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Förord
Föreliggande studie är ett samfinansierat projekt mellan Stiftelsen Institutet för Vatten- och
Luftvårdsforskning (SIVL) och Agroväst Livsmedel AB. Agroväst har via programmet
Energigården beviljats projektstöd från Jordbruksverket för att under 2006 genomföra projekt med
hjälp av olika projektaktörer. Projektutförare är IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektet utgör
slutrapport för projekt nr 2005-518 (Miljöeffekter på luftkvalitet vid användning av spannmål som
bränsle).

IVL Svenska Miljöinstitutet,
Göteborg, januari 2007.
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Sammanfattning
Projektets mål var att genom spridningsberäkningar utvärdera hur en ökad spannmålseldning kan
inverka på luftkvaliteten i Västra Götalandsregionen för att därmed kunna bedöma risker för överskridande av miljökvalitetsnormer och miljömål.
Jämfört med trädbränslen är spannmålskärnan ett askrikt bränsle och innehåller högre halter av
klor, kväve och svavel vilket kan leda till miljöstörande utsläpp av främst partiklar (PM10) och försurande ämnen som svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och väteklorid (HCl). För att beräkna
halterna av olika föroreningar kan spridningsmodeller användas. Med hjälp av modeller kan man
studera hur utsläppen sprids och deponeras beroende på temperatur, vindar, terräng, skorstenshöjd
m m.
Spridningsberäkningarna utfördes på enskild spannmålseldning på gårdsnivå (<50 kW) som idag är
den vanligaste tekniken vid spannmålseldning. För att bedöma betydelsen av spannmålseldning i ett
villaområde och samverkningseffekter från flera spannmålsbrännare gjordes dessutom beräkningar
på 25 fastigheter med spannmålsbrännare i ett mindre bostadsområde i Bollebygdsområdet. I
området ingick också två mindre närvärmecentraler (100-250 kW). Beräkningarna gjordes för två
olika scenarier för spannmålseldning och ett scenario för träpelletseldning. Modellen beräknade
haltbidrag för SO2, NO2, PM10 samt depositionsbidrag för svavel och kväve.
Resultatet visade att vid enskild spannmålseldning (<10 kW) på landsbygden gav haltbidragen inget
nämnvärt tillskott och det förelåg ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer eller miljömål.
Resultaten från spridningsberäkningarna i ett bostadsområde med 25 installerade spannmålsbrännare och 2 mindre närvärmecentraler (100-250 kW) för spannmål visade att SO2, NO2 och
PM10 bidrog till att öka föroreningshalten i området. Beräknat som årsmedelvärde var tillskottet av
SO2 och NO2 för högsta beräknade haltbidrag en fördubbling mot bakgrundshalten medan tillskottet av partiklar var ca 6 %. Beräkningarna visade att de högsta halt bidragen erhölls ca 50-75 m
från närvärmecentralerna och haltbidragen avtog 2-4 gånger ca 300 m från värmecentralerna.
Miljökvalitetsnormer och miljömål överskreds inte men halterna för SO2 och PM10 låg relativt nära
miljömålet för 2010.
Beräkningarna för träpelletseldning visade betydligt lägre värden. Haltbidragen avseende dygnsmedelvärdena var ca 4-20 gånger lägre än motsvarande beräkning för spannmål.

3

Påverkan på luftkvalitet vid användning av spannmål som bränsle för uppvärmning

1.

IVL rapport B1701

Inledning

Under senare år har priserna på framför allt havre sänkts och priserna på olja och el har ökat. Detta
har medfört att intresset för eldning av spannmål har ökat. Prisutvecklingen har gjort att spannmål
nu är ett konkurrenskraftigt bränsle i mindre anläggningar. Förbränning av spannmål sker idag
främst som enskild uppvärmning på gårdsnivå men förbränning sker även i mindre närvärmecentraler och industrier. Enligt Rönnbäck (2005a) är antalet installerade spannmålsbrännare i
Sverige uppskattat till mellan 1000 –2000 och där merparten är brännare för enskild uppvärmning.
Potentialen för havreeldning anses vara god på många håll, bland annat i Västra Götaland. I början
av 2005 gjordes en utredning som visade att jordbruket i Västra Götaland, utan att minska
animalieproduktionen eller övrig livsmedelsproduktion, skulle kunna ta fram 2,3 TWh förnybar
energi genom att odla spannmål för energiändamål på areal som idag går på export samt odla
spannmål på arealer som idag inte brukas, EU-träda (LRF:s Länsförbund i Skaraborg, 2004).
Vid introduktion av nya bränslen är det viktigt att tidigt identifiera eventuella miljörisker som kan
uppstå vid en ökad användning av dessa bränslen. Flera studier visar att jämfört med trädbränslen
så avger spannmålseldning högre emissioner av framförallt partiklar (PM), svaveldioxid (SO2) och
kväveoxider (NOx) (Rönnbäck mfl. 2005 a,b). Om spannmål ska kunna bli en energikälla i urbana
miljöer är det därför viktigt att analysera eventuell luftkvalitetspåverkan. För att kunna beräkna
haltbidrag av olika föroreningar måste spridningsmodeller användas. Med hjälp av modeller kan
man studera hur utsläppen sprids och deponeras beroende på temperatur, vindar, terräng, skorstenshöjd m m.
Om luftföroreningar släpps ut på högre höjd, som vid emissioner via högre punktkällor (t ex fjärrvärmepannor) kan föroreningarna transporteras längre avstånd än om de släpps ut närmare marken
(t ex i villapannor). Halterna blir då mer utspädda innan de når markplan. Genom att bygga en hög
skorsten samt ge gaserna en så hög hastighet som möjligt når skorstensplymen högre (sk. plymlyft)
innan den viker av och transporteras horisontellt med vinden och börja blandas uppåt/nedåt mot
marken. Vid småskalig eldning i villor sker emissionerna betydligt närmare marken varför skorstensplymen når marken med högre koncentrationer vilket kan orsaka problem inom närområdet av
emissionskällan. Detta har erfarits i områden med t ex mycket vedeldning under vinterhalvåret
(Haeger-Eugensson m fl 2002 och Boström m.fl. 2004).
Syftet med studien är att beskriva påverkan på luftkvalitet vid en småskalig användning av spannmål
som bränsle. Projektets mål är att genom spridningsberäkningar utvärdera hur en ökad spannmålseldning kan inverka på luftkvaliteten i Västra Götalandsregionen och därmed kunna bedöma risker
för att dessa haltbidrag medför överskridande av miljökvalitetsnormer och miljömål.

2. Emissioner från spannmålsförbränning
Jämfört med trädbränslen är spannmålskärnan ett askrikt bränsle och innehåller högre halter av
klor, kväve och svavel vilket kan leda till miljöstörande utsläpp av främst partiklar och försurande
ämnen som SO2, NOx och för klor övergång till väteklorid (HCl) samt ökade halter av klorerade
organiska föreningar som dioxiner och klorbensener. I stora anläggningar finns det reningssystem
som reducerar utsläppen av dessa ämnen. För mindre och medelstora pannor (upp till ett par MW)
finns det ingen kostnadseffektiv småskalig reningsteknik. Svavel och klor påverkar också
asksmältning och beläggningar och kan dessutom orsaka korrosion i panna och skorsten. Andra
emissioner orsakas av dålig förbränning som exempelvis kolmonoxid och partiklar. Partiklar från
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förbränning består dels av oförbränt material som sot, koks och tjära, dels av oorganiskt material
som aska. Eftersom spannmål har hög askhalt jämfört med till exempel träpellets leder det ofta till
högre partikelutsläpp vid förbränning.

3. Miljökvalitetsnormer och miljömål
Den 1 januari 1999 infördes miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Till skillnad mot gränsvärden och
riktvärden skall miljökvalitetsnormerna enbart ta fasta på vad människan och naturen tål utan
hänsyn till ekonomiska intressen eller tekniska förhållanden. En norm kan meddelas om det behövs
för att i förebyggande syfte eller varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. De kan även
användas för att återställa redan uppkomna skador på miljön. En miljökvalitetsnorm beskrivs ofta
med en halt eller ett värde som inte får överskridas men de kan även vara utformade på andra sätt.
Idag finns miljökvalitetsnormer för SO2, NO2, NO, CO, PM10, O3, bly och bensen. Till dessa
normer hör utvärderingströsklar och toleransmarginaler. Nära i framtiden ligger normer för vissa
metaller (As, Cd, Ni) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i form av benso(a)pyren. Riksdagen har även beslutat om delmål för bl a SO2, NO2 och PM10 och mål i ett generationsperspektiv
för PM10 och bensen avseende halter i luft som inte får överskridas till skydd av människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden. Tabell 1 visar en sammanställning av gällande miljökvalitetsnormer och tabell 2 visar riksdagens miljömål för SO2, NO2 och PM10
Tabell 1.

Miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid och PM10 i utomhusluft gällande hälsa
och till skydd av ekosystem

Parameter
SO2

Medelvärdetid
Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde
Timmedelvärde

Halt
20 µg/m3
100 µg/m3
200 µg/m3

NO2

Årsmedelvärde*
Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde
Timmedelvärde
Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde

30
40
60
90
40
50

PM10

Tabell 2.

Parameter
SO2
NO2

PM10

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

Kommentar
Får ej överskridas
Får överskridas högst 7 dygn per år
Får överskridas högst 175 timmar per år
Får
Får
Får
Får
Får
Får

ej överskridas
ej överskridas
överskridas högst 7 dygn per år
överskridas högst 175 timmar per år
ej överskridas
överskridas högst 35 dygn per år

Riksdagens delmål (SO2, NO2 och PM10) och mål i ett generationsperspektiv (PM10)
avseende halter i luft som inte får överskridas till skydd av människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden.
Medelvärdestid
Årsmedelvärde
Timmedelvärde

Halt
5 µg/m3
60 µg/m3

Gäller från
2005
2010

Årsmedelvärde

20 µg/m3

2010

Dygnsmedelvärde

35 µg/m3

2010

Dygnsmedelvärde
Årsmedelvärde
Årsmedelvärde

30 µg/m3
20 µg/m3
15 µg/m3

2020
2010
2020
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Kommentar
Skall ej överskridas
Får överskridas högst 175
timmar per år
Skall i huvudsak ej
överskridas
Får överskridas högst 37
dygn per år
Bör ej överskridas
Skall ej överskridas
Bör ej överskridas
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Metod
Spridningsmodellering

För att uppskatta vilka föroreningshalter som olika utsläpp orsakar kan spridningsmodellering
användas. Med hjälp av modeller kan man studera hur utsläppen sprids och deponeras beroende på
temperatur, nederbörd, vindar, terräng, skorstenshöjd m m. Resultatet av den spridningsmodellering som är genomförd här är en beskrivning på haltfördelningen av luftföroreningar dels geografiskt dels som medelvärde under ett år samt som 98 percentilen för dygn och timme*. Resultaten
kan presenteras som halter på kartor, vilket ger en tydlig bild över hur emissionerna har spridit sig
och var de högsta haltbidragen erhålls. Kvaliteten av de beräknade resultaten beror dock av kvaliteten av indata d v s noggrannheten i källornas emissioner, information om deras variation i tiden,
allmänna tekniska data som gasernas temperatur, volymflöde, utsläppshöjd, bakgrundshalter samt
den spridningsmodell som används.

4.1.1

TAPM modellen

Spridningsberäkningarna i projektet genomfördes med den sk. TAPM-modellen. TAPM är en
prognostisk modell† utvecklad av CSIRO Australien (motsvarande SMHI). I modellen sker mesoskaliga beräkningar av vindfältet och andra meteorologiska faktorer med timupplösning baserat på
havstemperatur, topografi, markanvändning och synoptisk (storskalig) väder m.m. för olika regioner. På detta sätt får man fram den marknära lokalspecifika meteorologin utan att behöva använda
platsspecifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna lokala vindflöden,
så som sjö/landbris och terränginducerade flöden (t.ex. vindar från berg), temperaturavtagandet
med höjden, blandningshöjder m.m. mot bakgrund av den storskaliga meteorologin (Chen och
Johansson, 2003). TAPM kan även beräkna nederbörd med bra resultat (Chen och Johansson,
2003). Modellen är validerad för svenska förhållande med bra resultat (Chen m fl 2002).
Beräkningarna i TAPM genomförs så att erhållna halt- och meteorologiska resultat för respektive
timme (i kombination med nya/förändrade emissioner), utgör indata till nästkommande timmes
beräkningar, vilket inte alltid är fallet vid spridningsmodellering. Modellen har även en variabel
meteorologi både över ytan och vertikalt (gridspecifik) till följd av rådande topografi och markanvändning m.m, vilket gör att halten i respektive gridruta sprids på olika sätt beroende på vilken
ruta det är. De flesta modeller utgår från samma meteorologiska indata för hela beräkningsgriddet.
Modellen simulerar spridningen av gaser, partiklar och aerosoler från utsläppskällor samt illustrerar
plymhöjden med timupplösning. Detta görs genom en Eulers gridmodul, en "plume rise" modul
samt en Lagransk partikelmodul. Modellen inkluderar en viss kemi genom fotokemiska reaktioner i
gasfas baserade på "Generic Reaction sets", reaktioner i gas- och vattenfas för svaveldioxid och
partiklar (PM2,5; PM10, PM20 samt PM30) (se vidare Hurley m fl 2005). Vid spridnings- och depositionsberäkningar tar modellen hänsyn till de kemiska reaktioner som sker mellan vissa parametrar i
luft.

98-percentil är maxvärdet efter man skalat av de 2 % av mätserien som är högst.
modell beräknar de meteorologiska (spridnings-) förhållandena utifrån storskaligt väder,
topografi, markanvändning m.m.
*

*Prognostisk
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Områdesbeskrivning

Det geografiska läget för beräkningarna valdes till en mellanstor dalgång i ett inlandsläge, så att inte
spridningen till luft skulle vara alltför effektiv, vilket ofta är fallet i kustnära lägen (på grund av bl a
högre vindhastigheter) samt att det skulle kunna bildas inversioner vintertid (vilket sker oftare i dalgångar). Dessa kriterier överensstämde väl med en dalgång vid Bollebygd varför denna valdes för
genomförande av beräkningarna (Figur 1).

Figur 1. Undersökningsområdet för spridningsberäkningarna till luft. Dalgången ligger i Bollebygd i Västra
Götalands län. Beräkningsområdet är beläget vid den röda punkten.

7

Påverkan på luftkvalitet vid användning av spannmål som bränsle för uppvärmning

4.1.3

IVL rapport B1701

Spridningsförutsättningar och meteorologi

Spridningsförutsättningen i dalgången beskrivs nedan genom ett sk. omblandningsindex (se figur 2).
Indexet påverkas av bl.a. topografi, vindhastighet, havstemperatur, markanvändning samt luftens
skiktning och varierar dessutom beroende på tiden på året (d.v.s. de parametrar som påverkar
bildandet av blandningshöjden och vindhastigheten). I figur 2 visas det som ett årsmedelvärde.
Av figur 2 framgår att Bollebygd samhälle ligger strax söder om ett område med dålig omblandning
(orange-röd). Det som ses är den försämrade omblandningen i dalgången innanför Bollebygd.
Beräkningarna är utförda i den yttre delen av denna dalgång, d.v.s. i den orange spridningsklassen
(600-700m) där spridningsförutsättningarna är sämre än genomsnittet för länet.

Figur 2. Spridningsförutsättningar till luft i Västra Götaland beräknat som ett omblandningsindex här redovisat som årsmedelvärde. Lågt index =dåliga omblandningsförutsättningar.

Beräkningarna har genomförts med meteorologi för ett sk. typår (Haeger-Eugensson m fl 2006).
Typåret har framtagits genom en klimatologisk och statistisk analys av storskaliga och primärt
styrande meteorologiska parametrar för spridning till luft. För detta har den sk. Lambs väderklassificering (LVK) använts där olika väder klassificeras efter den storskaliga atmosfäriska cirkulationen
och vindhastighet samt vorticitet (rotationshastigheten på ett lågtryck eller högtryck) (Chen 2000).
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Scenarier
Enskild uppvärmning gårdsnivå

För att bedöma betydelsen av haltbidraget från spannmålseldning gjordes först en beräkning på
enskild uppvärmning på gårdsnivå i Bollebygdsområdet. Beräkningarna har utförts på utsläpp från
spannmålsbrännare på gårdsnivå (<50 kW) som idag är den vanligaste tekniken vid spannmålseldning. Beräkningarna gjordes för vinterhalvår då spridningsförutsättningarna är sämst och
emissionsfaktorerna som användes var relativt höga.
Modellen beräknade bidraget avseende luftföroreningshalter för SO2, NO2, PM10 samt depositionshalter för svavel och kväve. Beräkningarna gjordes som 98-percentil för timmedelvärden respektive
dygnsmedelvärden samt medelvärde för vinterhalvåret. Depositionen beräknades för 1 år.

4.2.2

Enskild uppvärmning och närvärme i bostadsområde

För att bedöma betydelsen av spannmålseldning i ett villaområde och eventuella samverkningseffekter från flera spannmålsbrännare gjordes beräkningar på 25 fastigheter med spannmålsbrännare i ett mindre bostadsområde i Bollebygdsområdet. I området ingick också två mindre närvärmecentraler (100-250 kW). Figur 3 visar lokaliseringen av anläggningarna.
Beräkningarna gjordes för två olika scenarier för spannmålseldning och ett scenario för pelletseldning:
1. Samverkan mellan 25 spannmålsbrännare och två mindre närvärmecentraler för spannmål
lokaliserade nära varandra i ett bostadsområde
2. Samverkan mellan 25 spannmålsbrännare lokaliserade nära varandra i ett bostadsområde
3. Samverkan mellan 25 träpelletsbrännare och två mindre närvärmecentraler för pellets lokaliserade nära varandra i ett bostadsområde
Modellen beräknade bidraget avseende luftföroreningshalter för SO2, NO2, PM10 samt deposition
för svavel, kväve och partiklar. Beräkningarna gjordes som 98-percentil timmedelvärden respektive
dygnsmedelvärden samt som medelvärde under ett år.
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Figur 3. Visar 25 fastigheter med spannmålsbrännare (blå triangel) samt två närvärmecentraler (röd prick).

4.3

Emissionsdata

Den emissionsdata som har använts i spridningsberäkningarna är hämtat från Rönnbäck (2005a,
2005b) samt från studier som för närvarande pågår (www. Energigården.info). Tabell 3 visar spridningen på den referensdata samt den indata som har använts för de olika beräkningarna. För helårsberäkningarna har en lägre effekt och lägre emissionsfaktorer för NO2 använts för vår och höst
samt har effekten och emissionerna antagits vara noll under juni-augusti.
Tabell 3.

Emissionsdata från spannmålseldning och indata för spridningsberäkningarna. Data anges i
mg/ nm3 (10 % O2).

Emissionsfaktorer
NO2
SO2
PM10
HCl

Spannmål1
mg/nm3
300-1000
10-400
100-400
15-90

Spannmålvilla2 mg/m3
800, 6003
350
400
40

Spannmålnärvärme2 mg/nm3
800, 6003
350
250
60

Pellets-villa2
mg/nm3
140, 903
20, 103
70,
-

Pellets-närvärme2
mg/nm3
140, 903
20, 103
70,
-

1 Emissionsdata från olika mätningar
2 Indata för spridningsberäkningarna
3 Avser emissionsdata för sep-nov och mars-maj.

4.4

Teknisk data

Vid spridningsmodellering krävs utöver emissionsdata uppgifter på skorstenshöjd, rökgasflöde och
rökgastemperatur.
Tabell 4 visar antagna indata för de olika beräkningarna som har gjorts. För helårsberäkningarna har
en lägre effekt, rökgastemperatur och rökgashastighet använts för vår och höst samt har effekten
under juni-augusti antagits vara noll.
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Teknisk data för spridningsberäkningarna för spannmål och träpellets.
1

Skorstenshöjd m
Effekt hög kW2
Effekt låg-kW3
Rökgastemperatur oC2
Rökgastemperatur oC3
Rökgashastighet m/s2
Rökgashastighet m/s3

Spannmål-villa
5
7
3
80
70
0,19
0,08

Spannmål-närvärme
12
250
100
120
100
2,7
1,09

Pellets4-villa
5
7
3
80
70
0,19
0,08

Pellets4-närvärme
12
250
100
120
100
2,7
1,09

1. Diametern på skorstenen är 160 mm för enskild brännare och 220 mm för närvärmecentralerna
2. Effekten är en medeleffekt för Dec-feb.
3. Effekten är en medeleffekt för sep-nov och mars-maj.
4. Avser träpellets.

4.5

Bakgrundshalter

För att kunna uppskatta förekommande haltnivåer och bedöma risken för att lufthalterna i ett
område överskrider miljökvalitetsnormer eller gränsvärden behövs, förutom det beräknade haltbidraget från spannmålseldning, även bakgrundshalter tas med i beräkningarna. Med bakgrundshalt
menas här den halt av respektive ämne som transporteras in över området, dvs. innan lokalt emitterade föroreningar har hunnit adderas till halten. Genom mätningar inom både den nationella (finansierad av miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket) och den regionala miljöövervakningen
samt genom andra mätningar av luftföroreningar lokalt är kunskapen om de bakgrundshalter som
förekommer i Västra Götaland god (www.ivl.se). Bakgrundshalten har främst hämtats från Råö
mätstation i Västra Götaland (www.ivl.se/miljödata) och visas i Tabell 5 och Tabell 6. Mätningar
görs även för deposition av luftföroreningar. Bakgrundshalter för depositionen på öppet fält i
Västra Götaland var under 2004/2005 för svavel ca 0,5 g/m2 och år och för kväve ca 0,9 g/m2 och
år (Nettelbladt mfl. 2006).
Vid beräkningar i tätorter måste även tätortens emissioner inkluderas antingen i spridningsberäkningarna eller genom att istället för regional bakgrundshalt använda en sk urban bakgrundshalt
(inkl. både längddistanstransport plus lokala emissioner). I Bollebygd är dock det urbana bidraget
marginellt varför den regionala bakgrundshalten använts. I glest bebyggda tätorter, såsom Bollebygd
föreligger ingen skillnad mellan urbana bakgrundshalter (ofta taknivå) och markplanshalter eftersom
den vertikala dispersionen är effektiv. Den för området högsta halten förväntas därför återfinnas i
tätortens ytterområde där ev biobränsleeldning kan förekomma.
Tabell 5.

Regionala bakgrundshalter, årsmedelvärde i luft (µg/m3.)

Område Västra
Götaland
2004
2005/06

Tabell 6.

SO2 µg/m3

NO2 µg/m3

0,8

4,7

PM10 µg/m3

15

Bakgrundshalter i luft, vinterhalvår, 98 percentil dygn (µg/m3) för SO2 NO2 samt 90percentil dygn för PM10.

Område Västra
Götaland

SO2 µg/m3 98-%
dygn

NO2 µg/m3 98-%
dygn

2003/04
2005/06

4,2

16,1

PM10 µg/m3 90-%
dygn

25,9
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Resultat
Enskild uppvärmning gårdsnivå

Spridningsberäkningar av halter i luft av SO2, NO2 och PM10 har gjorts gällande vinterhalvårsmedelvärde, 98-percentil dygnsmedelvärde och 98-percentil timmedelvärde. Resultaten från spridningsberäkningarna för dygnsmedelvärde visas i figur 4 och figur 5. Det högsta beräknade bidraget
till halter i luft av SO2, NO2 och PM10 från en spannmålsbrännare på gårdsnivå visas i Tabell 7.
Haltbidraget för 98-percentil dygnsmedelvärde vid området runt gården beräknades vara mellan
0,1-1 µg/m3 för NO2 och där högsta halten ligger ca 50-75 m från källan, se figur 4. PM10 (90percentil dygn) beräknades vara mellan 0,1-0,2 µg/m3 (figur 5) och SO2 beräknades vara mellan 0,10,2 för 98-percentil timmedelvärden.
Resultatet visar att bidraget inte ger något nämnvärt tillskott och det föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer eller miljömål vid enskild spannmålseldning (<10 kW) på landsbygden.
Tabell 7.

Beräknat högsta haltbidrag från en enskild spannmålsbrännare på gårdsnivå.

Spannmålsbrännare

SO2
NO2
PM10

Miljömål (årsmedelvärde)
µg/m3
5
20
20

Årsmedelvärde
µg/m3

Dygnsmedelvärde
µg/m3 (98-%-il)

Timmedelvärde
µg/m3 (98-%-il)

försumbart
0,2
0,1

försumbart
1
0,2 (90 %-il)

0,2
1

Depositionen för svavel och kväve vid området runt gården beräknades till 2,5-5 mg/m2 respektive
0,1 mg/m2 vilket kan jämföras mot nivån på bakgrundshalten för svavel på 500 mg/m2 (helår)
respektive för kväve på 900 mg/m2 (helår).

Figur 4. Beräknat haltbidrag som 98-percentil dygnsmedelvärde under vinterhalvår av NO2 (µg/m3) från
enskild spannmålseldning på gårdsnivå.
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Figur 5. Beräknat haltbidrag som 90-percentil dygnsmedelvärde under vinterhalvår av PM10 (µg/m3) från
enskild spannmålseldning på gårdsnivå.

5.2

Enskild uppvärmning och närvärme i ett
bostadsområde

Spridningsberäkningar av haltbidrag till luft av SO2, NO2 och PM10 har gjorts gällande årsmedelvärde och percentiler av dygnsmedelvärde för spannmålseldning och träpelletseldning. Figur 6-11
visar beräknat haltbidrag som dygnsmedelvärde (percentiler) för tre olika scenario.
Figur 6 a-b och figur 7 visar beräknat haltbidrag för SO2 som dygnsmedelvärde (98-percentil) för
scenario 1 och 2 för spannmål samt scenario 3 för träpellets. Resultatet för scenario 1 (25 spannmålsbrännare och 2 värmecentraler) visade att de högsta haltbidragen erhölls ca 50-75 m från närvärmecentralerna och där bidragen avtar 2-4 gånger ca 300 m från värmecentralerna. Beräkningarna
för scenario 2 (25 spannmålsbrännare) gav betydligt lägre värden, vilket visar att närvärmecentralerna ger störst bidrag till de högsta halterna. För att lättare kunna jämföra hur de olika resultaten
förhåller sig till varandra, har förhållandet mellan haltnivåerna i scenario 1 och 2 samt 1 och 3
beräknats i markerad punkt i resultatkartorna. Denna punkt valdes eftersom den är lokaliserad
centralt i området.
Scenario 1 och 2 - SO2
a)

b)

Figur 6 Beräknat haltbidrag avseende 98-percentilen för dygnsmedelvärdet av SO2 (µg/m3) från a)
spannmålseldning i ett bostadsområde med 25 spannmålsbrännare och två värmecentraler och b)
med enbart 25 spannmålsbrännare. Vid röd punkt har en haltjämförelse gjorts.
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Scenario 3-SO2

Figur 7 Beräknade haltbidrag avseende 98-percentilen för dygnsmedelvärdet av SO2 (µg/m3) från träpelletseldning i ett bostadsområde med 25 pelletsbrännare och två värmecentraler för pellets. Vid röd
punkt har en haltjämförelse gjorts.

Haltbidraget till luft av SO2 för scenario 1 var 2-8 µg/m3, för scenario 2, 0,4-1 µg/m3 och för
scenario 3, 0,1-0,5 µg/m3. En jämförelse mellan haltnivåerna av SO2 i markerade röda punkter
(scenario 1 och 3), visade att haltbidraget från spannmålseldning var ca 13 ggr större än haltbidraget
från pelletseldning. Skillnaden mellan scenario 1 och 2, d.v.s. med eller utan fjärrvärmecentraler, var
ca 8 ggr högre haltnivåer med de stora punktkällorna.
Figur 8 a-b och figur 9 visar beräknat haltbidrag för NO2 som dygnsmedelvärde (98-percentil) för
scenario 1 och 2 för spannmål och scenario 3 för träpellets.
Scenario 1 och 2 - NO2
a)

b)

Figur 8. Beräknat haltbidrag avseende 98-percentilen för dygnsmedelvärdet av NO2 (µg/m3) från spannmålseldning i ett bostadsområde med a) 25 installerade spannmålsbrännare och två mindre spannmålseldade värmecentraler och b) enbart 25 spannmålsbrännare. Vid röd punkt har en haltjämförelse
gjorts.
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Scenario 3-NO2

Figur 9. Beräknat haltbidrag avseende 98-percentilen för dygnmedelvärdet av NO2 (µg/m3) från pelletseldning i ett bostadsområde med 25 installerade träpelletsbrännare och två mindre pelletseldade
värmecentraler. Vid röd punkt har en haltjämförelse gjorts.

Haltbidraget till luft av NO2 för scenario 1 var 4-18 µg/m3, för scenario 2, 0,5-2,5 µg/m3 och för
scenario 3, 0,8-2,8 µg/m3. Jämförelsen mellan haltnivåerna av NO2 i markerade röda punkter i
scenario 1 och 3 visade att haltbidraget av NO2 från spannmålseldning var ca 6 ggr högre än haltbidraget från pelletseldning. Skillnaden mellan scenario 1 och 2, d.v.s. med eller utan fjärrvärmecentraler, var ca 7 ggr högre haltnivåer med de stora punktkällorna. Figur 10 a-b och figur 11 visar
beräknat haltbidrag för PM10 som dygnsmedelvärde (90-percentil) för scenario 1 och 2 för spannmål och scenario 3 för träpellets.
Scenario 1 och 2 – PM10
a)

b)

Figur 10. Beräknat haltbidrag avseende 90-percentilen för dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m3) från a)
spannmålseldning i ett bostadsområde med 25 installerade spannmålsbrännare och två mindre
spannmålseldade värmecentraler och b) 25 spannmålsbrännare utan värmecentraler. Vid röd punkt
har en haltjämförelse gjorts.
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Scenario 3-PM10

Figur 11. Beräknat haltbidrag avseende 90-percentilen för dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m3) från träpelletseldning i ett bostadsområde med 25 installerade pelletsbrännare och två mindre pelletseldade värmecentraler. Vid röd punkt har en haltjämförelse gjorts.

Haltbidraget till luft av PM10 för scenario 1 var 1-5 µg/m3, för scenario 2, 0,2-0,8 µg/m3 och för
scenario 3, 0,4-0,9 µg/m3. En jämförelse mellan haltnivåerna av PM10 i markerade röda punkter i
scenario 1 och 3 visade att haltbidraget från spannmålseldning var ca 6 ggr högre än den från
pelletseldning. Skillnaden mellan scenario 1 och 2, d.v.s. med eller utan fjärrvärmecentraler, visade
också ca 6 ggr högre haltnivåer med de stora punktkällorna.
I figur 12 visas en sammanställning av ovanstående jämförelser av haltbidragen i markerade punkter
(figur 6-11) samt redovisas totalhalten genom att addera den regionala bakgrundshalten (motsvarande percentil av dygnsmedelvärdet eftersom kartorna visar percentilberäkningar för dygn) till
haltbidraget. En kvotjämförelse för haltbidraget och totalhalten visas i figur 13.
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Figur 12. Haltbidrag och totalhalter (bakgrundshalt + haltbidrag) hämtade från rödmarkerade punkter i figur
6-11, för respektive scenario beräknat som percentiler för dygnsmedelvärdet.
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procentuellt förhållande

100%

75%

SO2
NO2
PM10

50%

25%

0%
% reg bagr av tothalt
scen 1

% reg bagr av tothalt
scen 2

% reg bagr av tothalt
scen 3

Figur 13. Kvotjämförelse mellan dels haltbidragen, dels totalhalterna i scenario 1 och 2 samt 1 och 3.

I figur 12 ses tydligt att haltbidragen är högre för alla parametrar för scenario 1 - spannmål jämfört
med pellets (scenario 3) och spannmål utan närvärme (scenario 2). Haltbidraget av NO2 är såpass
stort att det ses en tydlig påverkan på den totala NO2-halten. Vad det gäller de övriga två parametrarna så är dessa haltbidrag relativt små. Görs en beräkning av hur stor andel det regionala bakgrundshalten (se tabell 6) utgör av totalhalten för respektive scenario och parameter framgår att i
scenario 1 utgör den regionala haltnivån av SO2 och NO2 ca 50% av totalhalten (figur 13). För
PM10 utgör dock den regionala bakgrundshalten 90% d.v.s. haltbidraget från spannmålseldningen i
närvärmeverk och i småskaliga pannor (scenario 1) utgör 10% av den totala halten. I scenario 2
(endast småskalig spannmålseldning) och 3 (småskalig pelletseldning) utgör den regionala bakgrundshalten en ännu större andel, ca 90-95% av totalhalten för SO2 och NO2, eftersom haltbidragen är små. För PM10 ses nästan inget påslag alls från lokala källor eftersom dels haltbidraget är
mycket litet samtidigt som den regionala bakgrundshalten är relativt hög.
I tabell 8-10 jämförs högsta beräknade haltbidrag, baserat på års- och percentiler för dygnsmedelvärden, samt uppmätta bakgrundshalter i Västra Götaland med miljökvalitetsnormer och miljömål.
Resultatet visar att för scenario 1 (25 spannmålsbrännare och 2 värmecentraler) gav tillskottet av
SO2 beräknat som årsmedelvärdet en fördubbling mot bakgrundshalten. Detta ger en totalhalt på
nästan 3 µg/m3 att jämföras mot miljömålet på 5 µg/m3, det vill säga de högre emissionerna för
scenario 1 slår även igen på årsmedelvärdet. Högsta halterna uppnås ca 50-75 m från värmecentralerna och avtar sedan till en halt på 0,6 µg/m3, ca 300 m från värmecentralerna. Beräkningarna för
enbart 25 spannmålsbrännare (scenario 2) ger lägre halter och ger ett tillskott av SO2 på ca 20 % till
bakgrundshalten för högsta beräknad haltbidrag, vilket ger en totalhalt på 1,2 µg/m3 som årsmedelvärde. Beräkningar för träpellets (scenario 3) ger ett tillskott av SO2 på ca 5 % för högsta beräknade
halt.
Tabell 8.

Beräknat högsta haltbidrag från spannmålseldning och träpelletseldning i ett bostadsområde i jämförelse med miljökvalitetsnormer och uppmätt bakgrundshalt i Västra
Götaland.

Medelvärdestid
SO2 år
SO2 dygn1

Norm
µg/m3
20
100

Mål 2010
µg/m3
5 (2005)

Uppmätt
Bakgrundshalt
1
4

1) Får överskridas högst 7 gånger per år (98-percentil, dygn).
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Scenario 1spannmål
1,8
8

Scenario 2spannmål
0,2
1

Scenario-3
pellets
0,05
0,4
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Depositionsbidraget för svavel för scenario 1 beräknades till 0,04-0,12 g/m2 och år. Detta ger ett
tillskott på ca 24 % mot bakgrundshalten (0,5 g/m2) för högsta beräknade haltbidrag.
Tabell 9 visar beräkningarna för NO2. Beräkningarna för scenario 1 visar liknande resultat som för
SO2. Tillskottet av NO2 för högsta beräknade haltbidrag som årsmedelvärde ger en fördubbling
mot bakgrundshalten. Detta ger en totalhalt på 10 µg/m3 att jämföras mot miljömålet på 20 µg/m3.
Högsta haltbidraget (5 µg/m3) uppnås ca 50-75 m från värmecentralerna och avtar sedan till en halt
på 2 µg/m3, ca 300 m från värmecentralerna. Beräkningarna för scenario 2 för spannmål ger ett
tillskott av NO2 på ca 16 % för högst beräknad halt (årsmedelvärde) och beräkningarna för scenario
3 (träpellets) ger ett tillskott av NO2 på ca 12 % för högsta haltbidrag.
Tabell 9.

Beräknat högsta haltbidrag av NO2 från spannmålseldning och träpelletseldning i
beräkningsområde 2 i jämförelse med miljökvalitetsnormer och uppmätt bakgrundshalt i
Västra Götaland.

Medelvärdestid
NO2 år
NO2 dygn
NO2 timme

Norm
µg/m3
30
601
902

Mål 2010
µg/m3
20
60

Uppmätt
Bakgrundshalt
5
16
-

Scenario 1spannmål
5
18
20

Scenario 2spannmål
0,8
2,5
3

Scenario-3
pellets
0,6
2,8
3,8

1) Får överskridas högst 7 gånger per år (98-percentil, dygn).
2) Får överskridas högst 175 gånger per år (98-percentil, timme).

Depositionsbidraget för kväve för scenario 1 beräknades till 0,004-0,012 g/m2 (årsmedelvärde).
Detta ger ett tillskott på ca 1 % mot bakgrundsdepositionen (0,9 g/m2) för högsta beräknade haltbidrag.
Tabell 10 visar resultatet för PM10. Beräkningarna för scenario 1 gav ett tillskott av PM10 på ca 6 %
för högsta beräknade haltbidrag för årsmedelvärdet vilket ger en totalhalt på 16 µg/m3 att jämföras
mot miljömålet på 20 µg/m3. Högsta beräknade haltbidrag för 90-percentilen av dygnsmedelvärdet
gav ett tillskott av PM10 på ca 16 % vilket ger en totalhalt på 31 µg/m3 att jämföras mot miljömålet
på 35 µg/m3. För scenario 2 (25 spannmålsbrännare) var tillskottet ca 3 % för årsmedelvärdet.
Beräkningarna för scenario 3 (25 pelletsbrännare och två närvärmecentraler för träpellets) gav ett
tillskott av PM10 på ca 1 % för årsmedelvärdet och ett tillskott på 3 % för 90-percentilerna av
dygnsmedelvärde.
Depositionsbidraget för PM10 för scenario 1 beräknades till 5-37 mg/m2 (årsmedelvärde).
Tabell 10.

Beräknat högsta haltbidrag från spannmålseldning och träpelletseldning i beräkningsområde 2 i jämförelse med miljökvalitetsnormer och uppmätt bakgrundshalt i Västra
Götaland.

Medelvärdestid
PM10 år
PM10 dygn1

Norm
µg/m3
40
50

Mål 2010
µg/m3
20
35

Uppmätt
Bakgrundshalt
15
26

Scenario 1spannmål
1
5

Scenario 2spannmål
0,4
0,8

Scenario-3
pellets
0,2
0,8

1) Normen för PM10 för dygn får överskridas högst 35 gånger per år (90-percentil, dygn). Delmålet 2010 får överskridas
högst 37 gånger.

HCl
Tidigare utförda mätningar som inkluderar saltsyra (HCl) och pH pekar på att större delen av det
klor som finns i bränslet omvandlas till saltsyra (Rönnbäck, 2005b). Vid hög svaveltillgång finns
nästan allt klor i HCl i gasfas medan låg svaveltillgång främjar bildning av alkaliklorider som t ex
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KCl. Om kvoten S/Cl (mol) i bränslet närmar sig fyra avgår klor främst som väteklorid HCl och
enligt Rönnbäck (2005b) ligger kvoten i spannmål på 0,8-4,6.
Det finns inga miljökvalitetsnormer eller miljömål för HCl. Generellt förekommer HCl i mycket
liten utsträckning i Sverige och nedfallsmätningar av väteklorid förekommer inte regelbundet inom
nationell miljöövervakning. Eftersom det inte finns normer eller miljömål för HCl att jämföra mot
har inga beräkningar gjorts för HCl
Det finns dock en ISO standard (ISO 9223) som klassificerar korrosivitet för luftburna klorider. I
standarden klassificeras klordeposition i mg/m2, dag i fyra klasser, se tabell 11. Vid ett antagande att
allt klor från HCl i scenario 1 deponeras som partiklar blir klordepositionen ca 0,01 mg/m2, dag, en
halt som ligger i lägsta klassen för korrosivitet. Beräkningen baseras på en beräknad partikeldeposition på 37 mg/m2 per år och att HCl emissionerna är ca en tiondel av PM10 emissionerna.
Tabell 11. ISO standard som klassificerar korrosivitet.
Klordeposition mg/m2

Klass

CD ≤ 3

S0

4< CD ≤ 60

S1

61 < CD ≤ 300

S2

301 < CD ≤1500

S3

6.

Diskussion och slutsatser

Emissioner till luft av miljö- och hälsopåverkande ämnen är en av de viktigaste frågorna som avgör
möjligheterna till en utökad småskalig bioenergianvändning. Vid introduktion av nya bränslen är det
därför viktigt att tidigt identifiera eventuella miljörisker som kan uppstå. Flera studier har visat att
jämfört med dagens träpelletsbrännare så avger spannmålsbrännare avsevärt högre emissioner av
partiklar, SO2 och NOx och jämfört med vedpannor är SO2 - och NOx emissionen högre.
Idag används spannmålsbrännare (<50 kW) främst för enskild uppvärmning på gårdar på landsbygden. Nationellt sett är den totala användningen fortfarande liten, 1000-2000 brännare
(Rönnbäck, 2005a). Resultatet från modellberäkningarna visar att i den miljön med dagens föroreningshalter föreligger ingen risk att normer och miljömål överskrids.
En ökad användning av spannmål som bränsle kan dock leda till att spannmålsbrännare även
installeras i villor i bostadsområden. Samverkan mellan dem på grund av att de är lokaliserade nära
varandra kan då resultera i höga föroreningshalter. En ökad användning av spannmål som bränsle
kan även innebära att spannmål i större utsträckning används i mindre värmecentraler i t ex skolor
och andra offentliga byggnader. Är dessutom anläggningarna installerade i ett område som är
ogynnsamt ur spridningssynpunkt kan det finnas risk för att haltbidraget från spannmålsförbränningen kan medföra att miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids om höga emissionsnivåer
uppnås.
Resultaten från spridningsberäkningarna i ett bostadsområde med 25 installerade spannmålsbrännare och 2 mindre närvärmecentraler (100-250 kW) visade att SO2, NO2 och PM10 bidrog till
att öka föroreningshalten i området. Beräknat som årsmedelvärde var tillskottet av SO2 och NO2 en
fördubbling mot bakgrundshalten medan tillskottet av partiklar var ca 6 %. Resultatet visade att det
var de två närvärmecentralerna som stod för det största bidraget. Miljökvalitetsnormer och miljömål överskreds inte men halterna för SO2 och PM10 låg relativt nära miljömålet för 2010. Eftersom
bakgrundshalterna för PM10 i flera kommuner idag ligger nära normer och miljömål innebär det att
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även ett litet tillskott från en ny emissionskälla kan bidra till att miljökvalitetsnormer och miljömål
överskrids. Det bör dock noteras att beräkningarna gjordes för ett område som utgör om inte
”sämsta fall” så i alla fall relativt dåligt med avseende på omblandningsförhållandena dvs området
var lokaliserat i en dalgång där spridningsförutsättningarna normalt alltid är sämre än för öppet
landskap. Där landskapet är kuperat är dock bebyggelsen normalt lokaliserad till dalgångarna
snarare än på omgivande berg, varför beräkningarna inte är orealistiska. Emissionsfaktorerna som
användes var dessutom relativt höga varför detta också skulle kunna leda till en överskattning av
haltnivåerna. Motsvarande beräkningar för ett område med bättre spridningsförutsättningar och
lägre emissionsfaktorer skulle resultera i lägre föroreningshalter.
De höga ask-, svavel- och kvävehalterna i spannmål leder till högre föroreningshalter av SO2, NO2
och partiklar än vid förbränning av träpellets. Beräkningarna för träpelletseldning gav lägre haltbidrag. Dygnsmedelvärdena var ca 4-20 gånger lägre än motsvarande beräkning för spannmål.
I framtiden kan även andra kväve- och askrika energigrödor bli aktuella bl a som inblandning i
pellets och det är viktigt att undersöka konsekvenser av en ökad användning av dessa bränsleråvaror för emissioner och bidrag till luftföroreningshalter vid småskalig värmeförsörjning. Om
spannmål ska kunna bli en energikälla i urbana områden måste utsläppen begränsas, och tekniken
för att reducera dessa ämnen i villa- och fastighetsskala måste utvecklas.
Antalet emissionsmätningar som har gjorts på spannmålsbrännare är idag ganska begränsat och har
framförallt utförts på brännare på villanivå. Spannmålsbrännare finns idag även i effekter från 100
kW-500 kW och för att öka kunskapen om utsläppsnivåer från spannmålseldning bör fler mätningar även utföras på lite större anläggningar som kan utgöra värmecentraler och betjäna till
exempel en skola, ett sjukhem eller dylikt.
Följande slutsatser kan dras i projektet:
-Det föreligger ingen risk att miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids i närområdet till följd av
enskild småskalig förbränning av spannmål på gårdsnivå.
-Utsläppen från varje enskild anläggning är i mängd räknat mycket litet och regionalt finns inga
risker för påverkan på luftkvalitet vid en ökad användning av spannmål som bränsle i Västra
Götaland.
-En ökad installation av spannmålsbrännare med dagens emissionsnivåer och ogynnsamma spridningsförhållanden i t ex ett bostadsområde kan lokalt innebära att miljömålen för SO2 och partiklar
överskrids.
-Vid en ökad användning av spannmål som bränsle i urbana miljöer måste utsläppen av SO2 , NO2,
PM10 och klor minskas genom främst förbränningstekniska åtgärder.
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