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FÖRORD  
 
Rapporten Provningsmetod för sol- och biovärmesystem – Systemprestanda och emissions-
data är framtagen av Tomas Persson, Ulrik Pettersson, Kaung Myat Win, Mathias Johansson, 
Henrik Persson, Marie Rönnbäck och Jan-Olof Dalenbäck i ett samarbete mellan Högskolan Da-
larna, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers.  
 
Rapporten beskriver resultaten från en nyutvecklad provningsmetod för sol- och biovärmesy-
stem. Syftet med provningsmetoden är att kunna funktionsprova och jämföra prestanda för kom-
pletta automatiskt eldade sol- och biovärmesystem.  
 
Arbetet med att utveckla provningsmetoden har ingått i delprojekt Sol- och biovärme samt i pro-
jektet Biosol, som har finansierats av Energimyndigheten och sol- och pelletsbranschen. Arbetet 
redovisas även i SP-rapport 2011:52, men i den rapporten ingår inte de emissionsmätningar som 
har genomförts i forskningssyfte. Då utvärderingsmetodiken har uppdaterats i och med utvärde-
ringen av emissionerna kan vissa av resultaten ha ändrats något jämfört med tidigare SP-rapport, 
men inga ändringar är så stora att det påverkar resultaten som helhet. 
 
Provningsmetoden ska ge resultat som är representativa för ett års drift, men resultaten ska kunna 
erhållas inom ett par veckor från att systemet installerats i laboratorium. Provningsresultaten ska 
ge systemtillverkarna ökade kunskaper om hur system som utnyttjar sol och biobränsle kan byg-
gas så effektiva som möjligt och möjliggöra prestandajämförelser mellan de olika systemen. 
 
Resultaten visar att provningsmetoden kan mäta systemprestanda för olika system med accepta-
bel noggrannhet och repeterbarhet och att den kan identifiera driftsproblem i systemen så att pro-
blemen kan åtgärdas och systemen förbättras.  
 
Mätresultaten visar att höga värmeförluster är det främsta hindret för att nå riktigt goda system-
prestanda och att värmeförlusterna uppstås till stor del under perioder då pannan inte arbetar.  
 
Resultaten visar också att solfångaryta och solfångarprestanda har relativt liten inverkan på den 
totala systemprestandan. Resultaten pekar alltså på att de i dag tillämpade prestandaprovningarna 
för pannor och solfångare inte är relevanta för att styra mot effektiva sol- och biovärmesystem.  
 
För branschen kan en provmetod, som avslöjar de verkliga bristerna, i ett första skede vara be-
svärande, men då det finns en stor förbättringspotential i nuvarande system bör provmetoden på 
lite längre sikt istället vara gynnsam för branschens fortsatta överlevnad genom att systempre-
standa och därmed ekonomi kan förbättras gentemot andra energislag. 
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SAMMANFATTNING 
 
SP i Borås och Högskolan Dalarna har i samverkan tagit fram en systemprovningsmetod där 
kompletta sol- och pelletsvärmesystem har provats i laboratorium under sex dygn. Plus två inle-
dande dygn för termisk stabilisering av systemet. Provningen innefattar verklighetstrogna lastfall 
för två sommardagar, två vinterdagar, och två vår/höstdagar. Syftet är att få fram information om 
systemets helårsprestanda och systemfunktion genom en kortare tids provning. Vid mätningarna 
som genomförts vid Högskolan Dalarna har syftet också varit att undersöka systemens emis-
sionsprestanda. Emissionsmätningarna ingår normalt inte i systemprovningen, eftersom det skul-
le öka kostnaderna för att genomföra proven. Ett komplett system inklusive regulatorer provas 
med undantag för solfångaren, som utgörs av en datorstyrd rigg för att kunna skapa en repeterbar 
solvärmemängd från en systemspecifik solfångarkrets. 
 
Totalt har sju olika sol- och pelletssystem provats samt ett referenssystem som utgörs av en kom-
bipanna utan solvärme. Dessutom har det inom projektet genomförts en jämförande provning 
mellan SP och Högskolan Dalarna på samma system. Provningsmetoden som utvecklats i detta 
projekt har visat sig kunna uppfylla målen, det vill säga kunna jämföra systemprestanda mellan 
olika system och uppskatta årsprestandan. Till detta har även eventuella driftsproblem i systemen 
kunnat identifieras så att dessa kan åtgärdas och systemen förbättras.  
 
För att förbättra provningsmetoden och öka noggrannheten i utvärderingen föreslås ett antal åt-
gärder inför en fortsatt provning. De viktigaste förändringarna är att se till att pannans och sy-
stemets laddstatus är så lika som möjligt vid början av sexdagarssekvensen, liksom vid sekven-
sens slut. Detta kräver två olika åtgärder: dels att de inledande två dygnen är identiska med de 
sista två dygnen och att panna triggas igång ett par timmar innan sekvensens början och slut, så 
att risken minskar att pannan levererar värme till tanken vid sekvensens början och slut. Vidare 
föreslås att en ny metod ska användas för att mäta värmeavgivningen till rummet från kaminer 
och att dess noggrannhet undersöks. 
 
För att åstadkomma exakt rätt last och solvärmetillskott vid provningen ska riggen använda en 
teknik med kontinuerlig kompensation av last och solvärmetillskott så att uppmätt och önskad 
energimängd alltid blir densamma i alla provningar. Detta förenklar även handhavandet vid 
provningen och underlättar utvärderingen. För att kunna ge bättre återkoppling och kunna ge råd 
till hur systemen ska förbättras bör tanktemperaturen alltid mätas i några punkter och att förlust-
koefficienter för panna och tank tas fram genom ett separat avsvalningsprov. 
 
Systemprovningen visar generellt att det är gynnsamt att kombinera pelletseldning med solvär-
me. Pelletspannor har en låg verkningsgrad under låglastperioden och med solvärme kan pannan 
stängas av när driftsförutsättningarna är som sämst.  
 
Hög pannverkningsgrad liksom en väl fungerande ackumulatortank och styrsystem har visat sig 
vara avgörande för att erhålla höga systemprestanda i denna provningsmetod. Pannverkningsgra-
den över mätperioden är betydligt lägre än för motsvarande pannor under stationär drift på full 
effekt. Detta beror på att driftstiden för brännaren endast utgör en liten del av hela provningspe-
rioden och därför blir pannans egenskaper under stilleståndsperioderna desto viktigare för syste-
mets prestanda. Under stilleståndsperioderna är det värmeförlusterna till rummet som är avgö-
rande för prestandan, medan värmeförlusterna har en försumbar inverkan på verkningsgraden när 
pannan eldas på full effekt enligt provningsmetoden för pannor EN 303-5. Resultaten pekar alltså 
på att de normala prestandaprovningarna för pannor enligt EN 303-5 inte ger någon garanti för 
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att pannan är effektiv under verklighetstrogen drift och att provning vid stationär effekt inte hel-
ler styr utvecklingen mot bättre isolerade pannor och därmed effektivare sol- och biovärmesy-
stem. 
 
Solfångarens prestanda och storlek har relativt liten inverkan på den totala systemprestandan. 
Solfångarprovning som garanterar solfångarens prestanda är viktigt för att garantera solfångarnas 
kvalitet och prestanda, men är inte på något sätt avgörande för att uppnå höga årsprestanda i 
kombinerade sol- och biobränslesystem Det finns uppenbarligen en stor förbättringspotential för 
denna typ av system och den utvecklade provmetoden är ett mycket viktigt redskap för att effek-
tivisera sol- och biovärmesystem. 
 
Emissionsfaktorer redovisade som medelvärde för hela provningssekvensen (sex dygn) var mel-
lan 192 och 547 mg/MJ för CO, mellan 61 och 95 mg/MJ för NO, mellan 6 och 45 mg/MJ för 
TOC och mellan 31 och 116 mg/MJ för partiklar. För CO och NO ligger värdena inom de inter-
vall som redovisas från forskningsprogrammet "biobränsle hälsa och miljö BHM. Uppmätt me-
delkoncentration av kolväten och partiklar ligger betydligt högre än de emissionsfaktorer som 
redovisas av BHM. 
 
Andelen av emissionerna som släpps ut under start/stopp-sekvenserna ligger mellan 63 och 96 % 
för CO-utsläppen och mellan 48 och 93 % av TOC-utsläppen. För partiklar är motsvarande andel 
mellan 30 och 39 % och för NO endast 10 till 21 %. Det betyder att styrningen av brännaren och 
emissionskarakteristiken under start/stopp blir mycket avgörande för hur mycket CO och TOC 
som släpps ut och att nuvarande metoder för miljömärkning av pelletpannor som baseras på sta-
tionära mätningar enligt EN 303-5 inte leder till att emissioner av CO och TOC minimeras på 
årsbasis. 



   

7 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND ........................................................................ 9 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 9 

1.2 Målsättning ............................................................................................................ 9 

1.3 Befintliga metoder för provning av hela system ................................................. 10 

2 METODUTVECKLING ..................................................................................... 13 

2.1 Mätuppställning ................................................................................................... 13 

2.2 Klimatdata och radiatorlast ................................................................................. 16 

2.3 Tappvarmvattenlast ............................................................................................. 18 

2.4 Solfångare ............................................................................................................ 20 

2.5 Panna eller kamin ................................................................................................ 21 

2.6 Elvärmare ............................................................................................................ 22 

3 GENOMFÖRANDE OCH METODIK FÖR UTVÄRDERING ........................ 25 

3.1 Start och intrimning ............................................................................................. 25 

3.2 Systemprovning enligt modifierat ”Combiprov”, 6-dagarsprov ......................... 25 

3.3 Metodik för utvärdering ...................................................................................... 26 

3.4 Avvikelser i last och styrning .............................................................................. 28 

4 UPPSKATTADE MÄTOSÄKERHETER OCH METODFEL .......................... 31 

4.1 Osäkerhet vid mätning av effekt och energi ........................................................ 31 

4.2 Bränsle - känslighetsanalys ................................................................................. 31 

4.3 Oförbränt i aska ................................................................................................... 33 

4.4 Oförbränt i rökgas ............................................................................................... 34 

4.5 Självdragsförluster .............................................................................................. 34 

4.6 Jämförande provning, SP och Högskolan Dalarna .............................................. 35 

5 PROVNINGSRESULTAT .................................................................................. 37 

5.1 Provning av referenssystem ................................................................................ 37 

5.2 Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem .............................................. 37 

5.3 Systemutformning ............................................................................................... 39 

5.4 Reglerstrategi ...................................................................................................... 40 

5.5 Analys av värmeförluster .................................................................................... 40 

6 EMISSIONSMÄTNINGAR ............................................................................... 43 



   

8 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER .................................................................. 49 

7.1 Förslag till förändringar i provningsmetoden ...................................................... 50 

7.2 Provningsresultatens inverkan på andra provmetoder ........................................ 51 

7.3 Emisionsfaktorer ................................................................................................. 52 

8 REFERENSER .................................................................................................... 53 

9 RAPPORTER ...................................................................................................... 57 

 
 
 
 
 
 



   

9 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Genom att kombinera eldning av biobränsle med solvärme behöver inte pannan användas under 
sommarperioden när den har lägre verkningsgrad och högre emissioner per producerad kWh. Om 
en välisolerad ackumulatortank används för solvärmen kan besparingen i både biobränsle och 
emissioner bli stora. Faktiskt mycket större än den andel av energimängden som solfångarna le-
vererar [1, 2]. Energibesparingen är dock kraftigt beroende av systemutformningen [2, 3]. Sol-
värme och biobränsle är alltså i grunden en mycket bra kombination, men för att systemprestanda 
ska vara optimal, krävs omsorgsfullt arbete kring systemutformning och reglerfunktion.  
 
Eftersom systemprestandan på årsbasis är kraftigt beroende av systemdesignen ör det viktigt med 
en provmetod som kan funktionsprova och kvalitetssäkra dessa typer av system. För att kunna 
utvärdera systemens verkliga årsprestanda bygger provningsmetoden på att systemen provas 
kompletta med styrutrustning under verklighetstrogen drift. Detta projekt har varit inriktat på att 
utvecklat en provningsmetod för kompletta sol- och biobränslesystem för att på så sätt kunna 
utvärdera systemfunktionen och ge återkoppling till företagen som utvecklar systemen samt jäm-
föra prestanda för olika system. 
 
 
 
1.2 Målsättning 
 
Målsättningen med provningsmetoden är att hjälpa de svenska företagen inom solvärme- och 
biobränslebranschen att utveckla system till att vara effektiva. Målet är att ta fram en metod för 
att prova och jämföra hela system, inklusive panna eller kamin. Genom att inkludera hela syste-
met i provningen hamnar den uppmätta effektiviteten närmare verkligheten och verkliga system-
förbättringar uppmuntras. Målet är att utforma provningsmetoden på ett sådant sätt att den kan 
ligga till grund för till exempel en certifiering eller tekniktävling för integrerade sol- och biovär-
mesystem. 
 
Provningar har genomförts både vid SP Energiteknik och Högskolan Dalarna och målsättningen 
med detta har varit dels att tillgodogöra sig båda institutens erfarenheter i metodutvecklingen och 
dessutom att erbjuda regional närhet för de företag som genomför provningar.  
 
Syftet med laboratorieprovningen är att fungera som ett avancerat stöd till utvecklingen av sol- 
och biovärmesystem och den ska ge svar på följande: 
 
• Uppfyller systemet gällande kraven för tappvarmvattenkapacitet? 
• Finns det några funktionsproblem med systemet? 
• Vilka är systemets nyckeltal för den provade sekvensen och på årsbasis? Till exempel. syste-

mets energiverkningsgrad, kapacitetsutnyttjande, behov av köpt energi och solvärmeutbyte. 
• Hur bra är systemet i förhållande till andra provade system? 
• Vilka möjligheter finns det att förbättra systemet med avseende på installation, funktion, sy-

stemverkningsgrad, etcetera? 
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Förutom den termiska systemprovningen har även emissionsmätningar genomförts vid Högsko-
lan i Dalarna. Mätuppställningen har varit utformad så att flödet i kg/s av CO, NO, kolväten och 
partiklar kunnat mätas kontinuerligt under hela provningssekvensen. Här är målsättningen att ge 
ökade kunskaper om systemens emissionskarakteristik under verklighetstrogen drift, till skillnad 
från emissionskarakteristiken under stationär drift som hittills är väl undersökt. 
 
 
 

1.3 Befintliga metoder för provning av hela system 
 
INES och SPF:s 12-dagarsmetod 
Förutom den svenska provningsmetoden som utvecklats i detta projekt har två liknande metoder 
för systemprovning utvecklats, dels vid INES i Chambéry, Frankrike och dels vid SPF i Rap-
perswil, Schweiz. Den största skillnaden mellan provningsmetoderna är att systemen i den 
svenska metoden provas mot på en fix last medan de andra metoderna innebär att systemen pro-
vas mot en fix byggnad som simuleras i realtid under mätningens gång. Värmesystemets styrsy-
stem sköter temperaturhållningen i den simulerade byggnaden och beroende på dess funktion 
erhålls olika last för olika system.  
 
Provningsmetoderna vid SPF och INES innebär att även systemets styrning av rumstemperaturen 
provas. Andra skillnader mellan metoderna är att olika klimatdata används. Vid INES har man 
till exempel jobbat fram en metodik för att automatiskt kunna ta fram representativt klimat till en 
provningssekvens och man kan således erbjuda flexibelt klimat. Alla institut har således använt 
olika klimatdata och vid SPF och INES pågår provningen i 14 dygn varav två initiala dygn för att 
systemet och byggnaden ska uppnå balans. 
 
 
Provning enligt EN 12977 – Custom built systems 
Ett alternativ till att prova solvärmesystem enligt metoderna ovan är provning och simulering 
enligt den Europeiska standarden ”EN 12977-3, Performance prov methods for solar water hea-
ter stores eller prCEN/TS 12977-4, Performance prov methods for solar combistores”. I dessa 
metoder provas ackumulatortanken med bestämda sekvenser med uppladdning och urladdning 
via tankens olika portar och sedan görs en parameteranpassning som leder till en karaktärisering 
av tanken. Med hjälp av karaktäriseringen och standardiserad provning av andra delkomponenter 
i ett solvärmesystem som solfångare, pumpar, styrutrustning och externa växlare kan man sedan 
med hjälp av ett dynamiskt simuleringsprogram, till exempel TRNSYS, simulera hela systemets 
funktion och verkningsgrad under olika laster och klimat. 
 
Provningen är relativt komplicerad och kostsam och det är få institut i Europa som tillämpar me-
toden i någon större utsträckning. Även uppbyggnaden av simuleringsmodellen är, i synnerhet i 
början av tillämpningen, mycket resurskrävande. Nackdelen är även att mycket av den mer prak-
tiska funktionen hos ett helt system inte kan utvärderas samt att även en mycket bra programvara 
för simulering ändå inte helt kan återspegla funktionen hos ett verkligt system. Det saknas också 
bland annat standardiserade metoder för att identifiera det dynamiska förloppet av pannor och 
kaminer vilket innebär att pannans verkliga prestanda utelämnas i denna metod. Värmeförluster-
na i simuleringen underskattas som regel också alltid, eftersom anslutningsrör mellan komponen-
terna inte ingår  
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Fördelarna är givetvis att man kan simulera systemet under en rad olika laster och klimat samt 
byta ut komponenter och sedan få ett snabbt och billigt svar på hur detta påverkar systemets pre-
standa och funktion. Den kommande certifieringen av solvärmesystem (Custom built systems) 
enligt Solar Keymark kommer troligen att baseras på metodserien EN 12977.  
 
 
Combiprov –metoden AC/DC  
Combiprov metoden (AC/DC) har utvecklats av Chris Bales [4] som en metod att prova ackumu-
latortankar under verklighetstrogen drift under sex dygn plus två introducerande konditione-
ringsdygn. Metoden inkluderade inte provning av pannan, utan innebär att pannans funktion ef-
terliknas (emuleras) av en laboratorierigg. Värme och varmvattenlast simulerades från en hus-
modell och klimatet är ett urval från Zürich. Dagar väljs så att uppmätta prestanda för ackumula-
tortanken ska bli representativ för ett års drift. Med hjälp av en korrektionsfaktor kan man utifrån 
de korta mätningarna använda den uppmätta besparingsgraden (fractional energy savings) och 
andelen köpt energi (final energy use) på årsbasis för en kombitank.  
 
Metoden är ett effektivt sätt, att genom laboratoriemätning, uppskatta effektiviteten hos olika 
kombisystem med solvärme och, framförallt, jämföra dessa mot varandra. Då vi önskar en prov-
ningsmetod som kan ge relevanta data med relativt korta mätserier har vi i denna rapport valt att 
utgå från AC/DC-metoden. 
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2 METODUTVECKLING 
 
I detta kapitel redovisas hur Chris Bales metod ”COMBIPROV” [4] vidareutvecklats för att kun-
na tillämpas på kompletta sol- och biovärmesystem. Den grundläggande tanken med provnings-
metoden är att alla system ska provas med en konstant fördefinierad last och samtliga system 
måste därför kunna leverera den energimängd som efterfrågas inom alla enskilda delar av se-
kvenserna.  
 
Combiprov-metoden avser provning av kombitankar med emulerad panna och solvärmekrets. 
(Med emulerad panna eller solvärmekrets avses en provningsrigg som återspeglar funktionen hos 
en verklig panna eller solvärmekrets med avseende på temperatur, flöde och effekt). Nedan be-
skrivs hur metoden kompletterats till att även innehålla en panna eller en kamin och systemspeci-
fik styrutrustning. 
 
 
 

2.1 Mätuppställning 
 
Provningarna genomfördes inomhus i Energitekniks laboratorium på SP och i Högskolan Dalar-
nas laboratorium genom att ackumulatortanken tillsammans med pelletskaminen eller pannan 
och systemets styrutrustning kopplades in mot datorstyrda riggar för radiatorlast (urladdnings-
rigg, ULR), solfångare (laddningsrigg LR) och tappvattenlast (tappvattenrigg, TVR). Riggen för 
radiatorlast användes även för att konditionera systemet till 20 °C före och efter provningsse-
kvensen. Den principiella mätuppställningen redovisas i Figur 2.1, nästa sida.  
 
Emissionsmätningar 
Förutom den energimässiga utvärderingen mättes också emissioner vid Högskolan Dalarna. Detta 
ligger utanför själva provningsmetoden, eftersom kostnaderna för att genomföra provningen an-
nars skulle bli för höga. Om denna provningsmetod samtidigt kan ersätta den traditionella pann-
provningen enligt EN 303-5 [5] kan emissionsmätningar motiveras. Syftet med emissionsmät-
ningarna i detta projekt var att forskningsmässigt undersöka emissionskarakteristiken för pellets-
pannor som arbetar under verklighetstrogen drift. 
 
Gasformiga emissioner mättes i skorstenen och sögs ut via uppvärmt filter och slang för att inte 
kolväten skulle kondensera innan de når mätinstrumentet. Kolväten mättes med ett flamjonise-
ringsinstrument (FID). Syrehalten mättes med en paramagnetisk gasanalysator och mätningen 
görs på avkyld torr rökgas. Koncentrationen av CO (kolmonoxid), CO2 (Koldioxid), och NO 
(Kväveoxid) mättes med en infraröd gasanalysator. Den uppmätta koncentrationen av emissioner 
och syrehalten relaterades till det aktuella rökglasflödet uppmätt med rökgasflödesgivaren och 
därigenom kan emissionsflödet i kg/s samt aktuell förbränningseffekt beräknas. Rökgasflödesgi-
varen har delvis utvecklats inom projektet med syftet att kunna studera ickestationära driftsför-
lopp [6, 7]. Rökgasflödet kan bestämmas med en osäkerhet på högst 5 % för så låga flöden som 
3-4 l/s, vilket motsvarar läckflödet genom pannorna.  
 
Koncentrationen av partiklar mättes efter utspädning av rökgasen med en elektrisk lågtrycksim-
paktor (ELPI) som kontinuerligt mäter partiklarna storleksuppdelat i 13 nivåer. Spädning sker 
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dels genom utspädning med rumsluft i kanalen och med ren torr tryckluft innan gasen leds in i 
lågtrycksimpaktorn. Mätning av partiklar på detta sätt följer principiellt den norska standarden 
för mätning av partikelutsläpp NS 3058-2 [8] och genererar mellan högre partikelkoncentrationer 
än mätning på varm gas [9]. Detta beroende på att bland annat kolväten, som är gasformiga vid 
normal rökgastemperatur, kondenserar och fälls ut som partiklar. Fördelen med mätningar enligt 
denna metod är att den blir mer representativ för den verkliga partikelkoncentrationen som belas-
tar utomhusluften. Även partikelkoncentrationerna har relaterats till det utspädda rökgasflödet så 
att partikelflöde i kg/s kunnat beräknas genom hela mätperioden. 
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Figur 2.1.  
Principiell mätuppställning för systemprovningen. Vid SP ställdes dock inte pannan på våg, utan 
tillförd pelletsmängd vägdes innan påfyllning och kvarvarande pelletsmängd vägdes efter avslu-
tad mätning. På SP mättes rökgasflödet endast för pelletskaminer, men CO och O2-halt mättes i 
alla system. Vid Högskolan Dalarna mättes alltid rökgasflödet och rökgaserna analyserades 
kontinuerligt med avseende på O2, CO2, CO, NO, kolväten och partiklar. 
 
 
 
Ackumulatortanken eller varmvattenberedaren monterades i ett klimatkonditionerat rum där tem-
peraturen hölls vid 20-22 oC. (Pannan eller kaminen placerades utanför kammaren hos SP).  
 
Tank/beredare, panna/kamin och styrutrustning kopplades in enligt leverantörens anvisningar 
men med följande undantag, begränsningar och tillägg: 
 
• Radiatorkretsens framledningstemperatur reglerades av en indatafil och en PID-regulator men 

blandades till rätt temperatur av systemets egen reglershunt.  
 
• Radiatorkretsens flöde (konstant) och returtemperaturen reglerades av ULR 
 

Flödesmätare

Flödesmätare
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• Till tanken kopplades rörledningar för att kunna konditionera hela tankens volym tillsammans 
med pannans/kaminens volym. Denna konditionering styrdes av ULR.  

 
• I ledningarna för radiatorkretsens framlednings- och returtemperatur samt i ledningarna för 

konditionering installerades ventiler för att styra vilka anslutningar som skulle användas för 
radiatorlast respektive konditionering. Backventiler eller magnetventiler förhindrade ofrivillig 
självcirkulation genom de anslutna riggarna. 

 
• Alla anslutningar till och från tank/beredare samt panna/kamin isolerades noggrant och led-

ningarna installerades så att självcirkulationen minimerades.  
 
• I alla ledningar till och från tank/beredare samt panna/kamin monterades temperaturgivare. 

Temperaturgivare monterades även på lämpliga platser för att mäta tanktemperatur och tempe-
raturen i kammaren. 

 
• Solfångarens temperaturer och flödet (konstant) reglerades av LR men baserades på paramet-

rar från provning av aktuell solfångare. LR styrdes från datorn med indata från indatafilen. 
 
• Tappningarna av tappvarmvatten genomförs genom att magnetventiler i TVR styrdes från 

indatafilen. Innan tappningen skedde en förtappning för att få fram tempererat vatten till prov-
objektet. 

 
 
Styrning 
 
Styrningen av systemet ägde rum genom: 
 
• Systemets egen styrutrustning, till exempel styrning av panna/kamin, elpatron, radiatorshunt 

och termiska ventiler. I vissa en del anläggningar användes systemets egen utrustning för sol-
värmestyrningen. 

 
• Provningssekvensens indatafil bestående av indata för solinstrålning, solens infallsvinkel, ut-

omhustemperatur, tidpunkt för tappning, radiatorsystemets framlednings- och returtemperatur, 
elpatron aktiv/inaktiv. 

 
• Datorns program för styrning av radiatorflöde, solfångarflöde, tappvattenmängd, magnetventi-

ler för tappning och ULR, beräkning av solfångartemperatur och interpolering av indata från 
indatafilen. 
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Mätpunkter 
 
Följande mätpunkter loggades under systemprovningen:  
 
1. Temperatur till och från det emulerade radiatorsystemet. 
2. Flödet i radiatorkretsen efter shuntning. 
3. Kallvattentemperatur för tappning. 
4. Varmvattentemperatur efter systemets blandningsventil (50 - 60 °C). 
5. Varmvattentemperatur efter blandningsventil (40 °C) för normering av varmvattenflödet. 
6. Kallvattenflödet till tanken och totala kallvattenflödet till 40-gradersventilen för att justera tappflö-

den. 
7. Temperatur till och från den emulerade solfångaren. 
8. Flödet genom den emulerade solfångaren. 
9. Solfångarens stagnationstemperatur (dvs. temperaturen då inget energiuttag sker ur solfångaren). 
10. Tankens omgivningstemperatur vid två höjder. 
11. Det normerade varmvattenflödet. 
12. Rökgasflöde och rökgastemperatur (På SP, endast för system med pelletkamin). 
13. Styrsystemets drivenergi (elpatron och elbehov till pumpar. Pumpar som inte mättes räknades enligt 

schablon, se nedan). 
 
För hela mätningen eller kontinuerligt uppmättes använd mängd pellets under provets huvudse-
kvens om 6 dagar. Elanvändingen för radiatorkretsens pump uppmättes normalt inte för att und-
vika att behöva definiera ett tryckfall för systemet. Som en schablon lades 18 Watt under 4 dygn 
för radiatorpumpen. Solvärmekretsens pump har antingen uppmäts eller schablonräknats som 75 
W under drift.  
 
 
 

2.2 Klimatdata och radiatorlast 
 
Vid provning av hela system har samma klimatdata använts som i Chris Bales [4] avhandling. 
Klimatet för de sex dagarna kommer ursprungligen från dataprogrammet för klimatgenerering 
Meteonorm och avser ett normalklimat för Zurich. Det ansågs för kostsamt att ta fram ett nytt 
klimat inom detta projekt. Klimatet för Zurich anses vara tämligen representativt även för ett 
klimat i södra Sverige. Ur klimatdata från Meteonorm för hela året har sedan sex karakteristiska 
dagar tagits ut tillsammans med en temperatur och effektprofil för uppvärmningen.  
 
De olika dagarna i sekvensen är bestämda utifrån följande kriterium:  
 
• De ska vara typiska med avseende på den årstid de representerar.  
• Medelvärdet för varje storhet ska under dygnet vara i närheten av det medelvärde som gäller 

för perioden. 
 

Figur 2.2 och Figur 2.3, nästa sida visar hur instrålningen och utetemperaturen samt hur lasterna 
och radiatortemperaturerna fördelar sig under 6-dagarsperioden. Värmelasten uppgår till 218 
kWh under de sex dygnen vilket motsvarar en årlig värmelast på ca 13 300 kWh. 
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Indatafilen till provningen består av en klimatfil för perioden (direkt och diffus instrålning, ut-
omhustemperatur och solens infallsvinkel mot solfångaren) samt temperatur för fram- och retur-
ledning för uppvärmningssystemet. Indatafilen är baserad på timvärden från vilket det rätta vär-
det för varje tidssteg interpoleras fram.  
 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

48 72 96 120 144 168 192

E
ff

ek
t (

W
)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

T
em

pe
ra

tu
r 

(C
)

Solinstrålning 10m2
Utetemperatur

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6  
Figur 2.2.  
Solinstrålning och utetemperatur under 6-dagarssekvensen. 
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Figur 2.3.  
Last, och radiatortemperaturer för 6-dagarssekvensen. 
 
 
 
De olika perioderna kan kort beskrivas enligt nedan: 
 
Vinter (november – februari) 
Allmänna förutsättningar: 
• Liten eller ingen solinstrålning. 
• Uppvärmningsbehov under hela dygnet. 
• Panna och elvärme aktiv hela dygnet. 
 
Klimatvillkor: överensstämmelse främst med avseende på uppvärmningsbehov, total solinstrål-
ning samt fördelningen mellan direkt och diffus solinstrålning. 
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Viktiga funktionsparametrar som provas:  
• Lagrets kapacitet under urladdning. 
• Tid mellan laddningar av tanken för att mäta lagrets kapacitet i den del som pannan laddar. 
• Hur värmelagret växelverkar med pannan under höglast. 
• Hur mycket systemet kan utnyttja solvärmen under vinterperioden. 
 
Vår/höst (mars, april, september, oktober) 
 
Allmänna förutsättningar: 
• Varierande solinstrålning. 
• Uppvärmningsbehov under hela eller delar av dygnet. 
• Panna och elvärme aktiv hela dygnet. 
 
Klimatvillkor: överensstämmelse främst med avseende på uppvärmningsbehov, total solinstrål-
ning samt fördelningen mellan direkt och diffus solinstrålning. 
 
Viktiga funktionsparametrar som provas:  
• Hur kan systemet utnyttja den tillgängliga solenergin under stort varierande uppvärmningsbehov och 

det vanliga behovet av tappvarmvatten 
 
Sommar (maj-augusti) 
 
Allmänna förutsättningar: 
• Inget uppvärmningsbehov 
• Elvärmare för tappvattenbehov aktiverad och panna/kamin avstängd  
 
Klimatvillkor: överensstämmelse främst med avseende på säsongens medelvärden för total solin-
strålning, utomhustemperatur samt fördelningen mellan direkt och diffus solinstrålning 
 
Viktiga funktionsparametrar som provas: 
• Värmeförluster vid höga temperaturer och fulladdat lager. 
• Lagrets värmekapacitet när det laddas med solvärme.  
 
 
 
2.3 Tappvarmvattenlast 
 
Tappvarmvattenberedning kan ske med flera olika tekniker. Varmvattenberedare (tank i tank) 
slingor i tanken (kamflänsrör) eller via plattvärmeväxlare (tappvattenautomat). De olika tekni-
kerna uppvisar stora skillnader i levererad kapacitet och varmvattentemperatur, vilket ställer oli-
ka krav på uppvärmd tankvolym och tanktemperatur. En högre temperatur i tanken ger mer 
varmvatten, men mindre solvärmetillskott. Olika system levererar också olika varmvattentempe-
ratur. För att så rättvist som möjligt kunna prova systemen under samma lastförutsättningar tap-
pades alltid samma effekt ur systemen vid de olika tappningarna enligt en viss tappningsprofil 
som omfattar tre olika tappflöden.  
 
Avsikten är att åstadkomma samma lastprofil avseende varmvatteneffekt för samtliga system 
som provats. Detta åstadkoms genom att hålla en konstant kallvattentemperatur på 10 °C och 
blanda ner varmvattentemperaturen till 40 °C i en blandningsventil i provriggen enligt Figur 2.4. 
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Till vänster i figuren visas provobjektet där levererad varmvattentemperatur ska vara mellan 50 
och 60 °C. Energi mäts via flödesmätaren FM2 samt temperaturgivare GT1 och GT2. De olika 
tappflödena justeras via SV8, SV9 och SV10 och mäts av FM1 och FM2. 
 
Detta tillvägagångssätt ger en systemoberoende lastprofil som är lika oavsett vilken temperatur 
på varmvattnet som det provade systemet levererar, så länge varmvattentemperaturen är högre än 
40 °C. 
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Figur 2.4.  
Till höger i figuren visas tappvattenriggens konstruktion som styr tappning av konstant 40 gra-
ders varmvattentemperatur vid GT3. Ackumulatortanken till vänster visar det provade systemets 
inkoppling mot tappvattenriggen. 
 
Tappningsprofilen består av 12 tappningar under två dygn som upprepas tre gånger under de sex 
provdygnen enligt Tabell 2.1, nästa sida. Tappningarna avviker från Bales ”Combiprov” [4] på 
så sätt att flödena har räknats om från 45 °C till 40 °C och flödet för tappning 2 har satt till sam-
ma som för 5 och 8 för att undvika 4 olika tappflöden. Genomsnittlig daglig förbrukning är 8 
kWh och den totala lasten för sex dygn är 48 kWh vilket motsvarar en årlig tappvattenlast på 
cirka 2 900 kWh. En separat indatafil styr när tappningarna ska ske. Denna innehåller tidpunkt 
för tappning och den energimängd som ska tappas från systemet.  
 
Injustering av systemets varmvattentemperatur 
De provade systemen injusterades så att varmvattentemperaturen vid flöden mellan 367 och 1040 
liter/h låg mellan 50 och 60 °C. Vidare får temperaturen i varmvattenberedare inte understiga 60 
°C enligt BBR [10], vilket därigenom kan tolkas som lägsta tillåtna tanktemperatur. BBR anger 
vidare att systemet bör dimensioneras så att minst två tappningar om 140 liter varmvatten med 
temperaturen 40 °C kan erhållas inom en timme, vilket innebär ca 2*5 kWh.  De provade syste-
men har i möjligaste mån injusterats så att minst 5 kWh kan tappas vid det slutliga kapacitetspro-
vet, företrädelsevis vid flödet 1 040 l/h. Temperaturen på elpatronen har dock ibland ställts lägre 
än 60 °C om systemet ändå kunnat leverera 5 kWh utan att varmvattentemperaturen sjunker un-
der 40 °C. 
 

Tappvattenrigg TVR 
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Tabell 2.1 
Två dagars tappningsprofil som upprepas tre gånger under huvuddriftsfasen.  

Tid Varaktighet Energi KV-temp VV-temp Flöde för VV=40 oC 
[h] [h] [kWh] [°C] [°C] [kg/h] 

7,00 0,025 0,32 10 40 367 
7,50 0,150 3,63 10 40 636 
11,50 0,025 0,32 10 40 367 
12,00 0,025 0,32 10 40 367 
19,00 0,100 2,22 10 40 636 
20,00 0,025 0,32 10 40 367 
31,00 0,025 0,32 10 40 367 
31,50 0,100 2,22 10 40 636 
35,00 0,025 0,32 10 40 367 
36,00 0,025 0,32 10 40 367 
43,00 0,150 5,44 10 40 1040 
44,00 0,025 0,32 10 40 367 

 
 
Om injustering av systemet inte görs tillräckligt omsorgsfullt riskerar solvärmetillskottet att bli 
lägre än nödvändigt om varmvattenkapaciteten är högt satt eller tvärtom. Förbättrade rutiner och 
metoder för att dimensionera och justera in varmvattenberedarnas kapacitet är därför önskvärt. 
 
Kapacitetsprov för varmvatten 
Högt solvärmeutbyte står vanligtvis i motsatsförhållande till hög varmvattenkapacitet. Att göra 
systemprovning för solvärme utan att samtidigt göra ett jämförbart kapacitetsprov kan därför ge 
missvisande resultat. Provningssekvensen kompletterades i efterhand med ett kapacitetsprov för 
varmvattenproduktionen som genomförs efter provets slut utan elpatron inkopplad. Radiatorlas-
ten från provningens sista timme ligger då kvar konstant tills nästa gång brännaren startar. Då 
startar samtidigt en tappning med flödet 1 040 kg/h som pågår tills varmvattentemperaturen un-
derstiger 30 °C. Tappad energimängd tills varmvattentemperaturen understiger 40 °C redovisas 
som systemets varmvattenkapacitet. Kapacitetsprovningen infördes under projektets gång och 
har därför inte genomförts för samtliga system. Detta prov innebär inte att systemet klarar varm-
vattenkomforten enligt BBR, men ger ändå ett mått på systemets varmvattenkapacitet. Dock 
gäller resultat endast för de rådande driftsförutsättningarna. 
 
 
 

2.4 Solfångare 
Solfångaren installeras inte i laboratoriet utan efterliknas (emuleras) med hjälp av en datorstyrd 
elpatron och en datormodell av en solfångare. I SPs mätningar baseras solfångarens värmeutbyte 
per tidssteg på ekvation 32 från den europiska standarden för solfångarprovning EN 12975-2 
[11]. 
 
Solfångarmodellen som använts av Högskolan Dalarna är TRNSYS-modellen Type 832 av Bengt 
Perers, vilken är baserad på samma ekvation. Här har man dessutom använt en rutin för att kom-
pensera för avvikelser i uppmätt ackumulerad energimängd jämfört mot den beräknade. Exem-
pelvis genererar en negativ energiavvikelse en liten ökning av solfångartemperaturen kommande 
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tidssteg och vise versa. Ekvationen som användes för korrigeringen är ekvation 3.7 och presente-
ras i avsnitt 3.4, sida 28. Detta innebär att den uppmätta energimängden kommer mycket nära 
den önskade och i fortsatta mätningar bör denna typ av återkoppling implementeras även vid SP. 
 
 
 

2.5 Panna eller kamin 
 
Provningen innefattar givetvis även systemets ”primära” energikälla, i detta fall en pelletspanna 
eller en vattenmantlad pelletskamin. Dessa två olika typer måste hanteras specifikt då en pellets-
panna anses vara placerad i ett pannrum eller uthus och dess förluster tillsammans med tankens 
förluster antas inte på något sätt komma huset tillgodo. All energi som inte tillförs radiatorsyste-
met eller varmvattensystemet räknas således som förluster. Kaminen däremot tillför vanligtvis en 
andel av sin uppvärmning till huset via uppvärmning av luft och en andel tillförs tanken. Här 
räknas alltså all värme till rummet som nyttig värme. Förluster från ackumulatortanken räknas 
dock inte med i värmelasten.  
 
Pelletspanna 
All energi som inte tillförs tanken räknas som pannförluster så som rökgasförluster (temperatur-
förluster och oförbränt), värmeförluster från panna (via strålning och konvektion) och oförbränt i 
bottenaska. Till detta kommer givetvis förluster från rören till och från pannan vilka har minime-
rats i provinstallationen via relativt korta och välisolerade rör. 
 
Mätta parametrar i system med pelletspanna: 
• Rökgastemperatur. 
• Rökgasflöde (Endast vid Högskolan Dalarna) 
• Temperatur i vattenrör till och från tank. 
• Flöde till tank från panna. 
• Elektrisk drivenergi till pannan och cirkulationspumpen tillsammans med övrig styrutrustning för pan-

nan och brännaren. 
• CO och CO2 i rökgaserna. 
• Använd mängd pellets under huvudsekvensen (antingen via avvägning vid start och slut eller dyna-

miskt under hela mätningen).  
• Pelletsens energiinnehåll 
 
Pannans verkningsgrad beräknas helt enkelt genom att dividera tillförd energi till tanken med 
pelletförbrukningens energiinnehåll under perioden. Pannan är bara aktiverad under provningens 
uppvärmningsperiod, det vill säga vinter och vår/höstdagar. 
 
Vattenmantlad pelletskamin 
Kaminens värmeförluster genom strålning och konvektion till rummet anses komma huset till 
godo då en kamin är avsedd att placeras centralt i huset. Radiatorlasten från systemets ackumula-
tortank måste därmed reduceras med samma energimängd. Detta görs genom att kaminen provas 
vid full- och dellast innan provningen av systemet och radiatorlasten reduceras med den uppmät-
ta andelen av värmen till luften. För att minimera mätosäkerheten för den last som tas ur systemet 
tas all radiatoreffekt under 300 Watt bort från indatafilen.  
 
När mätningen av systemet genomförts måste det kontrolleras att den totala mängden energi ut-
taget ur system (via radiatorlast och rumsuppvärmning via luft) stämmer med den mängd energi 
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som önskats (inom 5-10 %). Problematiken är att andelen värme till luften också beror av hur 
ofta kaminen startar och hur länge kaminen arbetar varje driftsfas. En kamin som startar och 
stoppar ofta ger mer värme till luften och mindre värme till vattenkretsen [2]. Provning av kami-
ner kan därför kräva någon extra körning för att träffa rätt med värmelasten. 
 
Mätta parametrar i system med vattenmantlad kamin: 
• Rökgastemperatur. 
• Rökgasflödet. 
• Temperatur i vattenrör till och från tank. 
• Flöde till tank från kaminen. 
• Elektrisk drivenergi till kaminen och cirkulationspumpen tillsammans med eventuell övrig styrutrust-

ning. 
• CO och CO2 i rökgaserna. 
• Använd mängd pellets under huvudsekvensen (antingen via avvägning vid start och slut eller dyna-

miskt under hela mätningen).  
• Pelletsens energiinnehåll 
 
Kaminens verkningsgrad måste i detta fall beräknas som 1- rökgasförluster/ pelletsens energiin-
nehåll under perioden. Det oförbrända i bottenaskan och rökgasen kan i normalfallet antas vara 
försumbart (Se avsnitt 4.3 och 4.4, sida 33 och 34). Detta betyder att kaminens värmetillskott till 
rummet via luften beräknas som pelletsens energiinnehåll - (rökgasförlusterna + värme levererat 
till tanken). Kaminen är bara aktiverad under provningens uppvärmningsperiod, det vill säga 
vinter och vår/höstdagar. I metoden finns dock ingen möjlighet att stänga av kaminen på grund 
av för hög temperatur inomhus då detta hade krävt en simulerad husmodell. 
 
 
 

2.6 Elvärmare 
 
I princip alla sol- och biovärmesystem har en eller flera elvärmare installerade i systemet, van-
ligtvis en elpatron som värmer upp vattnet i tanken. Denna finns av flera anledningar; för att sä-
kerställa att det finns värme vid till exempel ett driftsstopp i pannan eller för att klara tappvarm-
vattenbehovet under sommartiden när solvärmen inte räcker till. På så sätt krävs det inte att pan-
nan eller kaminen är i drift under sommaren då den i så fall skulle gå mot en väldigt låg last vil-
ket normalt resulterar i en låg verkningsgrad. Elvärmaren är också ett bra komplement för under-
hållsvärme vid semester eller annan längre frånvaro.  
 
I system med vattenmantlade kaminer kan man tänka sig att elvärmaren måste användas under 
vår och höst då en start av kaminen skulle medföra en alldeles för hög temperatur inomhus sam-
tidigt som det inte finns tillräckligt med solvärme för att klara hela tappvarmvatten- och upp-
värmningsbehovet. Detta har dock inte vidare analyserat för de provade systemen, men simule-
ringsstudier av Persson [12, 13] visar att det är ett reellt problem om inte planlösningen är väldigt 
öppen. För att denna provmetod ska vara tillämpbar begränsas den till kaminer som har hög an-
del värmeavgivning till vattenkretsen och här föreslås som en undre gräns att minst 75 % av ka-
minens nyttiga värme under provsekvensen ska avges till vattenkretsen. 
 
Elpatronen ska i verkliga anläggningar fungera som tillsatsvärmekälla under sommaren och som 
beredskap under vintern vid eventuellt bortfall av pelletbrännaren. I ett optimalt system bör elpa-
tronens placering och temperaturinställning vara sådan att tillräcklig varmvattenkomfort erhålls 
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vid mulen väderlek sommartid. Samtidigt måste temperaturinställningen vara tillräckligt låg och 
givaren placerad så att elpatronen inte startar när pelletsbrännaren är i drift.  
 
Kriteriet för temperaturinställningen på systemens elpatron har under projektets genomförande 
diskuterats och ändrats något efter hand. Samtidigt har det visat sig att elpatronens styrning kan 
vara avgörande för ett systemets prestanda. Ett enda tillslag av elpatronen ger en relativt stor ök-
ning av elanvändningen och väsentligt lägre årsprestanda. Elpatronen har bidragit med värme 
under provningen för ett av de provade systemen. Vidare ger en högre temperaturinställning även 
högre förluster under sommar perioden och ett lägre solvärmeutbyte. 
 
Vid provning av sol- och biovärmesystem rekommenderas att den elvärmare som ska säkerställa 
tappvarmvattenbehovet måste vara aktiv under hela provningen och dess temperaturinställning 
och placering ska vara sådan att 4,9 kWh 40-gradigt varmvatten vid 0,3 l/s vatten kan tappas utan 
att temperaturen sjunker under 40 °C. Detta kräver dock en extra provsekvens före det egentliga 
provet och gör provningen mer tidskrävande och dyrare. 
 
En möjlig arbetsgång är om elpatronens temperatur injusteras före provningen så att systemet 
klarar en viss varmvattenlast och sedan att pelletsbrännaren justeras vid en högre temperatur, så 
att elpatronen inte startar vid sådana tappningar. Denna typ av injusteringar är dock tidskrävande 
att genomföra och kräver att en väl definierad metodik utvecklas. Förslagsvis provas varmvatten-
kapaciteten genom att elpatronen värmer tanken som först konditionerats till  
20 °C och att tappningen startar ett antal timmar efter att elpatronen startats. Men då elpatronen 
används enbart sommartid är ackumulatortanken med all sannolikhet betydligt varmare i den 
nedre delen av tanken. Konditionering till 30 °C kan därför vara mer rättvisande för varmvatten-
kapaciteten.  Å andra sidan har ett avslutande kapacitetsprov införts (se avsnitt 2.3, sida 18), men 
det kontrollerar varmvattenkapaciteten vid panndrift med radiatorkretsen tillslagen och inte elpa-
trondrift. Inför fortsatt provning måste exakta kriterier för temperaturinställningen på elpatronen 
och pannan utarbetas. 
 



   

24 

 
 



   

25 

 

3 GENOMFÖRANDE OCH METODIK FÖR UTVÄRDERING 
 
Provningen av systemen genomfördes enligt metodiken som beskrivs nedan. 
 
 
 

3.1 Start och intrimning 
 
Panna/kamin tillsammans med tank/beredare med tillhörande styr- och reglerutrustning startas, 
trimmades in och aktuella inställningar kontrollerades och eventuellt justerades efter leverantö-
rens önskemål. Pannans eller kaminens förbränningsparametrar justerades in mot en konstant 
temperatur. Denna effekt kallas härefter för nominell pann-/kamineffekt.  
 
Om systemet bestod av en (vattenmantlad) kamin gjordes en uppskattning av förhållandet mellan 
kaminens värmeavgivning till rummet respektive till vattensystemet. Denna fördelning har sedan 
använts för att minska radiatorlasten från systemet under provperioden. Fördelning har efter att 
systemet mätts upp kontrollerats och vid en större avvikelse så har fördelningen korrigerats och 
ett omprov har genomförts för att få rätt last från systemet. 
 
System med panna och (vattenmantlad) kamin provades med ”samma” värmelast på så sätt att en 
tank/beredare med kamin belastades i proportion till kaminens beräknade/provade/uppskattade 
värmeavgivning till vattenkretsen. Till exempel belastades ett system med en kamin med förhål-
landet 80/20 % värme till vatten/omgivning, med 80 % av den värmeeffekt (radiatorkretsen), som 
belastar motsvarande system med en panna. 
 
 
 

3.2 Systemprovning enligt modifierat ”Combiprov”, 6-dagarsprov  
 
Systemprovning utgående från Chris Bales ”Combiprov”[4] med vissa modifieringar.  
 
Provningen bestod av följande moment/provningssekvens: 
 
1. Konditionering av hela systemvolymen till 20±0,5 ºC med ett flöde på 0,5 omsättningar per 

timma. (timme 0) 
 
2. Initial uppladdning av tank/beredare med panna/kamin och eventuell elpatron inställd på 

vinterdrift. (timme 0 – 8) 
 
3. Konstant radiatorlast på cirka 3,0 kW (framledningstemperatur = 42,33 ºC, returtemperatur = 

33,61 ºC, flöde radiatorkrets = 300 l/h) Ingen solinstrålning, en total radiatorlast på 36,2 
kWh (timme 9 – 20). 

 
4. Kapacitetsprov för tappvarmvatten bestående av 5 tappningar på totalt 11,8 kWh (timme 20 

– 24). 
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5. Balanseringsfas, specifikt vald 24-timmarsperiod med en solinstrålning på 5,2 kWh/m2 och 

en radiatorlast på 23,2 kWh utan tappvattenlast (timme 25 – 48). 
 
6. Huvuddriftsfas bestående av:  

• 2 vinterdagar (timme 49 – 96) 
• 2 sommardagar utan radiatorlast (timme 121 – 168) 
• 2 vår/höst dagar (timme 97 – 120 samt 169 – 192) 

 
Huvuddriftsfasen innehåller sammantaget en radiatorlast på 219,5 kWh, en tappvattenlast på 
48,2 kWh och en total solinstrålning på 20,0 kWh/m2 mot solfångarplanet 

 
7. Provning av tappvarmvattenkapaciteten vid pannas eller kaminens tillslag 
 
8. Konditionering av hela systemvolymen till 20±0,5 ºC med ett flöde på 0,5 omsättningar per 

timma. 
 
 
 
3.3 Metodik för utvärdering 
 
 
Systemeffektivitet, köpt energi 
Huvudresultatet från mätningen är en framräknad "systemeffektivitet, köpt energi". Värdet be-
räknas som last dividerat med köpt energi enligt ekvationen nedan och värdet anger alltså hur 
stor del av den köpta energimängden som är nyttig värme. Värdet ska alltså vara så högt som 
möjligt. Elbehovet bestraffas med en faktor 2,5 för att relatera till primärenergi. En systemeffek-
tivitet på över 100 % innebär att solvärmen täcker alla förluster i värmesystemet inklusive om-
vandlingsförluster för el. Värdet används som jämförelsetal för de olika systemens prestanda. 
 

%100
2,5elbehovbehov bränslekorrigerat

lastönskadenergiköpt  ktivitet,Systemeffe ⋅
⋅+

=
 

(ekv 3.1) 

 
Termisk systemeffektivitet 
För att kunna särskilja hur väl solvärmesystemet och ackumulatortanken fungerar i jämförelse 
med pelletpannan redovisas också en termisk systemeffektivitet som anger hur väl solfångarna 
och ackumulatortanken fungerar. Den termiska systemeffektiviteten beräknades enligt: 
 

% 100
2,5elpatrontillelACKtillpannafrånVärme

ACKingenergiändrinternvarmvattenradiatorktivitetsystemeffeTermisk ⋅
⋅+

++
=

 
(ekv 3.2)

 
 
Den termiska systemeffektiviteten beräknas alltså som nyttig värme från tanken (inklusive even-
tuell ökning/minskning av energiinnehållet i tanken) dividerat med tillförd köpt värme till tanken 
från panna och elpatron. Värdet visar hur väl solvärmesystemet med ackumulatortanken fungerar 
och värden över 100 % innebär att solvärmesystemet kompenserar för värmeförlusterna från tan-
ken och bidrar till att täcka värme- och varmvattenbehovet. 
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Pannverkningsgrad 
Pannverkningsgraden beräknas som nyttig värme från pannan delat med bränslebehovet. Beräk-
ningen blir således medelverkningsgraden för de sex dygnen, men tar ej hänsyn till eventuella 
ändringar i pannas energiinnehåll vid början och slutet av provningssekvensen.  
 

% 100
ovbränslebehUppmätt
ACKtillpannafrånVärmengsgradPannverkni ⋅=

    
(ekv 3.3) 

 
Vid beräkning av kaminverkningsgraden ingår värme från kaminen till rummet, som beräknas 
som en restpost från energiinnehållet i bränslet, skorstensförlusterna och nyttig värme till acku-
mulatortanken. Skorstensförlusterna har beräknats genom att mäta rökgasflödet och rökgastem-
peraturen 
 

% 100
ovbränslebehUppmätt

rumkamin tillfrån  VärmeACKtillkaminfrånVärmeingsgradKaminverkn ⋅
+

=
  

(ekv 3.4) 

 
där: 
 

ACK kamin tillfrån  Värme- rökgas  tillVärme -ovbränslebehUppmätt rumkamin tillfrån  Värme =  

(ekv 3.5) 
 
Energibesparingsgrad 
För systemet redovisas också en energibesparingsgrad (FSAVE, E, corr) som anger hur mycket energi 
som sparats med solvärmesystemet jämfört med energianvändningen i ett referenssystem utan 
solvärme, i detta fall en pelletpanna med inbyggd varmvattenberedare. Energibesparingsgraden 
beräknas enligt 
 

% 100
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⎠
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⎝

⎛
−=

   
(ekv 3.6) 

 
I denna beräkning har årligt bränsle- och elbehov beräknats med korrektionsfaktorer enligt Bales 
[4]. 
 
 
Omräkning till årliga energi- och emissionsdata 
Omräkningen till årlig energibalans och emissionsdata har gjorts genom att multiplicera det 
uppmätta värdet med faktorn 60,833, vilken kommer från att provningen utgör 6 dygn av årets 
365 dygn. Därav 365/6 ≈ 60,833. 
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3.4 Avvikelser i last och styrning 
 
 
Tappvarmvatten, energi och temperatur 
Om varmvattenkapaciteten är för låg så att varmvattentemperaturen sjunker under 40 °C, för-
längs tappningen tills önskad energimängd har tappats. I provningsriggen finns en funktion som 
mäter energimängden kontinuerligt och som avpassar tappningens längd så att energiuttaget blir 
lika för alla prover. Antalet tappningar där temperaturen sjunker under 40 °C beroende på kapaci-
tetsbrist hos det provade systemet redovisas i provprotokollet som en anmärkning. 
 
 
Uppvärmning 
Högskolan Dalarna har t en kontinuerlig korrigering av framledningstemperaturen som träder in 
om den ackumulerade uppmätta lasten avviker från önskad last. I beräkningsalgoritmen korrige-
ras givarna med kalibreringskoefficienter och uppmät last jämförs mot beräknad. En temperatur-
korrigering av framledningstemperaturen genomförs. För varje Joule som skiljer mellan önskad 
och uppmätt energimängd (Qdiff) korrigeras framledningstemperaturen Tset enligt ekvation 3.7, 
nedan. 
 

-7
diffset 10  8 QT ⋅⋅+= T      (ekv 3.7) 

 
Där T är den aktuella temperaturen i °C (ärvärdet) och Qdiff skillnaden mellan uppmätt och öns-
kad ackumulerat energiuttag i Joule. Genom detta förfarande har radiatorlasten kunnat hållas 
inom 0,5 kWh från den önskade för hela mätperioden. 
 
En liknande återkoppling med korrigering har också provats vid solfångarstyrningen, men här är 
önskad energimängd beroende av den aktuella driftstemperaturen, vilket gör åtgärden svårare att 
utvärdera.  
 
 
Accepterade avvikelser i last och styrning 
En viss avvikelse mellan önskad och uppmätt tappvatten- och radiatorlast är oundviklig särskilt 
då det gäller mätning på vattenmantlade kaminer då en inledande skattning av andel uppvärmt till 
luften måste göras. Inom projektet så sattes följande kriterium upp för avvikelse i last. 
 
Radiatorlast:  ±2 % [kWh] under hela huvudsekvensen för pannor 
  ±5 % [kWh] under hela huvudsekvensen för kaminer 
  ±10 % [kWh] per timme (från tank) 
  ± 0,5 °C i framlednings- och returtemperartur inom 5 minuter efter  
      börvärdesändring 
  ±3 % i flöde 
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Tappvattenlast: ±10 % [kWh] per tappning 
  ±0,1 kWh per tappning 
  ±3 % [kWh] under hela huvudsekvensen 
  Lägsta temperatur på varmvatten 49 °C (efter max 10 sek) 
  Inkommande kallvatten 10±1 °C (efter max 10 sekunder) 
  Flöde varmvatten ±10 % inom 10 sekunder 
    
Tankens omgivning: Temperatur 20±1 °C 
  Lufthastighet < 0,15 m/s 
 
Emulering av solfångare: ±3 % styrd effekt mot beräknad 

±1 °C i temperatur till tank inom 5 minuter från börvärdesändring 
  ± 3 % i flöde inom 1 minut från pumpstart 
 
Under provningarna har dessa värden vid vissa tillfällen överskridits men genom att implemente-
ra lastkorrektionen ska dessa värden kunna hållas med råge och då blir korrektionen av till exem-
pel köpt energi mycket liten. Även de övergripande nyckeltalen för systemeffektiviteten, så som 
systemeffektivitet, köpt energi och termisk systemeffektivitet samt pannverkningsgrad, blir då 
tillförlitliga. 
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4 UPPSKATTADE MÄTOSÄKERHETER OCH METODFEL 
 
 
 

4.1 Osäkerhet vid mätning av effekt och energi 
 
Vid standardiserad mätning av pannor på ackrediterade laboratorium ska mätosäkerheten för 
verkningsgraden ligga på mindre än 3 % med pannan på kontinuerlig effekt. Med noga kalibrera-
de mätinstrument så ligger osäkerheten bättre än så och på SP uppskattas mätosäkerheten till 
maximalt 2 %. Dessa siffror kan även antas gälla för övriga effekt- och energimätningar inom 
detta projekt under relativt konstanta förhållanden. Även styrningen av tappningarna och dess 
utformning har genomförts med åtanken att få jämförelsevis konstanta förhållanden. 
 
Vid provning av system så blir det även ett fel på grund av dynamiska förlopp, vilket uppkommer 
till exempel genom skanningsintervallet och svarstiden på givare för temperatur och flöde. Under 
vinterperioden så består start och stopp av relativt lite energi i förhållande till hela sekvensens 
energimängd från pannan vilket gör att mätosäkerheten inte borde bli mer än några procent stör-
re.  
 
Provningen av referenspannan (mycket dynamik sommartid) och system med kaminer ger högre 
mätosäkerhet. I fallet vid mätningen av referenspannan ger många start och stopp av brännaren 
en högre mätosäkerhet. Beräkningen av andelen värme till luften vid mätningen av kaminer har 
säkert en osäkerhet på mer än 10 % kanske uppemot 30 % beroende på osäkerheten i rökgasflö-
det och självdragsflödet. 
 
 
Skorstensförluster 
Rökgasflödesgivaren som använts vid Högskolan Dalarna har delvis utvecklats inom projektet 
med syftet att kunna studera ickestationära driftsförlopp. Rökgasflödet kan bestämmas med en 
osäkerhet på upp till ca 5 % för så låga flöden som 3-4 l/s [7], vilket motsvarar läckflödet genom 
pannorna. När pelletsförbrukningen beräknas utgående från rökgasflödesmätaren och uppmätt 
syrehalt och jämförs med pelletsmängden från vågen blir avvikelsen sällan större än 5%, vilket 
ger en god indikation på osäkerheten. 
 
 
 

4.2 Bränsle - känslighetsanalys 
 
Bränslemängd 
Två olika metoder har tillämpats vid mätning av bränslemängd. SP väger mängden bränsle som 
fylls på i pelletslagret till en viss nollnivå i pelletsförrådet. Detta görs inom metoden för pann-
provning och ska alltså ge en osäkerhet lägre än 3 % på pannverkningsgraden.  
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Vid Högskolan Dalarna placeras hela pannan, skorstenen och pelletsförrådet på vågceller. Efter 
kompensering för vattentemperaturen i pannan (densiteten) ligger osäkerheten på upp till ca 500 
gram, vilket motsvarar upp till 2.5 kWh. Detta utgör mindre än  
1 % av uppmätt pelletsbehov för de system som förbrukat minst pellets. 
 
Fukthalt 
Fukthalten i ved och pellets anpassar sig under lagring långsamt till omgivningsluftens relativa 
ånghalt. Den relativa ånghalten i inomhusluften är normalt lägre på vintern än på sommaren, var-
på man kan förvänta sig en viss uttorkning av bränslet vintertid och en ökad fukthalt sommartid. 
Utomhus är dock relativa ånghalten lägst på försommaren och ved som lagras utomhus torkar 
därför bäst på försommaren.  
 
Figur 4.1 nedan visar bränslefukthalten för två pelletsleveranser samt resultat från fuktprover 
tagna löpande under projektperioden enligt SS-EN 14774-1 [14]. Den första leveransen som lag-
rats något år innan mätningarna påbörjades uppvisar generellt en lägre fukthalt vid de löpande 
mätningarna. Den andra leveransen har en fukthalt som är nästan 1,5 procentenheter lägre vid 
leverans. De löpande mätningarna ligger dock hela tiden inom ± 0,5 procentenheter från leve-
ransfukthalten. 
 
Av de uppmätta variationerna i Figur 4.1 uppskattas att osäkerheten i fukthalt ligger klart under 
en procentenhet om mätning av fukthalten genomförs för en delmängd av det påfyllda bränslet. 
Om ingen kontroll av fukthalten görs kan osäkerheten vara större, kanske ett par procentenheter. 
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Figur 4.1 
Fukthalt hos två pelletsleveranser, samt resultat från fuktprover tagna löpande under projektpe-
rioden.  
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I Tabell 4.1 redovisas en känslighetsanalys för hur resultaten påverkas av en felaktigt antagen 
fukthalt som är 1 procentenhet för hög. Energiinnehållet i pelletsen antas då vara ca 1,2 % för låg 
vilket ger en motsvarande ökning av systemverkningsgraden för pannsystemen. För kaminsyste-
met blir systemverkningsgraden nästan oförändrad. Detta beror på den korrektionsfaktor som 
används för att kompensera för avvikelser i lasten. När tillförd energimängd till kaminen mins-
kar, sjunker också den beräknade energimängden som avges till rummet, varpå korrigerad pel-
letsmängd ökar i motsvarande grad. Den parameter som påverkas kraftigast av förändringen är 
den beräknade energimängden från kamin till rum, men denna parameter används inte i utvärde-
ringen av pannsystemen. Ju lägre värmeförluster som pannan har till rummet, desto större blir 
inverkan från fukthalten i pelletsen. 
 
 

Tabell 4.1 
Inverkan på slutresultat beräknade med en fukthalt som antagits vara 1 %-enhet högre än verklig 
fukthalt. 

 Kombipanna Panna+tank Kamin+tank 

Energiinnehåll i pellets -1,2 % -1,2 % -1,2 % 
Systemverkningsgrad (procentenheter) 0,8 1,0 -0,1 
Årligt energibehov -1,5 % -0,9 % 0,0 % 
Pannverkningsgrad (procentenheter) 0,8 1,1 -0,1 
Från panna till rum -10,4 % -18,8 % -7,3 % 

 
 
 
 

4.3 Oförbränt i aska 
 
Askan innehåller alltid en viss mängd oförbränt som varierar mellan olika brännare och hur väl 
de har trimmats in. En del av bränslets oorganiska innehåll (askan) ansamlas i rökgångar och i 
skorsten, och en del följer också med ut genom skorstenen. Förekomst av oförbränt i aska påver-
kar inte utvärderingen av system med pannor, eftersom askförlust och förlust till pannrum inte 
ingår i utvärderingen. Om panna och bränsleförråd placeras på våg behöver dock pelletsmängden 
ökas med motsvarande vikt av askans oförbrända. 
 
Partikelmätning har endast genomförts i en del av mätningarna och då endast av partiklar mindre 
än PM 2,5, så det går inte helt att kvantifiera mängden oförbrända partiklar som följer med skor-
stenen ut. Vid eldning i småskalig utrustning är partiklarna huvudsakligen mindre än PM1. Par-
tiklar större än PM1 återfinns i stora anläggningar där rökgasflödet drar med sig större partiklar 
på ett annat sätt än i små anläggningar. 
 
Askan från asklådan, brännaren och konvektionspartiet har samlats in i en del av mätningarna 
och andelen oförbränt har analyserats enligt SS 18 71 87 [15].  
 
Andelen oförbränt i askan varierade mellan 5 och 95 %. Detta motsvarar en oförbränd pellets-
mängd på mellan 0 och 1,9 % av tillförd pelletsmängd. Det visade sig att pannor med automatisk 
rengöring av pelletsbrännaren, kan få ökade mängden oförbränt i asklådan och för dessa pannor 



   

34 

kan någon form av korrigering öka noggrannheten. Om pelletsmängden vägs innan den fylls på i 
pelletsförrådet, så påverkar oförbränt i aska inte systemprestandan för pannor (enbart för kami-
ner), men om pelletsförrådet och pannan är placerad på våg, så bör en korrigering införas om 
andelen oförbränt i askan är hög. För att bestämma nyttig värmemängd till rummet så exakt som 
möjligt bör oförbränt i aska alltid kontrolleras för kaminsystemen.  
 
Förekomst av oförbränt i aska påverkar inte utvärderingen av system med pannor, eftersom rök-
gasförlust, askförlust och värmeförlust till pannrum normalt inte särskiljs i utvärderingen. 
 
Noggrannheten kan dock påverkas i bestämningen av kaminsystemens värmebidrag till rumsluf-
ten, men, då känslighetsanalysen i Tabell 4.1, sida 33 visar att inverkan från förändringar i ener-
giinnehållet i pelleten kompenseras vid korrektion av lasten tycks inverkan bli liten.  
 
 
 

4.4 Oförbränt i rökgas 
 
Förluster uppstår också genom oförbränt i kolmonoxid, kolväten och partiklar som passerar ut 
genom skorstenen. De påverkar inte systemverkningsgraden i systemen med pannor, men för 
kaminsystem påverkas den beräknade energimängden till rummet. En annan studie av verklig-
hetstrogen drift rapporterar energiförluster från CO emissioner på mellan 0,2 till 0,7 % av för-
brukad pellets [16, 3] och en tredje studie [17] rapporterar att förlusterna normalt ligger kring 1 
%, men var 1,9 % vid en viss typ av pellets med sämre förbränningsegenskaper.  
 
Enligt mätningar i denna studie (Tabell 5.2, sida 41) uppgår energiförlusterna genom utsläpp av 
CO till mellan 0,2 och 0,5 % av energiinnehållet i pelletsen. Energiförlusterna från CO för väl 
injusterade pelletspannor och kaminer utan underhållsfyr med vanlig träpellets tycks vara så pass 
små att de ligger inom felmarginalen och kan försummas. Detta antas också gälla energiförlusten 
från oförbrända kolväten och partiklar som utgör en betydligt mindre andel av utsläppen [18]. 
 
 
 

4.5 Självdragsförluster 
 
SP och Högskolan Dalarna, har använt olika skorstensdimensioner och olika höjd på skorstenen. 
Vid mätningarna på Högskolan Dalarna är takhöjden för låg, vilket gjorde att ett artificiellt drag 
på ca 10 Pa skapades via fläkten i rökgasutsuget. Detta ger ett något högre undertryck i skorste-
nen då brännaren inte brinner, jämfört med om självdrag råder, vilket leder till högre skorstens-
förluster genom läckage. Draget i en fem meter hög skorsten vid en temperatur som är 40 grader 
över omgivningen genererar ett drag (undertryck) på cirka 7,5 Pa. Ökningen i självdragsflöde vid 
ett undertryck på 10 Pa istället för 7,5 Pa är ca 15 %. Självdragsförlusterna som redovisas i Ta-
bell 5.2, sida 41 kan alltså vara överskattade med cirka 15 %. 
 
För att i framtida provningar säkerställa att dragförhållandena är så lika som möjligt vid system-
proverna finns två möjligheter. Lämpligen används en väl definierad skorstenshöjd och diameter 
och undertryck får då inte genereras av rökgasutsuget utan enbart av de naturliga stigkrafterna. 
Alternativt skapas en beräkningsmodell av skorstensdraget som funktion av rökgastemperaturen 
och rökgasflöde och så styrs undertrycket vid pannans stos via reglering av frånluftflödet. 
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4.6 Jämförande provning, SP och Högskolan Dalarna 
 
Ett av systemen provades vid både SP och Högskolan Dalarna för att på så sätt undersöka repe-
terbarhet och eventuella skillnader i provanläggningen. Resultaten visar att systemeffektivitet 
köpt energi skiljer sig knappt 1 procentenhet mellan mätningarna (Tabell 4.2, nedan). Däremot 
finns det något större skillnader i vissa delar av den uppmätta energibalansen som till exempel 
solvärmetillskottet som är 3,5 kWh lägre i SP:s mätning, vilket motsvarar cirka 6 % av solvär-
mebidraget. Orsaken visade sig vara att SP:s rigg för närvarande saknar kompensering för avvi-
kelsen mellan beräknad och uppmätt energimängd.  
 
En annan skillnad mellan mätningarna är hur mycket energi som konditioneras bort i slutet och 
detta påverkar beräkning av laddstatus och hur stora värmeförluster som beräknas från ackumula-
tortanken. Den största skillnaden mellan mätningarna är antalet pannstarter och -stopp som skil-
jer en hel del, liksom tidpunkterna för pannans till- och frånslag. Pannans inställning har eventu-
ellt ändrats under nedriggning, transport eller uppriggning, vilket kan påverka antal start och 
stopp. 
 
Till exempel blir utvärderingen problematisk när pannan är i drift vid timme 48, då den utvärde-
rade provsekvensen inleds eller om pannan är i drift vid timme 192, det vill säga, då provsekven-
sen avslutas och detta förekommer i vissa av mätningarna vid Högskolan Dalarna, men inte vid 
SP. 
 
 

Tabell 4.2 
Jämförelse av systemprestanda uppmätta vid SP och SERC, Högskolan Dalarna. 

  SP SERC 

Besparing i pellets 22 % 23 % 

Systemeffektivitet köpt energi 81,2 % 82,0 % 

Termisk systemeffektivitet 104,5 % 106,9 % 

Pannverkningsgrad 79,2 % 80,9 % 

FSAV,E,corr 22 % 23 % 

Antal start/stopp per år 2800 2100 

VV-kapacitet (kWh) 8,7 8,5 

 
 
Det är besvärligt att utvärdera systemen när pannan arbetar vid början och slutet av den period 
som utvärderas (timme 48 respektive 192) För att säkerställa att pannan inte arbetar under dessa 
tidpunkter bör en stor varmvattentappning infogas som sätter igång pannan innan dessa tidpunk-
ter. Förslagsvis senareläggs badkarstappningen från timme 43 till timme 46 (Tabell 2.1, sida 20). 
Att välja rätt tidpunkt som är lämplig för alla system kan dock vara problematisk, eftersom drift-
tid och driftsintervall för pannan varierar mycket kraftigt mellan olika system. 
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En kontroll av repeterbarhet genomfördes också genom att köra en systemprovning två gånger. 
Det är för få gånger för att ge ett statistiskt underlag, men visar ändå att resultaten är möjliga att 
repetera. Systemeffektivitet köpt energi låg inom 1 procentenhet ifrån varandra och avvikelsen i 
förbrukad pelletsmängd och solvärmetillskott var mindre än 1 procent. FSAV,F,corr var identiska i 
de båda mätningarna. Största skillnaden var antal start och stopp för brännaren, där skillnaden 
var 15 %. 
 
 
 



   

37 

 

5 PROVNINGSRESULTAT 
 
 
 
5.1 Provning av referenssystem 
 
Provningsresultaten för de olika sol- och pelletvärmesystemen har jämförts med ett referenssy-
stem som utgörs av en modern pelletspanna (kombipanna) med inbyggd varmvattenberedning. 
Radiatorlast och varmvattentappningar har varit identiska med övriga system, men då ingen sol-
värme finns i systemet har pannan eldats med pellets hela sommarperioden, vilket ger förhållan-
devis stora skorstensförluster och systemeffektiviteten som anger systemets totala prestanda blir 
endast 63 % (Tabell 5.1, sida 39).  
 
I Figur 5.1, nästa sida, redovisas årlig energitillförsel för referenssystemet i relation till de andra 
bio- solvärmesystemen. Den årliga värmelasten på 16 200 kWh/år för värme och varmvatten re-
dovisas också. 
 
Referenssystemet karakteriseras av relativt många starter och stopp (3 500 gånger per år) samt 
höga värmeförluster. Förlusteffekten till rummet exklusive rökgasförluster har uppmätts till cirka 
300 W, vilket är betydligt mer än för solvärmesystemens ackumulatortankar. Detta gör att ca 10 
% av pelletens energiinnehåll avges till pannrummet och hela 23 % går ut genom skorstenen un-
der sexdagarssekvensen (Tabell 5.2, sida 41). 
 
 
 
5.2 Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem  
 
Systemen med pelletspanna och solvärme har en systemeffektivitet på mellan 73 och 87 % och 
systemen med pelletkamin når upp mot 97 % systemeffektivitet (Tabell 5.1, nästa sida). För alla 
de provade systemen med solvärme så blir energibesparingen jämfört med referenssystemet stör-
re än vad solvärmen bidrar med, vilket också varit resultatet i andra studier [1, 2]. Det beror på 
att referenspannans verkningsgrad är mycket låg under sommarperioden. Å andra sidan uppnår 
inget av de provade systemen en systemeffektivitet som är högre än 100 %, vilket betyder att 
solvärmen inte fullt ut kompenserar för alla termiska förluster i systemet. 
 
Den termiska systemeffektiviteten anger hur väl systemet (tank och solfångare) fungerar utan 
hänsyn tagen till pannverkningsgraden (se definition Ekvation 3.2 i avsnitt 3.3, sida 26). Här är 
det faktorer som t.ex. skiktningsegenskaper, tankens isolerförmåga och solvärmetillskott viktiga. 
Pannverkningsgraden visar hur väl pannan har fungerat under perioden. För att uppnå en hög 
systemeffektivitet krävs att både pannverkningsgraden och den termiska systemeffektiviteten är 
hög. 
 
I Tabell 5.1, nästa sida, har systemen sorterats i prestandaordning med kaminsystemen längst till 
höger. Referenssystemet avser en pelletspanna med inbyggd varmvattenberedare utan solvärme-
system som provats i samma lastsekvens. De olika prestandavärden som redovisas förklaras i 
avsnitt 3.3, sida 26. I kaminsystemen räknas all värme från kaminen till rummet som nyttig vär-
me, vilket gör att systemeffektiviteten blir högre än för motsvarande pannsystem. Detta värme-
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tillskott kan dock orsaka övertemperaturer i det rum som kaminen är placerad i, till exempel var-
dagsrummet vilket kan öka husets energibehov. Med anledning av detta ska jämförelsen mellan 
dessa två typer av system inte göras utan eftertanke. 
 
 

Tabell 5.1 
Resultat från systemprovning av 8 system varav ett referenssystem (enbart pelletspanna) fem 
system med pelletspanna och ackumulatortank och två system med pelletskamin och ackumula-
tortank. 

  
Referens- 

system A B C D E F G 

Typ av system Panna Panna Panna Panna Panna Panna Kamin Kamin 

Tankvolyma) - 300 750 500 750 750 1000 750 

Solf. Byggareaa) 0 7 12 9 10 10 18 10 

Besparing i pellets -- 13 % 19 % 21 % 23 % 26 % 28 % 35 % 

Systemeffektivitet, köpt energi 65 % 73 % 79 % 80 % 82 % 86 % 87 % 97 % 

Termisk systemeffektivitet -- 103 % 109 % 116 % 107 % 109 % 107 % 121 % 

Pannverkningsgrad 67 % 72 % 75 % 71 % 81 % 84 % 83 % 86 % 

FSAV,E,corr -- 13 % 20 % 21 % 23 % 26 % 26 % 32  % 

Antal starterb) 3500 >6 000 900 1300 2100 2400 2800 1300 

Kamin, andel till vatten -- -- -- -- -- -- 78 % 82 % 

VV-kapacitet (kWh) N/A N/A 4 N/A 9 8 10 11 
a) Liter respektive m2, avrundade värden 
b) Antal starter av pannans eller kaminens brännare, extrapolerat till helår, avrundat värde 
 
 
 
Pannorna, som ingick i sexdagarsprovets sol- och pelletsvärmesystem, hade en genomsnittlig 
pannverkningsgrad på 72 - 84 %. Kombipannan i referenssystemet utan solvärme var i drift även 
under sommarperioden och hade en verkningsgrad på endast 67 % i genomsnitt under provnings-
sekvensen. Detta kan jämföras med stationära prov i laboratorium för pelletspannor som ofta 
ligger på mellan 85 och 90 % för moderna pelletspannor. En pelletspannas verkningsgrad är hög 
under stationär drift på hög effekt, men stilleståndsperioder drar kraftigt ner årsverkningsgraden 
vilket är tydligt för referenspannan i denna provning. Provningsresultaten visar tydligt att låglast-
drift kraftigt sänker pannans verkningsgrad. Den relativt stora variationen i pannverkningsgrad 
som redovisas i Tabell 5.1 ovan tyder också på att det i många fall går att öka årsverkningsgraden 
rejält om pannans utformning och driftsförutsättningar görs så bra som möjligt. 
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Figur 5.1 
Uppmätt energitillförsel omräknad till årsbasis för de provade systemen. 
 
 
5.3 Systemutformning 
 
Systemutformning är en viktig faktor för att uppnå hög systemverkningsgrad, högt solvärmeut-
nyttjande och låga emissioner. Forskningsresultat visar, att det finns en förbättringspotential för 
att öka solvärmetillskottet med 30 % jämfört med ett standardsystem, utan att för den skull öka 
solfångararean eller tankvolymen [19]. Mätresultaten från denna studie styrker också detta. 
 
Låga värmeförluster visar sig vara avgörande för funktionen, men även teknik för varmvattenbe-
redningen, som effektivt kyler av tankens botten med tappvatten, är en viktig pusselbit, liksom att 
radiatorkretsen är inkopplad så att den inte värmer nedre delen av tanken. Därigenom kan 
solvärmen förvärma varmvatten vår och höst vid en låg temperatur, och detta är mycket viktigt 
för att uppnå goda helårsprestanda [19]. Styrning av pannan för att minska antalet start och stopp, 
samt att pannan har liten vattenvolym, är också viktigt [3].  
 
För att inte störa detta måste alla anslutningar till panna, solfångare, tappvarmvatten och radia-
torkrets vara optimalt placerade och dessa komponenter styras på ett korrekt sätt. Det är detaljer, 
som är mycket viktiga för systemprestanda, men som kan vara nog så svåra att klara av för en 
installatör Detta är motivet för en högre grad av prefabricering av system för sol och pellets. Ge-
nom att prova kompletta system kan man enklare finna och åtgärda driftsproblem. För att kunna 
ge bättre återkoppling till de företag som provar system föreslås att temperaturen i tanken alltid 
ska mätas i topp och botten på tanken under provningen. 
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5.4 Reglerstrategi 
 
En viktig del i systemdesignen är brännarstyrningen. Den har fungerat bra i en del av de provade 
systemen och mindre bra i en del av systemen. Den styrs i regel endast på temperaturen i tanken 
och använder en eller två givare. De system som har minst start/stopp använder i regel två givare 
i tanken, men det finns även system med en givare i tanken som har en bra reglerfunktion. Anta-
let start och stopp i de provade systemen har varierat mellan 900 och över 6 000 stycken/år ex-
trapolerat till årsvärden. 
 
För att säkerställa en hög pannverkningsgrad och att minimera emissioner är det viktigt att mins-
ka antalet start och stopp. Användning av två givare i tanken säkerställer långa driftsintervall, 
men alternativet att använda mer avancerade regulatorer, som tar hänsyn till aktuell last och styr 
brännaren i flera effektsteg är en ännu oprövad metod. Simuleringsresultat visar dock att det kan 
höja verkningsgraden och minska emissionerna om pannan är väl injusterad för lägre brännaref-
fekter[3]. För att säkerställa god injustering vid alla drifteffekter krävs förmodligen att brännaren 
utvecklas vidare och exempelvis förses med både CO och O2 sensorer [20]. 
 
 
 
5.5 Analys av värmeförluster 
 
Värmeförlusterna från systemet kan uppskattas från systemens energibalans, men enligt Bales [4] 
går det inte att använda de uppmätta värmeförlusterna för att jämföra olika ackumulatortankar 
beroende på att det är en restpost med hög osäkerhet. För pelletspannan är dock andelen förluster 
högre och de blir därför något säkrare. Aven om osäkerheten är hög, kanske upp mot 50 % för 
vissa poster visar ändå en analys av förlustposterna vad som är ett av de största hindren för att de 
provade systemen ska erhålla bättre energiprestanda. En uppdelning av de olika förlustposterna 
för en del av de provade systemen redovisas i Tabell 5.2, nästa sida. 
 
Systemprovningen i sexdagarsprovet visar att värmeförluster står för en stor del av energibehovet 
under provsekvensen. Värmeförlusterna motsvarade mellan 28 % och 52 % av värmelasten 
(Tabell 5.2) och det försämrar avsevärt driftsekonomin för systemen. De högsta förlusterna upp-
mättes för referenssystemet utan solvärme och de lägsta för ett system med vattenmantlad  
pelletskamin. Tankförlusterna uppskattas ligga mellan 2 000 och 3 000 kWh/år för de provade 
systemen. 
 
För att uppnå en hög systemeffektivitet krävs låga värmeförluster och analys av olika förlustpos-
ter ger därmed ett bättre underlag för att avgöra vilka åtgärder som är viktigast för att kunna öka 
systemeffektiviteten ytterligare. Tabell 5.2 visar beräknade förlustposter för ett urval av de pro-
vade systemen.  
 
För referenssystemet är skorstensförlusterna den helt dominerande förlustposten och åtgärder för 
att minska dessa är alltså av högsta prioritet. Förlusterna uppstår både vid eldning som rökgasför-
luster och mellan eldningsintervallen som självdragsförluster. Självdragsförlusterna utgör 544 
kWh /år för referenspannan, vilket utgör ca 10 % av skorstensförlusterna.  
 
För de övriga pannorna ligger självdragsförlusterna på mellan 300 och 800 kWh. Läckageförlus-
terna som uppmätts vid högskolan Dalarna kan dock vara överskattade med ca 15 % jämfört med 
en verklig anläggning (se avsnitt 4.5, sida 34). Ett spjäll som stänger lufttillförseln mellan eld-
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ningstillfällena kan alltså minska förlusterna, men också förbättrad isolering minskar värmeför-
lusterna till rummet. Rökrörsstosen och eldningsluckor/sotluckor utgör dock köldbryggor som är 
svåra att isolera. Minskad vattenvolym bidrar också till att värmeförlusterna till rummet minskar, 
eftersom mindre värme lämnas kvar i pannan efter avslutad eldning [3]. 
 
För de provade sol- pelletsystemen med pannor är förlusterna ganska jämt fördelade mellan skor-
stensförluster, pannförluster och tankförluster. Ytterligare minskade tankförluster kräver fram-
förallt att köldbryggor och självcirkulation i rörgenomföringar åtgärdas, men även lufttäthet i 
isolerskiktet kan behöva ses över.  
 
I systemen med pelletskaminer räknas värmeavgivningen från kaminen till rummet som nyttig 
värme, men för att bibehålla komforten i huset bör den ändå vara så låg som möjligt. Kaminernas 
skorstensförluster bör också kunna minskas genom ett luftspjäll (330 kWh/år, Tabell 5.2), men 
för övrigt är det tankförlusterna som måste minskas genom förbättrad isolering och minskade 
köldbryggor. 
 
 

Tabell 5.2 
Beräknade årliga förlustposter från ett urval av de provade systemen. Observera att tankförlus-
ter och förluster till pannrummet har en mycket hög osäkerhet genom att det är restposter från 
stora energimängder som subtraherats från varandra.  

    Referens Panna Panna Panna Panna Kamin Kamin

Förbrukad pellet kWh/år 24 334 18 822 19 768 17 990 19 639 17 627 15 750

Totala förluster inkl skorsten kWh/år 8 345 6 917 7 885 5 850 8 549 6 996 4 315

Skorstensförluster (totalt) kWh/år 5 620 2 136 2 495 1 559 2 553 2 629 2 038

Till Skorsten som självdrag  
då CO<10ppm kWh/år 544 495 812 387 1 016 - 332

Oförbränt i askaa) kWh/år 368 22 21 24 5 - 5

Oförbränt i rökgas (CO) kWh/år 130 75 40 48 45 - 30

Värmeförluster till rum kWh/år 2 226 4 684 5 330 4 219 5 945 4 367 2 243

Varav tankförluster (hög osäkerhet) kWh/år 0 2 923 2 679 2 620 2 066 2 356 1 892

Varav pannförluster till rum  
(hög osäkerhet) kWh/år 2 226 1 761 2 651 1 599 3 880 0 0

Totala förluster % av last 52 % 43 % 49 % 36 % 53 % 48 % 28 %

 
a) Oförbränt i aska har uppskattats från viktandel oförbränt under antagande att det oförbrända utgörs av kol.  Vikt-
andel oförbränt eller så kallade glödförlust har uppskattats enligt SS 18 71 87 [15]. 
 
 
Erfarenheter från Combisol-projektet 
Inom projektet Combisol genomfördes fältmätningar på sol- och biobränslesystem i småhus och 
det mest anmärkningsvärda resultatet var just, att värmeförlusterna var så pass stora [21, 22]. I de 
svenska systemen uppgick värmeförlusterna från ackumulatortanken och rörledningarna närmast 
tanken till mellan 2 400 kWh och 5 600 kWh [21]. Dessa har dock beräknats som en restpost 
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mellan tillförd och utnyttjad effekt vilket medför en hög osäkerhet. Mätningarna visar dock 
samma tendens för samtliga system i studien, vilket styrker att resultaten är pålitliga. 
 
Nackdelen med stora värmeförluster, förutom försämrad effektivitet och ökade bränslekostnader, 
är framförallt att, systemet kan bidra till övertemperaturer och dålig komfort samt att solvärmen 
inte kan sparas lika effektivt från soliga till mulna dagar. Med så pass stora värmeförluster, som 
uppmätts i dessa studier, finns en stor potential att förbättra systemen och med kompakta prefab-
ricerade system med god isolering är det möjligt att minska värmeförlusterna avsevärt [22]. 
 
 
Hur minskas värmeförlusterna? 
Forskning visar, att värmeförluster uppkommer av en rad olika orsaker och att den andel, som 
försvinner genom tankens isolerskikt, ofta är den mindre delen [23]. Tjockare och bättre isolering 
på ackumulatortanken är inte enda lösningen för att minska värmeförlusterna. Förlusterna har en 
mängd olika orsaker; som luftläckage genom isolerskiktet, oisolerade rörledningar och anslut-
ningar, konvektionsrörelser i anslutande rör och anslutna pannor samt köldbryggor vid röranslut-
ningar. Värmeförluster genom röranslutningar kan vara betydligt större än värmeförlusterna ge-
nom tankens isolering. De är svåra att undvika om inte systemet designas med dessa aspekter för 
ögonen redan från början. Handboken [23] ger förslag på hur värmeförlusterna kan minskas. 
 
För att kunna sänka värmeförluster är det nog en förutsättning att skapa system med en hög grad 
av prefabricering, så att mängden rörarbete på plats i huset blir minimalt. VVS-installatören iso-
lerar inte gärna själv utan det kan krävas en separat isolerare för att på plats bygga en välisolerad 
anläggning. 
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6 EMISSIONSMÄTNINGAR 
 
Utökade emissionsmätningar har genomförts på system som provats vid Högskolan Dalarna och 
dessa är inte tänkta som en del i provningsmetoden utan har genomförts i forskningssyfte för att 
karakterisera emissioner från pelletspannor under verklighetstrogen drift. Mätuppställningen och 
mätpunkter för rökgasanalysen framgår av Figur 2.1, sida 14 och beskrivs i avsnitt 2.1, sida 13. 
Förutom CO och CO2 som har mätts vid både SP och Högskolan Dalarna har även NO (Kväve-
oxid), TOC (kolväten) och partiklar samt rökgasflödet mätts vid Högskolan Dalarna. Genom att 
kontinuerligt beräkna emissionsflödet i kg/h (koncentrationen relaterad till rökgasflödet) har de 
totala utsläppen för hela provperioden beräknats och den del av utsläppen som härrör till brän-
narnas transienta start- och stoppförlopp har kunnat särskiljas från övriga stationära eldningsperi-
oder. 
 
Mätresultat 
Tabell 6.1 nedan visar uppmätta emissioner relaterade till pelletsbehovet samt totala emissioner 
omräknade till ett års drift. Referenssystemet utgörs av kombipannan och de övriga fem syste-
men utgörs av pelletspannor/kaminer med solvärmd ackumulatortank. Totala emissioner omräk-
nade för ett års drift respektive emissionsfaktorer relaterade till bränsleåtgången redovisas.  
 
 

Tabell 6.1 
Uppmätta emissionsdata för de provade systemen 
 
System   Referens 1 2 3 4 5

CO 
 

(kg/år) 46,7 10,2 26,3 17,2 14,1 16,4
(mg/MJ) 547 192 393 271 197 236

NO 
 

(kg/år) 5,4 3,2 4,2 3,9 6,6 6,6
(mg/MJ) 64 61 63 61 93 95

TOC (Metanekviva-
lenter) a) 

 

(kg/år) 3,9 0,3 1,5 1,2 1,0 1,5
(mg/MJ) 45 6 23 18 15 21

Partiklar PM 2,5 b) 
(kg/år) 7,2 1,6 7,7 6,7 5,4 5,4

(mg/MJ) 84 31 116 106 76 78
(antal/år) 3,1·1018 1,1·1018 2,7·1018 1,8·1018 2,2·1018 1,9·1018

a) Uppmätt med flamjoniseringsinstrument FID som ger TOC omräknat till metanekvivalenter. 
b) Uppmätt med ELPI (PM 2,5) på utspädd kall rökgas enligt NS 3058-2 [8]. 
 
 
Resultaten visar att utsläpp av kolmonoxid (CO) och kolväten (TOC) var betydligt lägre än för 
referenssystemet. Hela besparingen kan dock inte härledas till solvärmesystemet utan en anled-
ning till referenspannans höga utsläpp av CO och TOC var att referenspannans automatiska sot-
ningssystem medförde att glödande och oförbränd pellets hamnade i asklådan där de gav upphov 
till emissioner. Utsläpp av TOC (kolväten) följer alltså i stort sett samma trend som CO emissio-
nerna, men kolväteutsläppen är extremt låga för system nr 1. NO-utsläppen är väldigt likartade 
för referenssystemet och system 1 tom 3 räknat per MJ bränsle. Minskningar på årsbasis av NO 
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beror alltså främst på minskat bränslebehov. NO-emissionerna från system 4 och 5 är däremot 
högre beroende på pannans emissionskarakteristik. 
 
Solvärmen ger en ansenlig minskning av bränsleåtgången vilket sänker emissionerna, men trotts 
detta är emissionerna räknade per MJ bränsle betydligt lägre för de provade solvärmesystemen än 
för referenspannan, vilket betyder att pannorna i solvärmesystemen också har lägre utsläpp under 
drift. Det har flera orsaker, bland annat är antal start/stopp betydligt färre, Referenspannans ren-
göringssekvens innebär att oförbrända pelletar blåses ner i asklådan, som där sedan glöder och 
skapar emissioner.  
 
Emissioner vid start/stopp 
I Tabell 6.2, nästa sida, sammanställs emissionerna fördelade mellan start, stopp och stationär 
drift för ett års drift och i Figur 6.1, sida 46, illustreras motsvarande data för sexdagarssekvensen 
ej omräknat till årliga data. Det visar sig, att mellan 63 % och 95 % av kolmonoxiden släpps ut 
under start- och stoppfaserna. CO-utsläppen under stoppsekvensen är generellt betydligt större än 
under startsekvensen. 
 
Även kolväten uppkommer huvudsakligen under start- och stoppfaserna och andelen varierar 
mellan 48 och 93 %. Systemet där endast 48 % av TOC uppkommer under start- och stopp var 
inte optimalt injusterat under drift, vilket orsakade högre utsläpp under stationär drift. TOC upp-
kommer främst under startförloppet, men för referenspannan är utsläppen högre under stoppse-
kvensen beroende på att rengöringssekvensen blåser ner glödande pellets i asklådan som fortsät-
ter att glöda under lång tid. För att minska emissioner av TOC är det alltså viktigt att minska an-
talet start och stopp samt att utrustningen är väl intrimmad och att oförbränd pellets inte hamnar i 
asklådan.  
 
Utsläpp av partiklar (PM 2,5 i kg) sker till mellan 30 % och 40 % under start- och stoppfasen och 
kan därför endast till en mindre del minskas genom att minska antal start och stopp. Men andelen 
partiklar under start/stopp-perioden är högre än andelen bränsle som förbränns under dessa peri-
oder, vilket betyder att start/stopp emissionerna bidrar till att höja de totala utsläppen av partiklar. 
Ser man till antalet partiklar så är andelen under start och stopp mindre, men fortfarande större än 
vad som representeras av andelen bränsle under start/stopp 
 
Kväveoxider (NOx) bildas främst under driftperioderna och utsläppen av kväveoxider står därför 
nästan helt i proportion mot pelletsbehovet och brännarens emissionskarakteristik. 
 
Jämförelse med nationella emissionsfaktorer 
Tabell 6.3, sida 46, visar hur de uppmätta emissionsfaktorerna förhåller sig till de nationella 
emissionsfaktorer som tagits fram, dels som resultat från forskningsprogrammet hälsa och luft-
kvalitet [24] och dels slutliga emissionsfaktorer från SMED [25]. De nationella emissionsfakto-
rerna för pelletseldning har tagits fram genom mätningar främst under stationär drift. Tabell 6.3 
visar att de uppmätta emissionerna för CO och NO inom detta projekt ligger ungefär inom inter-
vallet för de nationella emissionsfaktorerna, men inte för Kolväten (TOC/VOC) och partiklar. 
Minimivärdena som anges i de nationella emissionsfaktorerna för CO och NO ligger dock lägre 
än vad som har uppmätts i detta projekt. Så pass låga värden för CO som 30 mg/MJ som anges i 
de nationella emissionsfaktorerna tycks inte vara möjliga om man ska ta hänsyn till start och 
stopp. 
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Tabell 6.2 
Uppmätta emissioner för de provade systemen, omräknade till årliga utsläpp i kg och fördelade 
mellan start, stopp och stationär drift 
 

System   Referens 1 2 3 4 5

CO (kg/år) 
 

Start 2,89 1,86 2,93 3,75 3,79 4,62
Drift 2,58 1,37 9,82 3,17 0,59 0,79
Stopp 41,18 6,93 13,52 10,25 9,67 11,02

NO (kg/år) 
Start 0,39 0,60 0,63 0,68 0,65 0,79
Drift 4,88 2,60 3,46 3,07 5,92 5,70
Stopp 0,17 0,03 0,13 0,14 0,07 0,12

TOC  
(Metanekvivalenter) a)  
(kg/år) 

Start 0,48 0,23 0,36 0,38 0,92 1,29
Drift 0,43 0,06 0,79 0,44 0,08 0,10
Stopp 2,96 0,04 0,38 0,35 0,04 0,06

 Partiklar PM 2,5 b)  
(kg/år) 

Start 0,72 0,37 1,91 2,01 1,46 1,93
Drift 4,52 1,12 5,22 4,06 3,83 3,31
Stopp 1,97 0,13 0,60 0,62 0,14 0,18

 Partiklar PM 2,5 b)  
(antal/år) 

Start 3,5·1017 2,5·1017 4,5·1017 4,4·1017 2,7·1017 3,0·1017

Drift 21,8·1017 7,3·1017 19,0·1017 11,4·1017 17,8·1017 15,0·1017

Stopp 5,9·1017 1,1·1017 3,1·1017 2,5·1017 1,0·1017 1,3·1017

 Bränsle (kg/år) 
Start 411 565 592 671 392 462
Drift 4139 2375 3040 2780 3557 3382
Stopp 272 68 174 154 62 73

andel CO start/stopp   94 % 87 % 63 % 82 % 96 % 95 %
andel NO start/stopp   10 % 20 % 18 % 21 % 11 % 14 %
andel TOC start/stopp   89 % 83 % 48 % 63 % 93 % 93 %
andel PM-massa start/stopp   37 % 31 % 32 % 39 % 30 % 39 %
andel PM-antal start/stopp   30 % 33 % 29 % 38 % 17 % 22 %
andel bränsle start/stopp   14 % 21 % 20 % 23 % 11 %  14 %
a) Uppmätt med flamjoniseringsinstrument FID som ger TOC omräknat till metanekvivalenter. 
b) Uppmätt med ELPI (PM 2,5) på utspädd kall rökgas enligt NS 3058-2 [8]. 
 
 
Data för kolväten från BHM (forskningsprogrammet Biobränsle Hälsa och Miljö) har inte mätts 
med samma mätmetod som i detta projekt, men data presenteras i båda fall som metanekvivalen-
ter och bör vara jämförbara. SMED data för kolväten redovisas som NMVOC (utan metan) och 
är därför inte jämförbara. Tabell 6.3, nästa sida, visar att BHM data är lägre och den troligaste 
orsaken till detta är att inte start/stopp-emissioner inte beaktats fullt ut i de nationella mätningar-
na. 
 
Beträffande partikelutsläppen har de i denna studie mätts i spädtunnel med ELPI på utspädd kall 
rökgas enligt NS 3058-2 [8] och redovisas som PM 2,5. Nationella data avser mätning på varm 
rökgas och presenteras som PM 10. De högre partikelutsläpp som uppmätts i denna studie jäm-
fört med de nationella emissionsfaktorerna kan bero på att huvudsakligen organiska ämnen kon-
denserar när rökgasen blandas ut och kyls och därmed uppträder en större partikelmassa [9]. Det-
ta gör det svårt att jämföra data och de högre värden som mätts upp inom detta projekt kan alltså 
vara relaterade till mätmetoden. 
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Figur 6.1 
Uppmätta emissioner under sexdagarssekvensen fördelade på start/stopp respektive stationär 
drift. Emissionerna avser i turordning Kolmonoxid, Kväveoxid, Kolväten som metanekvivalenter, 
och partiklar PM 2,5 dels som massa i gram (PMm) och dels som antal (PMn). 
 
 
En jämförelse mellan mätning i skorsten och spädtunnel för vedpannor och kaminer visar att par-
tikelkoncentrationerna kan vara mellan 2 och 9 gånger högre om mätningen görs i spädtunnel 
istället för i skorstenen [26, 27]. För pelletspannor och pelletskaminer finns inga direkta jämfö-
relser, men nationella emissionsfaktorer som presenteras, dels baserade på spädtunnel respektive 
mätning i skorsten tyder på att skillnaden mellan mätmetoderna är liten i alla fall för stationär 
drift [28]. Detta ger en indikation på att skillnaderna mellan mätmetoderna för pelletseldning 
troligen inte är så stora. Detta är också vad man kan förvänta sig, eftersom utsläppen av konden-
serbara organiska föreningar (kolväten) är mycket lägre för pelletseldning än för vedeldning [24]. 
Man måste dock beakta att emissionsfaktorerna som presenteras i denna rapport även innehåller 
start- och stopp-perioder vilka genererar högre halter av kondenserbara organiska föreningar. 
 
 

Tabell 6.3 
Uppmätta emissionsdata i jämförelse med nationella emissionsdata för pelletseldning. 
 

    

  
Uppmätta  

emissionsfaktorer 
  

Nationella  
emissionsfaktorer 

från BHM [24] 

Nationella  
emissionsfaktorer
från SMED [25] 

  min median max min median max  
CO (mg/MJ) 192 253 547 30 200 1700 300 
NO a) (mg/MJ) 61 64 95 34 68 90 65 
TOC/VOC  (mg/MJ) 6 b) 20 b) 45 b) 1,5 c) 4,6 c) 37 c) 6 d) 
PM e) (mg/MJ) 31 e) 81 e) 116 e) 10 f) 28 f) 66 f) 30 
a) Endast NO uppmätt i denna studie. Nationella data avser  NOx 
b) Uppmätt med flamjoniseringsinstrument FID där TOC har omräknats till metanekvivalenter.  
c) BHM data avser VOC som metanekvivalenter. 
d) SMED data avser NMVOC (VOC utom metan) 
e) Uppmätt med ELPI (PM 2,5) på utspädd kall rökgas enligt NS 3058-2 [8].  
f) BHM data avser mätning på varm rökgas (PM 10).  

Start/stopp 

Stationär drift 
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Figur 6.2 
Uppmätta emissionsfaktorer för den del av mätsekvensen som innefattar stationär drift omräkna-
de till milligram per normalkubikmeter vid 10 % syrehalt. Mätdata jämförs med gränsvärden för 
miljömärkning enligt Svanen [30, 31] och Blauer Engel [32] och kravgränsningar enligt Bover-
kets byggregler BBR [29]. TOC uttrycks i kolekvivalenter (OGC) som jämförelse med gränsvär-
den. 
 
 
Provning och miljögodkännande av pannor  
Emissioner som uppmätts i detta projekt har i Figur 6.2 och Figur 6.3 relaterats till gränsvärden i 
Boverkets byggregler [29] samt miljömärkning enligt Svanen [30, 31] och Blauer Engel [32]. 
Gränsvärden gäller för stationär drift enligt till exempel EN 303-5 [5] och därav görs jämförelsen 
både mot stationära mätdata (Figur 6.2) och hela sekvensen inklusive start och stop (Figur 6.3). 
När endast stationära driftdata redovisas är det bara för partikelutsläppen där samtliga pannor 
ligger över samtliga gränsvärden. De höga partikelutsläppen kan troligen relateras till mätmeto-
den, eftersom mätning på avkyld gas uppges kunna ge mellan 2 och 9 gånger högre utsläpp jäm-
fört med mätning direkt i skorstenen [26, 9, 28, 27]. Det beror bland annat på att kolväten kon-
denserar vid avkylning och utspädning så att partikelmängden ökar. 
 
För verklig drift, det vill säga när emissioner från hela mätsekvensen inkluderas, är det endast för 
kväveoxider (NO) där samtliga system ligger under gränsvärdena. Skulle gränsvärdena för mil-
jömärkning ta hänsyn till verkliga driftsutsläpp måste nog gränsvärdena för kolmonoxid (CO) 
och kolväten (OGC) höjas, men det skulle samtidigt sätta press att också reducera emissionerna 
under start/stop-sekvensen vilket bör vara fördelaktigt. 
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Figur 6.3 
Uppmätta emissionsfaktorer för hela mätsekvensen omräknade till milligram per normalkubik-
meter vid 10 % syrehalt i jämförelse med gränsvärden för miljömärkning enligt Svanen [30, 31] 
och Blauer Engel [32] och kravgränsningar enligt Boverkets byggregler BBR [29]. TOC uttrycks 
i kolekvivalenter (OGC) som jämförelse med gränsvärden. 
 
 
Emissionsmätningarna i detta projekt (Tabell 6.2, sida 45) visar att majoriteten av utsläppen av 
kolväten och kolmonoxid och en stor del av partikelutsläppen sker under start- och stoppfasen. 
Detta betyder att med nuvarande provningsmetoder för miljögodkännande riskerar man alltså att 
utrustningen inte optimeras för lägsta möjliga årliga utsläpp utan endast för lägsta möjliga ut-
släpp under stationär drift, vilket inte är relevant för att nå låga årliga utsläpp av kolväten och 
kolmonoxid. En avgörande faktor för utsläppen av kolväten och kolmonoxid blir i praktiken hur 
start och nedsläckning fungerar, samt hur styrutrustningen fungerar och detta provas idag inte vid 
miljömärkning av pannor. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Provningsmetoden som utvecklats i detta projekt har visat sig kunna uppfylla målen, det vill 
säga, kunna mäta systemprestanda för olika system med acceptabel noggrannhet och identifiera 
driftsproblem i systemen så att problemen kan åtgärdas och systemen förbättras. Mätresultaten 
visar att höga värmeförluster är det främsta hindret för att nå riktigt goda systemprestanda. Vär-
meförlusterna uppstår huvudsakligen genom skorstensförluster vid eldning och stillestånd samt 
värmeförluster från panna och ackumulatortank till pannrum. 
 
Hög pannverkningsgrad liksom en väl fungerande ackumulatortank och styrsystem har visat sig 
vara avgörande för att erhålla höga systemprestanda i denna provningsmetod. Pannverkningsgra-
den över mätperioden är lägre än för motsvarande pannor under stationär drift på full effekt. Det-
ta beror på att driftstiden för brännaren endast utgör en liten del av hela provningsperioden och 
därför blir pannans egenskaper under stilleståndsperioderna desto viktigare för systemets pre-
standa. Under stilleståndsperioderna är det värmeförlusterna till rummet som är avgörande för 
prestandan, medan värmeförlusterna har en försumbar inverkan på verkningsgraden när pannan 
eldas på full effekt enligt provningsmetoden för pannor EN 303-5 [33]. Resultaten pekar alltså på 
att de normala prestandaprovningarna för pannor enligt EN 303-5 [33] inte ger någon garanti för 
att pannan är effektiv under verklighetstrogen drift och att provning vid stationär effekt inte hel-
ler styr utvecklingen mot bättre isolerade pannor och därmed effektivare sol- och biovärmesy-
stem. Däremot är den utvecklade provningsmetoden är ett mycket viktigt redskap för att effekti-
visera denna typ av värmesystem.och solfångare. Motsvarande resultat gäller för solfångaren. 
Solfångaryta och solfångarprestanda provade enligt EN 12975-2 [34] har relativt liten inverkan 
på den totala systemprestandan. 
 
Gynnsamt kombinera solvärme och pellets 
Systemprovningen visar generellt att det är gynnsamt att kombinera pelletseldning med solvär-
me. Pelletpannor har en låg verkningsgrad under låglastperioden och med solvärme kan pannan 
stängas av när driftsförutsättningarna är som sämst.  
 
Skillnaden mellan de provade systemens prestanda varierar en hel del. Pannans verkningsgrad 
visar sig också vara kraftigt beroende av driftsförutsättningarna. Faktorer som värmeförluster 
från systemet, systemutformning och reglerstrategi påverkar systemens energiprestanda och 
emissioner en hel del. Däremot har solfångarens prestanda och storlek relativt liten inverkan på 
total systemprestanda. Det finns uppenbarligen en stor förbättringspotential för denna typ av sy-
stem och nyckeln till effektivare system ligger framförallt i parametrar som värmeförluster, sy-
stemutformning och reglerstrategi.  
 
En begränsning i provningen är att alla värmeförluster räknas som just förluster och ingen hänsyn 
tas till att en del av dessa kan bidra till uppvärmningen. Å andra sidan visar fältmätningar från 
det parallella projektet Combisol att stora värmeförluster är ett av de största problemen med des-
sa system och som allvarligt sänker prestanda och lönsamheten. System med låga förluster bör 
alltså premieras, även om en viss del av förlusterna kan bidra till uppvärmningen.  
 
I system med pelletskaminer räknas all värme från kaminen till rummet som nyttig värme även 
om den under vissa tider kan bidra till övertemperatur i rummet. Begränsningen som görs är att 
kaminen inte får vara i drift under sommarperioden och att andelen av nyttig värme till vatten-
kretsen måste vara minst 75 %. System med pannor missgynnas alltså i den direkta jämförelsen, 
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eftersom alla värmeförluster räknas som förluster medan system med kaminer gynnas efter som 
all värme från kaminen till rummet räknas som nyttig värme även om den under vissa perioder 
kan bidra till övertemperaturer. Den beräknade systemeffektiviteten är alltså inte jämförbar mel-
lan system med kaminer och system med pannor. 
 
 
 
7.1 Förslag till förändringar i provningsmetoden  
 
Följande erfarenheter har dragits som kan föranleda förändringar i provmetodiken inför fortsatt 
provning: 
 
1. Ackumulatortankens och pannans laddstatus kan vara olika vid början (timme 48) och i slu-

tet av provningssekvensen (timme 192). För att minska osäkerheterna i utvärderingen bör 
laddstatus vara så lika som möjligt och för att åtgärda detta bör en varmvattentappning flyt-
tas till timme 46 och 190 för att "trigga" igång pannan före utvärderingsgränserna så att pan-
nan inte är i drift över brytpunkterna för utvärderingen. Dessutom bör de första två dagarna 
vara identiska med de två sista dagarna i provningssekvensen så att ackumulatortankens 
laddstatus är så lika som möjligt vid början och slutet av utvärderingsperioden. Om en sådan 
förändring ska göras krävs ett simuleringsarbete och mätarbete för att undersöka hur det på-
verkar uppmätta systemprestanda. 

 
2. Att uppnå hög noggrannhet vid mätning av skorstensförluster är svårt och detta påverkar 

noggrannheten vid utvärdering av kaminsystemen. Eventuellt ska man överväga att mäta 
värmeavgivningen till rumsluften direkt, enligt en metod som provats vid SP i ett parallellt 
projekt "Bestämning av verkningsgrad och förlustposter för biobränslepannor" [35]. En ny 
metod som bygger på tryckmätning har utvecklats vid Högskolan Dalarna som bedöms ge en 
osäkerhet på upp till cirka 10 % (vilket är förhållandevis lågt) vid låga flöden vid självdrag 
och cirka 5 % vid normaldrift för brännaren [7]. 
 

3. Energiinnehållet i pelletsen bör korrigeras med aktuell fukthalt. Det kan öka noggrannheten. 
Även oförbränt i bottenaska bör kontrolleras om det blir stora mängder aska.  

 
4. Tanktemperaturen bör mätas i minst tre nivåer (topp, mitt och botten) för att bättre kunna ge 

feedback till företagen om eventuella problem med skiktningen i ackumulatortanken. 
 
5. Provningsmetoden kan kompletteras med avsvalningsprov för pannan och tanken för att få 

tillförlitligare värden på värmeförlusterna från dessa komponenter. Frågan om systemet bör 
ges förbättrad isolering och hur detta skulle kunna ske är viktig information som feedback 
mot företagen.  

 
6. Vid provningen har det varit svårt att åstadkomma exakt rätt last och en metod med kontinu-

erlig kompensation av last och solvärmetillskott vid avvikelse mellan uppmätt och önskad 
energimängd bör användas. Det förenklar provningsförfarandet och ökar noggrannheten. För 
att uppnå rätt last för system med pelletskaminer krävs även fortsättningsvis att man provar 
sig fram och justerar radiatorlasten därefter. 

 
7. Det tar minst ett dygn för en pelletspanna för att kallna helt, men nyttan med solvärme och 

pellets visas även i denna provsekvens då besparingen i pellets har varit större än själva sol-
värmetillskottet för alla provade system. Eventuellt är sommarperioden i denna sekvens för 
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kort för att fullt ut visa fördelarna med solvärme i kombination med pellets-eldning, men 
nackdelarna med en längre provningssekvens som ger ökade kostnader och tidsåtgång be-
döms vara större än nyttan med exaktare prestandamått. Detta talar ändå för att behålla sex-
dagarssekvensen. 

 
8. En mer precis rutin för injustering av panna eller kamin samt elvärmens inställningar för att 

upprätthålla varmvattenkapaciteten bör tas fram. 
 
 
 
7.2 Provningsresultatens inverkan på andra provmetoder  
 
Med erfarenhet från systemprovningarna inom detta projekt och fältmätningarna inom Combisol-
projektet dras slutsatsen att det kan uppkomma många problem i kombinerade sol- och pellets-
värmesystem relaterade till systemdesign och reglerstrategi som kan försämra systemprestanda. 
En bra metod för att finna och åtgärda problem är med hjälp av systemprovning under verklig-
hetstrogen drift som genomförts i detta projekt. Driftsproblem för pannan, problem i reglerfunk-
tionerna och problem med skiktningen i ackumulatortanken kan avslöjas och åtgärdas innan sy-
stemen når marknaden.  
 
SS-EN303-5  
De provningar som görs för miljömärkning och verkningsgradsbestämning av fastbränslepannor 
enligt EN303-5 [33], ger inte prestandavärden som är relevanta för verklighetstrogen drift. Det 
kan leda till att provmetoden inte styr pannutvecklingen så att den årliga verkningsgraden blir så 
hög som möjligt eller att de årliga emissionerna blir lägsta möjliga. Eftersom inte stilleståndsför-
luster ingår i provmetoden EN 303-5 underskattas värmeförluster till rummet och självdragsför-
luster genom skorstenen. Även liten vattenvolym och låg värmekapacitet är viktigt för att erhålla 
höga årsprestanda i solvärmesystem [3], men vid provning enligt EN-303-5 har den ingen inver-
kan. Värmeförluster, orsakade av dessa parametrar har visat sig vara mycket avgörande för den 
genomsnittliga verkningsgraden under ett år. 
 
CEN/TS EN 12977  
En metod, som bygger på komponentprovning, datormodellering och sedan simulering av det 
kompletta systemet, är under utveckling med CEN/TS EN 12977 som bas [36-39]. Denna så kal-
lade komponentprovmetod förväntas användas för certifiering inom Solar Keymark och certifie-
ringsprocessen är så långt gången, att den inte kan påverkas med avseende på val av provnings-
metod. Problemet med denna metod är framförallt, att ingen detaljerad modell görs av pannan, 
vars funktion och styrning har visat sig vara avgörande för systemverkningsgraden inom projek-
tets systemprovning. 
 
CCT and SCSPT 
Förutom den systemprovningsmetod, som använts inom detta projekt, har liknande metoder ut-
vecklats också vid INES i Frankrike (SCSPT-metoden) [40] och vid SPF i Schweiz (CCT-
metoden) [41]. Ett viktigt första steg för att komma närmare en certifiering måste därför vara, att 
harmonisera dessa metoder till en gemensam metod. En certifiering av en systemprovningsmetod 
ligger därför ganska långt fram i tiden, men det måste på sikt komma fram provningsmetoder, 
som ger en verklig bild av systemens prestanda, för att på så sätt få till stånd "verkliga" system-
förbättringar.  
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För branschen kan en provmetod, som avslöjar de verkliga bristerna, i ett första skede vara be-
svärlig, men då det finns en stor förbättringspotential i nuvarande system bör provmetoden på lite 
längre sikt vara gynnsam för branschen genom att systemprestanda förbättras gentemot andra 
energislag. 
 
 
 

7.3 Emissionsfaktorer 
 
Emissionsfaktorer redovisade som medelvärde för hela provningssekvensen (sex dygn) var mel-
lan 192 och 547 mg/MJ för CO, mellan 61 och 95 mg/MJ för NO, mellan 6 och 45 mg/MJ för 
TOC (metanekvivalenter) och mellan 31 och 116 mg/MJ för partiklar (PM 2,5 uppmätt med 
ELPI på utspädd kall rökgas enligt NS 3058-2 [8]). För CO och NO ligger värdena inom de in-
tervall som redovisas från forskningsprogrammet "biobränsle hälsa och miljö BHM [24] och som 
nationella emissionsfaktorer enligt SMED [25]. Uppmätt medelkoncentration av kolväten och 
partiklar ligger betydligt högre än de emissionsfaktorer som redovisas av BHM och SMED. Att 
mätningarna i denna studie ger högre emissioner av kolväten beror troligen på att start- och 
stopp-emissioner inte ingår i de nationella emissionsfaktorerna. Jämförelsen av partikelemissio-
ner är inte möjlig då olika mätmetoder använts som ger olika mätresultat. 
 
Emissionerna har också delats upp mellan de utsläpp som sker under stationär drift respektive 
under start/stopp-sekvenserna. Resultaten visar att mellan 63 och 96 % av CO-utsläppen samt, 48 
till 93 % av TOC-utsläppen sker under start/stopp sekvenserna. För partiklar är motsvarande an-
del mellan 30 och 39 % och för NO endast 10 till 21 %. Det betyder att styrningen av brännaren 
och emissionskarakteristiken under start/stopp-sekvenserna blir mycket avgörande för hur myck-
et CO och TOC som släpps ut och att nuvarande metoder för miljömärkning av pelletpannor som 
baseras på stationära mätningar inte leder till att emissioner av CO och TOC minimeras på årsba-
sis.  
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9 RAPPORTER 
Rapportlistan nedan upptar rapporter som har tagits fram inom projekt SWX-Energi.  
I listan anges rapportnummer, rapporttitel och inom vilket delprojekt respektive delrapport  
är framtagen. 
 
 
Rapporter Delprojekt 
 

1) Säffle biogas –Förstudie…………………………………………………………………………………... Biogas 
2) Skogsskötselmodeller anpassade för skogsbränsleuttag – några exempel………………………………... Skog 
3) Framtidens pelletsfabrik…………………………………………………………………………………... Pellets 
4) Småhusens framtida utformning – Hur påverkar Boverkets nya byggregler? ……………………………. Sol och bio 
5) Långa toppar………………………………………………………………………………………………. Skog 
6) Ackumulerande fällaggregat i gallringsbestånd…………………………………………………………... Skog 
7) Undersökning av efterfrågan på grön GROT……………………………………………………………... Skog 
8) Studie av storbuntaren Rogbico…………………………………………………………………………… Skog 
9) Marknadspotential för sol- och biovärmesystem…………………………………………………………. Sol och bio 
10) Byggregler och småhustillverkare. Husens framtida utformning…………………………………………. Sol och bio 
11) Möten med husföretag…………………………………………………………………….......................... Sol och bio 
12) Solvärme i nybyggda hus…………………………………………………………………………………. Sol och bio 
13) Husköpares val av värmesystem – Hinder och möjligheter………………………………………………. Sol och bio 
14) Användning och vidaretransport av skogsenergisortiment……………………………………………….. Logistik 
15) Vidaretransport av skogsenergisortiment – Tidsstudier och kostnadskalkyler…………………………… Logistik 
16) Utveckling av logistiken för skogsbränslen……………………………………………………………….. Logistik 
17) Transport av skogsenergisortiment – Företags- och samhällsekonomiska kostnader…………………….. Logistik 
18) Potential för skogsbränsle i Värmland – hinder och möjligheter…………………………………………. Skog 
19) Ekonomi vid skogsskötsel inriktad mot energi- och industrisortiment…………………………………… Skog 
20) Biogas Säffle – Förstudie Värmlandsnäs………………………………………………………………….. Biogas 
21) Småskalig rökgasrening – metoder för att minska utsläppen från småskalig biobränsleeldning………… Sol och bio 
22) Tillsatser som kvalitetshöjare för pellets…………………………………………………………………. Pellets 
23) Kartläggning och nulägesbeskrivning av pelletskedjan…………………………………………………… Pellets 
24) Täckningsbidrag vid uttag av skogsbränsle i unga bestånd……………………………………………….. Skog 
25) Miljöeffekter av biobränslen från spån till pellets………………………………………………………… Pellets 
26) Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem……………………………………………………... Sol och bio 
27) Underlag för utökad besiktning av sol- och biovärmesystem……………………………………………... Sol och bio 
28) Provningsmetod för sol- och biovärmesystem……………………………………………………..……… Sol och bio 
29) Bioenergikombinat i Falun – ett systemperspektiv på kraftvärmeanläggningar………………..………… Kompetens 
30) Konditionering av råvara före pelletering…………………………………………………………………. Pellets 
31) Rötrester – åter till kretsloppet……………………………………………………………………………. Biogas 
32) Småskalig uppgradering av biogas………………………………………………………………………... Biogas 
33) Teknik för småskalig elgenerering………………………………………………………………………... Sol och bio 
34) Ett bad när som helst – Dimensioneringsråd för varmvatten……………………………………………… Sol och bio 
35) Studie av Bracke-aggregatet………………………………………………………………………………. Skog 
36) Branschintervjuer – tankar om framtid……………………………………………………………………. Skog 
37) Utveckling av teknik och metoder för skörd av skogsbränsle…………………………………………….. Skog 
38) Eldningsresultat för pellets med tillsats av magnesium…………………………………………………… Sol och bio/Pellets 
39) Effektiviseringspotential för system med sol och pellets..……………………………………................... Sol och bio 
40) Kalkylverktyg för dimensionering av expansionskärl i solkrets (Excelblad)……………………………... Sol och bio 

 
 
Rapporterna finns att hämta som pdf-filer på www.regiongavleborg.se/verksamhet/swxenergi/rapporter 
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