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Solvärme i kombination med 

pellets är ett sätt att minska 

utsläppen av kolmonoxid från 

pelleteldning. Ett annat sätt är att 

ändra styrningen av brännaren så 

att den blir modulerande. Start- 

och stopputsläppen är störst i de 

fl esta av de system som har 

undersökts vid Högskolan Dalar-

na. 

Pelletleveranserna till småhus har för-
dubblats mellan 2003 och 2006, då de 
motsvarade 2,9 terawattimmar (PIR:s sta-
tistik) vilket motsvarar ungefär 10 pro-
cent av energianvändningen i småhusen 
(SCB:s statistik). Emissioner från vedpan-
nor utan ackumulatortank är fortfaran-
de en dominerande utsläppskälla från 
småskalig eldning, men i takt med ökad 
pelletanvändning ökar också intresset 
för emissioner från pelletanläggningar. 

Gränsvärden för utsläpp från små-
skalig eldningsutrustning gäller emis-
sioner av kolmonoxid (CO), organiskt 
bundet kol (OGC) och partiklar (stoft). I 
Tyskland och Österrike fi nns även krav 
på kväveoxider (NOx). Höga emissioner 
av kolmonoxid är en indikator på dålig 
förbränning. Gasen är luktfri och inte 
farlig när den späds ut i luften, men i 
högre koncentrationer kan den leda till 
kvävning då den påverkar syreupptag-
ningsförmågan. Man har tidigare antagit 
att CO är en bra indikator även för andra 
utsläpp, men forskningen har visat att 
vissa cancerframkallande ämnen inte 
följer utsläppskurvan för CO.

Idag diskuteras mer och mer risken 
med små stoftpartiklar och vissa cancer-
framkallande ämnen bland organiskt 
bundet kol, men vi har endast kunnat 
fi nansiera mätningar av CO och NOx 
och endast fokuserat på hur utsläpp 
av kolmonoxid varierar under de olika 
eldningsfaserna. Med hjälp av en simule-
ringsmodell har de årliga CO-emissioner-
na beräknats.

Stora utsläpp vid start och stopp

Vi har mätt på åtta olika pannor, brän-
nare och kaminer både under verklig-
hetstrogen drift och under idealiserade 
förhållanden. Mätningarna har sedan 
använts för att bygga datormodeller av 
de olika komponenterna som sedan har 
simulerats tillsammans med solvärme-
system och byggnad för ett helt års drift. 

Systemutformning som till exempel 
lagringsvolym, reglerstrategi, givarpla-
cering, och värmelast/planlösning påver-
kar hur många gånger per år som brän-
naren/kaminen startar och det är vid 
dessa tillfällen med dålig förbränning 
som de högsta koncentrationerna av kol-
monoxid uppstår. De årliga utsläppen av 
kolmonoxid kan därför variera kraftigt 
mellan olika anläggningar. Utsläppen på-
verkas också av hur väl utrustningen är 
injusterad och hur ofta den rengörs. 

Figur 1 visar simulerade utsläpp av 
kolmonoxid för ett års drift per megajou-
le förbrukad pellets (1 megajoule motsva-
rar cirka 60 gram pellets). Sex olika vil-
lasystem med solvärme redovisas (gula 
staplar) varav två även simulerats utan 
solvärme (gröna staplar). Streckat områ-

de på staplarna visar andelen emissioner 
som uppkommer under driftfasen, och 
övriga delen av stapeln visar andel start- 
och stopputsläpp. Som jämförelse visas 
exempel på gränsvärden upprättade av 
bland annat SP (P-märkning), Svanen och 
tyska Blauer Engel. 

Märkning premierar låga driftutsläpp 

Start- och stopputsläppen utgör i de fl esta 
fall en mycket stor del av de årliga totala 
utsläppen av kolmonoxid för ett pellet-
värmesystem. Tendensen är att de pan-
nor som har de lägsta utsläppen under 
drift har de högsta utsläppen under start 
och stopp. Mätningarna för de olika orga-
nisationernas märkning är inte represen-
tativ för ett års drift med så många star-
ter och stopp som det innebär, och därför 
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Figur 1. Simulerade CO-emissioner för åtta olika pelletsystem varav två varianter utan solvärme 

(gröna staplar). Streckat område på stapeln visar andelen emissioner som uppkommer under 

drift. Övriga emissioner uppkommer i samband med start och stopp.
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Figur 2. Simulerade CO-emissioner för åtta olika pelletsystem varav två varianter utan solvärme 

(gröna staplar). Två olika styrprinciper simuleras: On/Off-reglering och modulerande (för alla 

system utom System 2). Värmebehovet är cirka 15 megawattimmar.
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klarar de fl esta brännare och kaminer 
ändå kraven. 

Utformningen av testen får dock 
den verkan att låga emissioner under 
drift premieras före låga start- och 
stopputsläpp. Undantas start- och stopp-
utsläppen uppfyller fem av systemen 
de strängaste kraven från Blauer Engel. 
Inkluderas realistiska start- och stopput-
släpp uppfyller systemen endast kraven 
för P-märkning.

Solvärme minskar utsläppen

Genom att komplettera anläggningen 
med solvärme minskas utsläppen ge-
nom att eldningssäsongen kortas och 
sommardriften då pannan har sämst 
verkningsgrad med fl est start och stopp 
i förhållande till levererad energimängd 
elimineras. Figur 2 visar totala CO-emis-
sioner i kilo per år för de olika systemen 
och där kan vi se att system 5 och 6 med 
solvärme har betydligt lägre utsläpp än 
motsvarande system utan solvärme. För 
system 5 får man nästan en halvering 

av utsläppen då det kombineras med sol-
värme. En frånluftvärmepump för tapp-
varmvattenuppvärmning skulle också 
liksom solvärme kunna ersätta sommar-
driften och minska CO-emissionerna, 
men detta ökar elbehovet.

Figur 2 visar CO-emissionerna i kilo 
per år för On/Off-reglering och mo-
dulerande brännarstyrning (prickiga 
staplar). Modulerande brännarstyrning 
innebär att brännarens effekt anpassas 
efter lasten och stannar då endast om 
lägsta effektnivå får temperaturen att 
stiga. Detta kan ge kraftig minskning av 
utsläppen om start- och stopputsläppen 
är stora och om CO-utsläppen inte ökar 
så mycket av minskad förbränningsef-
fekt. I de fall som studerats här ger den 
modulerande brännarstyrningen oftast 
lägre emissioner, men resultaten är ju di-
rekt beroende av hur många starter och 
stopp man kan spara, samt brännarens 
utsläppskarakteristik. Den modulerande 
brännarstyrningen kan ge högre verk-
ningsgrad genom att rökgastemperatu-

ren blir lägre vid lägre eldningseffekt, 
men vinsten kan till stor del ätas upp av 
att luftfaktorn ofta ökar med minskad 
förbränningseffekt.

Måste skräddarsys

Komplettering med solvärme är effek-
tivt, men måste ske på ett klokt sätt så 
att systemets förutsättningar tillvaratas, 
så att systemet blir energieffektivt och 
besparingen så stor som möjligt. Använd-
ning av modulerande brännarstyrning 
kräver att brännaren är väl injusterad 
och att styrsystem och givare är intrim-
made för att fungera. 

Metoder för att minska emissionerna 
måste därför skräddarsys efter systemets 
och brännarens egenskaper och utprovas 
noggrant innan det marknadsintrodu-
ceras.
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Genom att kombinera en biobränslepanna med en ackumulatortank 
och solfångare får man en logisk och miljömässigt intressant kombi-
nation. Solfångarna kan täcka värmebehovet under låglast och acku-
mulatortanken kan användas för att minska antalet starter och stopp 
hos brännaren. På det sättet kan man öka pannans verkningsgrad. På 
minussidan har man de värmeförluster som introduceras med acku-
mulatortanken. 

Systemen fi nns redan på marknaden, men ingen har på ett syste-

matiskt sätt försökt optimera dimensionering och styrning. Det blir en 
av huvuduppgifterna i det FoU-projekt som nu har startat i samarbete 
mellan Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högsko-
lan Dalarna och drygt 20 företag. Andra uppgifter blir att ta fram stan-
dardiserade system för olika tillämpningar för nya och befi ntliga bo-
stadshus, och för nya och befi ntliga närvärmecentraler. Kontakt-
person: Jan-Olof Dalenbäck, jan-olof.dalenback@chalmers.se. 

Utveckling av integrerade system för bio- och solvärme

– ett sätt att minska utsläppen

Solvärme i kombination med pelleteldning är ett sätt att minska utsläppen från pelleteldningen. Det här huset i Falun har en solfångare och en 

vattenmantlad pelletkamin som är kopplade till en ackumulatortank.  FOTO: KENT BÖRJESSON, HÖGSKOLAN DALARNA


