för hela 12 h perioden om möjligt. Samtidigt var det 

sagt att laboratoriernas normala beräkningsmallar skulle användas. För ett laboratori-

um var mallarna begränsade till 10 h och därför rapporterade laboratoriet genomgå-

ende endast de första 10 timmarna. För mätosäkerhet begärdes att laboratoriernas 

normala osäkerhetsberäkningar skulle användas. 

 

Det är en orimligt stor spridning mellan rapporterade mätosäkerheter. Här finns ingen 

absolut sanning utan det är upp till varje enskilt laboratorium att bestämma sina ingå-

ende osäkerhetsfaktorer. Dock så kan man notera att det i de moderna standardrefe-

rensmetoderna för O2, NOx och CO anges krav på maximalt tillåtna mätosäkerheter 

vid rapportering, se tabell 7. 

 

Tabell 7. Krav på maximalt tillåten mätosäkerhet. 

Parameter Standardreferensmetod Krav mätosäkerhet 

O2 SS-EN 14789:2005 ± 6 % av mätvärdet 

NOx SS-EN 14792:2005 ± 10 % av ELV 

CO SS-EN 15058:2006 ± 6 % av ELV 

Anmärkning: ELV (Emission Limit Value) = Emissionsgränsvärde fastställt i EU-

direktiv. 

För O2 så överstiger rapporterade mätosäkerheter kravet i två fall. För NOx är det 

svårt att utvärdera resultaten eftersom rapporterade mätvärden är så låga och därför ej 

jämförbara med ELV (vanligen 200 mg/m
3
 vid 11 % O2). Den stora spridningen från 

2,0 % till 46,5 % är dock iögonfallande. 
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I standardreferensmetoderna finns exempel och anvisningar för hur mätosäkerheter 

skall ställas upp och beräknas, men tyvärr är texten inte särskilt lättillgänglig. Men 

gången är att först identifiera och kvantifiera de ingående osäkerhetskomponenterna. 

 

Koncentrationen av den gas som skall mätas är lika med den koncentration som ges 

av analysatorn plus korrektioner som beror på avvikelser som är förknippade med 

störkomponenter och med karakteristiska prestanda hos analysatorn. Korrektionerna 

är specifika för varje analysator. I vissa fall är värdet på korrektionen noll. Till exem-

pel kan värdet på störkomponenterna (störkomponenter: omgivningstemperatur, at-

mosfärstryck, provtagningsflöde, spänning) öka eller minska under mätperioden och 

övervakas i allmänhet inte; därför kan det anses att den bästa korrektionen att tillämpa 

är noll.  

 

Oavsett om korrektionerna är lika med noll eller inte, ska de osäkerheter som är för-

knippade med dessa korrektioner tas med i beräkningen av den totala osäkerheten. 

Den kombinerade osäkerheten beräknas enligt 

 
N

i

ic uu
1

2  

där ui är de enskilda osäkerhetsbidragen. Observera att de ingående storheterna skall 

vara oberoende av varandra. Alla osäkerhetsbidrag skall ha samma enhet, t ex kan 

alla osäkerheter anges i absoluta tal (mg/m
3
). Det är viktigt att alla osäkerhetsbidrag 

innan de summeras enligt ovanstående formel uttrycks som en standardavvikelse 

(spridning) och att standardavvikelsen är normalfördelad. De flesta upplysningar från 

produktblad och dylikt anger maximivärden för osäkerheten, det vill säga mindre än 

ett uppgivet värde, och är inte normalfördelade osäkerheter. Ett maximivärde omräk-

nas till motsvarande osäkerhet genom att dividera med kvadratroten ur 3. Om inte an-

nat är angivet blir utgångspunkten att värden som anges i produktblad divideras med 

kvadratroten ur 3 innan de används i en osäkerhetsberäkning. 

 

Den totala utökade osäkerheten (95 % konfidensintervall) är 

 U = 1,96 ∙uc. 

Vid typtestning av instrument (TÜV, MCERTS) bestäms de testade instrumentens 

prestanda och de bestämda osäkerheterna kan användas vid den egna osäkerhetsbe-

räkningen. Testcertifikat för enskilda instrument kan hämtas från 

http://www.qal1.de/en/systeme.htm (TÜV_Umweltbundesamt) och 

http://www.siraenvironmental.com/UserDocs/mcerts/MCERTSCertifiedProductsCE

MS.pdf (SIRA_MCERTS). 

 

Också kapitel 7 i Värmeforsks mäthandbok (2005) kan vara till hjälp vid osäkerhets-

beräkningarna. 

http://www.qal1.de/en/systeme.htm
http://www.siraenvironmental.com/UserDocs/mcerts/MCERTSCertifiedProductsCEMS.pdf
http://www.siraenvironmental.com/UserDocs/mcerts/MCERTSCertifiedProductsCEMS.pdf
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6.5 Mätning av CO 
 

Av de kalibreringsdata som gjordes före och efter mätuppdraget framgår att för CO är 

det enbart nollpunktsdrift under provtagningsperioden eftersom differensen är samma 

vid referenspunkten före och efter mätperioden. En nollpunktsdrift på 12 ppm innebär 

2,9 % drift, vilket är större än kravet i referensstandarden (2 %). En korrigering bör 

därför göras och då man inte har någon annan information är det rimligt att anta att 

driften har skett linjärt under mätperioden. Man skall därför dra ifrån ett bidrag för 

driften från mätvärdet för CO kontinuerligt under hela perioden så att sista mätvärdet 

har minskats med 12 ppm. 

 

Primärvärdena korrigeras för nollpunktsdriften. Mätområdet för CO för kontrollin-

strumentet är 500 ppm. Mellan kl 12:00 – 13:00 överskreds mätområdet under ca 10 

minuter. Det är därför inte möjligt att få något korrekt mätvärde för denna timme utan 

värdet får anges som > [halt]. Timmedelvärdena räknas om till halt vid 11 % O2. I 

Tabell 5 redovisas laboratorierna rapporterade värden för tre olika timmar: 08:00-

09:00, 12:00-13:00 och 19:00-20:00. Första timmen påverkas mycket lite av noll-

punktsdriften, för andra timmen sätts de värden som överskridit mätområdet till 500 

ppm (övre gränsen för mätområdet) för att bästa möjliga resultat skall erhållas (här 

finns variationer i hur laboratorierna har hanterat detta) och för sista timmen får kor-

rektion för nollpunktsdriften genomslag på det rapporterade mätvärdet. 

 

När det gäller CO så går det bra att relatera till mätosäkerhetskravet (se tabell 7) för 

perioden kl. 19-20 eftersom ett normalt ELV är 50 mg/m
3
 vid 11 % O2 och rapporte-

rade mätvärden för den perioden är mellan 57,4 och 68,0 mg/m
3
 vid 11 % O2. Av 13 

deltagande laboratorier är det 4 stycken som rapporterar en mätosäkerhet under kravet 

på ± 6 % av ELV. Kravet på mätosäkerhet är mycket tufft och ett instrument med 

mätområde 500 ppm uppfyller normalt sett ej kravet vid mätning på nivån ELV ca 50 

mg/m
3
. Precis som för NOx så är skillnaderna i rapporterade mätosäkerheter iögonfal-

lande stora. 
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