
Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper
ISSN 1650-6553 Nr 144

Undersökning av luftkvaliteten vid
småskalig biobränsleförbränning

i två kommuner med
modellsystemet VEDAIR

Stefan Andersson



 



   

 1 

Abstract 
 
An Internet application, VEDAIR, for estimation of air quality in regions with small-scale 
combustion of bio fuel has been developed by Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute with financing from Swedish Energy Agency and Swedish Environmental Protection 
Agency. The model contains user interface and a coupled model concept where 
concentrations of atmospheric pollutions are calculated for regional, urban and local 
contributions. In this report the model is described and a first study of air quality considering 
PM10 (particles with a diameter less than 10 µm) in two Swedish municipalities, Vänersborg 
and Gnosjö, is introduced. 
 
According to the result, there are areas with poor air quality even in smaller Swedish 
municipalities, mostly due to high emission from buildings with older wood heating furnace 
without hydraulic accumulator. 
 
In Vänersborg three areas were analysed in VEDAIR for the year 2003: Vargön, Mariedal and 
the downtown district. In the whole municipality the upper evaluation threshold for PM10, 
which is defined as 14 µg/m3 for annual average, was exceeded due to background 
contribution of particles. In all areas, however, the concentrations of PM10 were less than the 
environmental quality norms. In Vargön, where wood heating furnaces are commonly used, in 
some areas the concentration of particles was as big as or bigger than the downtown district 
(annual average of 20 µg/m3). However, in downtown the pollutants were more spread. 
Biggest concentrations of PM10 were estimated in Mariedal, due to emissions from older 
wood heating furnaces and streets, mostly in areas with unfavourable meteorological 
conditions. Measurements of PM10 in the area are therefore suggested. Biggest concentrations 
of PM10 were prevailed during winter, due to great heating need in combination with cooler 
air temperature and more stable stratification. The local contribution of PM10 was negative 
correlated with temperature. In the downtown district, however, the biggest concentrations of 
PM10 were obtained during spring due to usage of studded tyres. 
 
In Gnosjö the air quality considering PM10 was analysed in the areas Götarp, downtown and 
Gårö. Calculations in VEDAIR showed that the emissions from traffic were much less than 
wood heating furnace. The background annual average of PM10 in Gnosjö was 1 µg/m3 higher 
than Vänersborg. The air quality was quite equal as in Vänersborg, but there was an area in 
Gårö where the environmental quality norms considering PM10 almost were exceeded, this 
mostly due to emission from one building with high heating need. 
 
In this study a comparison between calculated concentrations of PM10 with measured 
concentrations in Gnosjö for the period 3 November to 31 December 2003 was also made. 
The validation showed that VEDAIR underestimated the concentrations, but the result was 
anyway reasonable. Before, validations have only been performed for the northern part of 
Sweden, and this study indicates that VEDAIR also estimates concentrations of PM10 
sufficiently well in southern part of Sweden. 
 
The study also showed that if a house owner would replace an old wood heating furnace by a 
modern furnace with hydraulic accumulator, the annual average of the concentration of PM10 
could decrease by 4 µg/m3 which is a reduction of 25%. 
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Sammanfattning 
 
Ett internetverktyg, VEDAIR, för bedömning av luftkvalitet vid småskalig förbränning av 
biobränsle har utvecklats av SMHI med finansiering från bland andra Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket. Modellen består av användargränssnitt och ett kopplat modellsystem där 
halterna av luftföroreningar beräknas för såväl regionala (internationellt som nationellt), 
urbana och lokala bidrag. I denna rapport presenteras modellen tillsammans med en första 
studie av luftkvaliteten med avseende på PM10 (partiklar med en diameter mindre än 10 µm) 
inom ett par testkommuner, nämligen Vänersborg i Västergötlands län och Gnosjö i 
Jönköpings län. 
 
Resultatet visade att det finns områden även i små kommuner där sämre luftkvalitet kan 
utgöra ett problem. Till största delen berodde detta på hög emission från fastigheter med äldre 
vedeldningspannor utan ackumulatortank. 
 
I Vänersborg undersöktes luftkvaliteten med avseende på PM10 i stadsdelarna Vargön, 
Mariedal och centrum för år 2003. För hela kommunen gällde att övre utvärderingströskel 
(gränsvärde för vilka mätningar är obligatoriska), som för årsmedelvärdet PM10 är 14 µg/m3 
luft, överskrids pga bakgrundsbidrag. Samtliga av de undersökta områdena uppvisade dock 
halter som är lägre än miljökvalitetsnormerna. Beräkningar i VEDAIR för Vargön, inom 
vilket vedeldningen är huvudsakliga källan till emissionen av PM10, visade att 
koncentrationen partiklar inom vissa områden var lika höga eller högre än områden runt de 
mest trafikerade vägarna i centrala Vänersborg (årsmedelvärde på ca 20 µg/m3). I centrum var 
dock föroreningarna mer utbredda. Allra högst halter PM10 erhölls vid beräkningar i Mariedal, 
till följd av utbredd vedeldning med äldre vedpannor, trafikerade vägar och ogynnsamma 
meteorologiska förutsättningar. Därför kan mätning av partiklar inom området vara befogat. 
Tidsserier av totalhalten PM10 visade att högst halter erhölls på vintern i Vargön, till följd av 
större uppvärmningsbehov i kombination med lägre utomhustemperatur och mer stabil 
skiktning. Det lokala bidraget uppvisade en negativ korrelation mot temperaturen. I centrum 
var halterna dock högst på våren pga slitagepartiklar från dubbdäck samt vägdamm.  
 
För Gnosjö undersöktes luftkvaliteten i tre potentiella problemområden; Gårö, centrala 
Gnosjö och Götarp. Beräkningar i VEDAIR för Gnosjö visade att trafikens bidrag var 
betydligt mindre, men vedeldning var vanligt förekommande. Samtidigt var årsmedelvärdet 
för det regionala bakgrundsbidraget ca 1 µg/m3 högre än i Vänersborg. Luftkvaliteten var 
generellt sett likvärdig den för Vänersborg, men inom stadsdelen Gårö fanns ett område där 
koncentrationen PM10 var mycket nära miljökvalitetsnormerna. Huvudkällan till emissionen 
var en enskild fastighet med stort energibehov som värmdes upp uteslutande med ved. 
 
I studien gjordes även jämförelse av beräknade PM10-halter från VEDAIR med uppmätta 
värden i Gnosjö för perioden 3 november till 31 december 2003. Valideringen visade att 
VEDAIR gav något underskattade, men ändå hyggliga resultat. Tidigare valideringar har 
enbart utförts för Norrland, och de nya resultaten tyder på att VEDAIR även ger tillförlitliga 
beräkningar för södra Sverige. 
 
Studien visade också att om en enskild fastighetsägare skulle byta ut en äldre 
vedeldningspanna mot en modern med ackumulatortank skulle årsmedelvärdet PM10 lokalt i 
fastighetens närområde kunna sjukna med uppåt 4 µg/m3, vilket är en minskning med 25%.
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1. Inledning 
 
Den senaste tiden har allmänhetens kunskaper om växthusgasers betydelse för den globala 
uppvärmningen ökat betydligt. I och med klimatdebatten är det angeläget att fler övergår till 
förnyelsebara energikällor när det exempelvis gäller uppvärmning av bostäder. Biobränslen 
anses vara ett bra och miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Lokalt kan dock problem 
uppstå med avseende på luftkvalitet om förbränningen inte sker effektivt. 
 
Under åren 2002-2003 bedrevs projektet Biobränsle-Hälsa-Miljö (BHM), vilket var en studie 
med flera forskningsgrupper involverade, bland annat Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut (SMHI). Projektet gick ut på att studera effekterna av 
biobränsleförbränning och hur det påverkar utsläpp, luftkvalitet och hälsa, samt effekterna av 
framtida ökad biobränsleanvändning och teknikutveckling. En viktig slutsats var att det är 
större risk att miljökvalitetsnormerna (MKN) överskrids i bostadsområden som domineras av 
äldre vedeldningspannor utan ackumulatortank och där de meteorologiska förhållandena är 
ogynnsamma [A]. Uppskattningsvis finns det 260 000 biobränsleeldade villapannor i Sverige 
och 1,2 miljoner lokaleldstäder [B], varav 180 000 är äldre vedpannor utan ackumulatortank 
[C]. 
 
Enligt svensk lagstiftning som bygger på EU-direktiv (förordning 2001:572), ansvarar varje 
kommun för kontrollen av att MKN uppfylls inom sin kommun, vilket kan ske genom 
mätningar eller beräkningar. Det är bakgrunden till att SMHI, med stöd från bland andra 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, har utvecklat en modell, VEDAIR, för bedömning 
av luftkvalitet vid småskalig biobränsleanvändning. Modellen är tänkt att kunna nyttjas av 
kommunerna i deras samhällsplanering och miljövårdsarbete. 
 
VEDAIR är liksom SIMAIR (modell för bedömning av luftkvalitet vid vägars närområden) 
ett kopplat modellsystem som tar hänsyn till såväl lokala som regionala haltbidrag av 
föroreningar. Något centralt register över källornas läge, typ av pannor/eldstäder och 
energiförbrukning finns inte. I modellsystemet har man fått utnyttja tillämpbar information 
från sotarregister. Metodiken diskuteras i [H]. För vägtrafiken är det enklare då 
trafikinformation från Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) finns att tillgå, där alla 
statliga vägar och större genomfartsleder ingår. 
 
VEDAIR-projektet övergick i mars 2007 från utvecklingsfas till driftfas. Modellen är nu i viss 
mån färdigutvecklad och kan börja användas. Ett första steg i driftfasen är att tillämpa 
VEDAIR på ett par svenska testkommuner och utveckla en metodik för att använda modellen 
som ett analysverktyg av luftkvalitet. Det här examensarbetet syftar till att, för första gången i 
praktiken, studera luftkvaliten med hjälp av VEDAIR i ett par kommuner; Vänersborg och 
Gnosjö, och resultat från beräknad spridning av luftföroreningar jämförs med 
miljökvalitetsnormerna. Exempel på frågeställningar som kan undersökas med modellen är 
inom vilka områden i kommunerna som luftkvaliteten kan anses orsaka problem, hur stor del 
av halterna som härstammar från trafiken kontra förbränningen av biobränslen och hur stor 
del som är lokalt bidrag respektive regionalt. 
 
I rapporten presenteras en teoretisk genomgång av emissions- och spridningsberäknigar samt 
annan viktig bakgrund i kapitel 2. Här refereras också till valideringsresultat för VEDAIR och 
SIMAIR. I del 3 presenteras metodiken som används i studien. Resultat från 
modellkörningarna finns i kapitel 4, liksom en jämförelse av beräknade modellvärden och 
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uppmätta värden i Gnosjö. Slutligen, i del 5 diskuteras resultaten och slutsatser redovisas. 
Vanligt förekommande begrepp finns beskrivna i Appendix A. 
 

2 Teori 
 
2.1 Utvärderingsstrategi och miljökvalitetsnormer 
 
Förordning 2001:527 i svensk lagstiftning, vilken bygger på EU-direktiv, började gälla den 19 
juli 2002. Där definieras, för utomhusluft, gränsvärden för halter av bland annat ämnena 
kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar med en diameter mindre än 10 µm (PM10), 
kolmonoxid (CO) och bensen. Dessa gränsvärden, som benämns miljökvalitetsnormer 
(MKN), får ej överskridas. Utöver miljökvalitetsnormer definieras också övre och undre 
utvärderingströskel, vilka får överskridas, men där uppföljande åtgärder ändå är obligatoriska. 
I figur 2.1 illustreras utvärderingsstrategin för luftkvalitet med avseende på rådande 
lagstiftning enligt Referenslaboratoriet [E]. Bedömningar av Naturvårdsverket pekar på att så 
många som 80% av kommunerna har platser i tätorter där PM10-halterna är så höga att 
mätningar bör ske (motsvarande siffra för NO2 är 25%) [I]. 
 
Enligt lagstiftningen ligger huvudansvaret på kommunerna att visa att miljökvalitetsnormerna 
inte överskrids inom respektive kommun. Detta kan göras exempelvis genom mätningar, men 
även med modellering. En stor del av de höga partikelhalterna finns i hårt trafikerade 
områden. Därför har SMHI, med finansiellt stöd från bland andra Vägverket och 
Naturvårdsverket, utvecklat ett modellverktyg för bedömning av vägtrafiken bidrag till den 
försämrade luftkvaliteten, kallad SIMAIR, som fungerar som ett komplement till mätningar. 
Höga halter av PM10 är inte enbart kopplade till trafiken. Problem kan även uppstå i 
bostadsområden med utbredd vedeldning där förbränningen sker med äldre pannor utan 
ackumulatortank [A]. Således är det också motiverat att skapa en modell som också tar 
hänsyn till förbränningen av biobränslen, vilket SMHI också har gjort, med finansiellt stöd av 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket [F]. Modellsystemet kallas VEDAIR och det är ett 
spridningsverktyg som tar hänsyn till såväl lokala källor från vägtrafik och 
biobränsleförbränning som regionala bakgrundshalter. Modellen kan beräkna 
föroreningshalter och presentera resultatet i förhållande till rådande miljökvalitetsnormer. 
 
Intervall Utvärderingskrav Lämplig metod för utvärd ering 

< undre utv. tröskel 
Enkel beräkning eller 
objektiv skattning av 
totalhalter. 

Skattning av bakgrundshalt, beräkning av lokalt 
bidrag, nomogram, enkel modellering, indikativ 
mätning. 

> undre utv. tröskel 
< övre utv. tröskel 

Kombination av enklare 
mätning och beräkning.  

Mätning av bakgrundshalt och 
mätning/beräkning av lokalt haltbidrag. Kan 
gärna utföras i samverkan med närliggande 
kommuner. 

> övre utv. tröskel 
< miljökvalitetsnormer 

Mätning obligatorisk. Kan 
kompletteras med 
modellberäkningar. 

Mätningar och beräkningar koncentreras inom 
områden som är mest belastade och där många 
människor exponeras.  

> miljökvalitetsnormer 
Mätningar obligatoriskt, 
men inriktning på 
uppföljning av åtgärder. 

Mätning och modellberäkning av totalhalter, 
känslighetsanalyser och åtgärdsanalyser. 

 
Figur 2.1  Utvärderingsstrategi för luftkvalitet enligt svensk lagstiftning. Gränsvärden är undre och övre 
utvärderingströskel samt miljökvalitetsnormerna. Olika utvärderingskrav finns beroende på hur totalhalten 
förhåller sig till dessa gränser, efter Referenslaboratoriet [E]. 
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2.2 VEDAIR– kopplat modellsystem 
 
För att bestämma halterna av ett visst spårämne räcker det inte att enbart utföra beräkningar 
för lokala emissioner från exempelvis pannor och vägtrafik inom området man studerar. Man 
måste också ta hänsyn till bakgrundshalter som härstammar från emissioner från övriga 
tätorten, Sverige och Europa. Föroreningsbidragen delas upp i fyra delar: 
 

• Regionalt bidrag internationellt – långtransport från källor utanför Sverige. 
• Regionalt bidrag nationellt – bidraget från övriga Sverige exklusive aktuell tätort. 
• Urbant bidrag – föroreningar från övriga tätorten, men ej bostadsområdet man 

studerar. 
• Lokalt bidrag – halter orsakade från emissioner från aktuellt bostadsområde. 

 
Totala koncentrationen av ett ämne är summan av alla fyra delbidragen ovan. Modellen 
behöver således ta hänsyn till bidragen från regional skala ner till lokal skala, vilket löses 
genom att VEDAIR är ett så kallat kopplat modellsystem, där varje delbidrag beräknas med 
en separat modell, se figur 2.2. 

 
 
2.2.1 Regionalt bidrag – MATCH-modellen 
 
För att beräkna regionala bakgrundshalter och deposition av föroreningar används en modell 
utvecklad av SMHI, MATCH (Meso-scale Atmosperic Transport and CHemistry modelling 
system) (Robertsson et al, 1996). Modellen körs med olika upplösning, dels MATCH Europa 
med ett gridpunktsavstånd på 50 km och dels MATCH Sverige med ett motsvarande värde på 
11 km. Emissionsvärden, som erfordras vid modellberäkning, fås från EMEP [D] för Europa 
och SMED [G] för Sverige, medan meteorologiska data tas från HIRLAM (HIgh Resolution 
Limited Area Model). Utöver beräknade värden från MATCH inkluderas också mätvärden 
från regionala bakgrundsstationer, och dessa erhålls genom interpolation av tillgänglig data. 
Som tidigare nämnts kommer framförallt halter av partiklar att undersökas i denna studie. 
MATCH-modellen inkluderar i nuläget inte bildandet av sekundära organiska aerosoler, 
varför MATCH-beräkningar av PM10 ej är lämpliga att använda. Bakgrundshalter fås därför 
enbart från mätvärden genom objektiv analys av bakgrundsstationerna Vavihill (Skåne), 
Aspvreten (Stockholm) och Vindeln (Norrland). För mer ingående beskrivning hur VEDAIR 
och SIMAIR använder MATCH-modellen, se Omstedt (2007) samt Gidhagen et al. (2005). 

Regionalt bidrag, utlandet 

Regionalt bidrag, Sverige 

Urbant bidrag 

Lokalt bidrag 

MATCH Europa 

MATCH Sverige 

Urban modell 

Gaussisk plymmodell 

50 km 

11 km 

1 km 

25 m 

Figur 2.2 Schematisk illustration över det kopplade modellsystemet i VEDAIR med olika modeller som 
beräknar haltbidrag på olika skalor. Till vänster står respektive delbidrag, i mitten vilken modell som beräknar 
vilket bidrag och till höger upplösningen på modellen. Förberäknade timsmedelvärden från modellerna 
ovanför den streckade linjen finns inlagda i VEDAIR, däremot måste användaren utföra beräkningar för det 
lokala bidraget. 

VEDAIR 
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2.2.2 Urbant bidrag 
 
Det urbana bidraget av luftföroreningar, som alltså betyder bidraget från tätorten i övrigt 
förutom aktuellt bostadsområde, beräknas med en enkel urban modell som i grunden bygger 
på samma koncept som utvecklats för Köpenhamn (Berkowicz, 2000). Denna modell gäller 
för markutsläpp, men för att också ta hänsyn till utsläpp från höga skorstenar används en 
Gaussisk plymmodell (Omstedt, 1988). Värden för emissionen tas liksom den regionala 
modellen från SMED. Beräkningar av det urbana bidraget sker principiellt sett på samma sätt 
som för beräkningar av lokala halter (halter från emission i aktuellt bostadsområde), med 
skillnaden att influensområdet är större. De urbana bidragen av PM10 för små kommuner är 
dock försumbara varför urbana bidraget blir viktigt för medelstora och stora kommuner. 
 
 
2.3 Beskrivning av lokala modellen 
 
För att beräkna lokala bidraget av luftföroreningar måste modellen först bestämma 
emissionen från fastigheter och vägar inom ett område. Därefter kan spridningen beräknas 
med en Gaussisk plymmodell och totalhalten erhållas som summan av lokalt, urbant och 
regionalt bidrag. Nedan följer en genomgång hur emissions- och spridningsberäkningarna 
sker i VEDAIR. 
 
2.3.1 Emissionsberäkningar 
 
Det finns tusentals olika biobränslepannor, med olika egenskaper, för uppvärmning av 
fastigheter i Sverige. Vid emissionsberäkningar går det inte att ta hänsyn till alla sorters 
beskaffenheter, varför det är nödvändigt att införa ett klassificeringssystem. Klassificeringen 
som används i VEDAIR har utvecklats i samarbete med företaget ÄFAB och SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut). Man skiljer mellan pannor och lokaleldstäder och dessa delas 
upp i olika emissionstyper, så kallade SPTyper. I tabell 2.1 finns samtliga nio klasser och 
deras beteckningar. 
 
Tabell 2.1 Klassificeringssystemet med nio olika emissionstyper, SPTyper, som används i VEDAIR, efter 
Johansson (2004).  
 

SPTyp Beskrivning Beteckning 
1 Icke BBR-godkänd vedeldad panna som pyreldas, utan ackumulatortank IBGP 
2 Icke BBR-godkänd vedeldad panna som braseldas, utan ackumulatortank IBGB 
3 Icke BBR-godkänd vedeldad panna med ackumulatortank IBGA 
4 BBR-godkänd vedeldad panna utan ackumulatortank BG 
5 BBR-godkänd vedeldad panna med ackumulatortank BGA 
6 Pelletseldad panna PE 
7 Tung lokaleldstad TLE 
8 Lätt lokaleldstad LLE 
9 Oljeeldad panna OE 

 
För att förbränningen ska vara effektiv bör vedeldningspannor eldas mot en ackumulatortank. 
Detta för att lagra överskottsenergi, vilket i praktiken betyder att man inte behöver elda 
kontinuerligt hela dygnet utan kan elda intensivt ett par gånger. Det är ekonomiskt med en 
ackumulatortank, samtidigt som utsläppen av partiklar minska avsevärt. Utöver en 
ackumulatortank bör vedeldningspannan vara BBR-godkänd för att förbränningen ska vara 
effektiv och miljövänlig. BBR-godkända kallas pannor som uppfyller Boverkets byggregler 
1998:38 avsnitt 6:731, vilken innebär att vid förbränning med pannor vars effekt uppgår till 
maximalt 50 kW får utsläppet av organiskt bundet kol (OGC) uppgå till högst 150 mg per m3 
torr gas vid 10% O2. 
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Äldre vedeldningspannor uppfyller inte ofta detta krav och många saknar ackumulatortank 
och eldas således direkt mot husets energibehov. Dessa pannor kan förbrännas enligt 
klassificeringen på två sätt, antingen pyreldas (IBGP) eller braseldas (IBGB). Pyreldning, som 
innebär eldning med stora vedinlägg och förbränning vid låg effekt med strypning av 
lufttillförseln, är sämst ur ett miljöperspektiv och emitterar stora mängder PM10. Bättre är det 
om gamla pannor braseldas, vilket betyder förbränning med god lufttillförsel och mindre 
vedinlägg där ved fylls på i takt med husets energibehov. I praktiken kräver det dock att man 
har möjlighet att vara hemma dagtid. När det gäller lokaleldstäder skiljer man, enligt tabell 
2.1, mellan tunga och lätta, där tung definieras som 200 kg eller tyngre. Exempel på tung 
lokaleldstad är kakelugnar. 
 
Emissionen från olika SPTyper beräknas med så kallade emissionsfaktorer, vilket betyder 
massan av ett ämne som emitteras per förbränd energi, enheten mg/MJ. De emissionsfaktorer 
som används i VEDAIR finns tabellerade i Appendix B. En sammanfattning av utsläppen 
med avseende på PM10 för olika pannor, enligt Appendix B, fås i figur 2.3. Av allt att döma är 
emissionen av partiklar från oljeeldningen lägst, men oljeeldning är å andra sidan olämplig 
energikälla ur klimatsynpunkt. Då det gäller biobränslen är pelletseldning och vedeldning 
med BBR-godkända pannor med ackumulatortank att föredra. 
 

 
Det kan tyckas rimligt att emissionen är högre vid startfasen vid vedeldning då pannan nyss 
har satts igång (startfasen definieras som de första 30 minuterna av förbränningen). I 
dagsläget är det dock något osäkert om det förhåller sig så, eftersom vissa studier har antytt 
att så inte är fallet. Möjligheten att ha olika emission för start- och driftstart har ändå 
inkluderats i VEDAIR. 
 
När klassificering av SPTyp har skett utifrån sotardata beräknas årsemissionen enligt 
nedanstående (Omstedt, 2007): 
 
Årsemissionen delas upp i start- och driftfas (för vedeldning endast): 

drift
år

start
årår QQQ +=           (1) 

 
Driftfasen från (1) beräknas genom 

)/6.3( SPTyp
drift

SPTyp
drift

j
j

drift
år EfEBaQ η⋅⋅⋅=∑           (2) 

LÅGA HÖGA 

OE 
Oljeeldning 

PE 
Pelletseldning 

BGA 
BBR godk 
med ack. 

 

BG 
BBR godk. 
utan ack. 

IBGA 
Ej BBR godk. 

med ack. 

IBGB 
Ej BBR godk. 

utan ack. 
braseldas 

IBGP 
Ej BBR godk. 

utan ack. 
pyreldas 

Figur 2.3 . Schematisk illustration längst en linje över emissionen av PM10 för olika SPTyper, baserade på 
emissionsfaktorer från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Notera att linjen ej är linjär. 
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där ja  anger andelen av ett bränsle (olja, pellets etc), EB är fastighetens energibehov i 

kWh/år, SPTyp
driftEf  är emissionsfaktorn för aktuell emissionsklass under driftförhållanden och 

SPTyp
driftη  är verkningsgraden under driftförhållanden för aktuell emissionsklass. 

 
Här används för vedeldning högre emissioner vid startfasen. Andelen startfaser beror på 
antalet uppstarter, som beror på antalet vedinlägg, som i sin tur beror på om det finns en 
ackumulatortank eller ej samt dess eventuella storlek.  
 
Den totala årsemissionen för en SPTyp av vedeldningskaraktär blir därför 
 

∑∑
⋅⋅

+
⋅⋅−=

j
start
ved

start
ved

j
j

drift
ved

drift
ved

j
år
ved

EfEB
a

årst

ntidEfEB
a

årst

ntidårst
Q

ηη
6.36.3

          (3) 

 
där årstär antalet timmar på ett år, ntid antalet timmar med startfas, start

vedEf  är 

emissionsfaktorn vid startfas och start
vedη  verkningsgraden vid startfas. Eftersom startfasen 

definieras som de första 30 minuterna efter vedinlägg gäller: 
 

nvedntid ⋅= 5.0           (4) 
 
där nvedär antalet vedinlägg per år. Antalet vedinlägg beror i sin tur på om det finns en 
ackumulatortank och eventuellt dess volym, ackV : 

 

)695;
)1500/90(

min( ved
ack

ved a
V

EBa
nved ⋅

⋅
=           (5) 

 
där veda  är andelen vedeldning. Sambandet i (5) med ackumulatortank gäller approximativt 

eftersom en ackumulatortank på 1500 liter ungefär motsvarar en ackumulatorkapacitet på 90 
kWh (Löfgren, 2006, [H]), medan utan ackumulatortank uppskattas antalet vedinlägg per år 
till 695. I figur 2.4 är sambandet mellan antalet vedinlägg och ackumulatortankens volym 
plottat för några olika energibehov enligt ekvation (5). Årsemissionen erhålls slutligen genom 
att ekvation (5), (4), (3) och (2) sätts in i (1). 

 
 
Figur 2.4  Samband enligt ekvation (5) mellan antalet vedinlägg per år och ackumulatorvolym för pannor med tre 
olika energibehov, från Omstedt (2007). 
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Eftersom det är kallt på vinterhalvåret sker den största förbränningen då, vilket innebär att 
emissionen från småhus vintertid är störst. Årtidsvariationer av emissioner är också inkluderat 
i VEDAIR, med en metodik som bygger på gradtimmar, se Omstedt (2007). 
 
 
2.3.2 Spridningsberäkningar  
 
När emissionen av luftföroreningar från varje punktkälla och väglänk inom 
beräkningsområdet är bestämd återstår det att beräkna spridningen för att få en rumslig 
fördelning av koncentrationen av aktuellt ämne. Den totala koncentrationen i en punkt blir 
summan av bidraget från emissionen och bakgrundshalterna. 
 
För att VEDAIR både ska kunna beräkna den lokala spridningen från trafikemissionen samt 
emissionen från punktkällor, dvs småskalig biobränsleeldning, har två delmodeller utvecklats. 
För vägtrafik används Dispersion-Line och för skorstensutsläpp Dispersion-Point. Skillnaden 
mellan VEDAIR och SIMAIR när det gäller trafikmodellen är att VEDAIR bygger på ändliga 
linjekällor medan SIMAIR bygger på oändliga. För SIMAIR antas således avståndet mellan 
receptorpunkten (dvs punkten för vilka utvärderingar av luftkvalitet görs) och vägen vara 
mycket mindre än väglänken själv, vilket stämmer om man undersöker luftkvaliteten i vägars 
närområde. På längre avstånd från vägarna ger dessa beräkningar dock inte representativa 
värden, pga att den geometriska formen på vägen blir betydelsefull. Fördelen med ändliga 
linjekällor är att linjekällan betraktas som ett stort antal punktkällor, vilket gör att vägen inte 
behöver representeras som rak. I SIMAIR finns också en gaturumsmodell som inte finns med 
i VEDAIR. I bägge modellerna beräknas partikelemissionerna från vägslitage och vägdamm 
med hjälp av en nyutvecklas emissionsmodell (Omstedt et al., 2005). Nedan följer en 
fördjupad genomgång hur spridningsberäkningarna går till för punktkällor i VEDAIR. För 
mer information om spridningsberäkningar för vägtrafiken i VEDAIR, se Omstedt (2007). 
 
Algoritmen för spridningsberäkningarna för punktkällor återges schematiskt i figur 2.5. 
Nedan följer förklaring till metodiken vid spridningsberäkningarna. Siffrorna refererar till 
respektive ruta i figur 2.5. Figuren förklaras nerifrån och upp. 
 
4) För att beräkna lokala spridningen av föroreningar används en Gaussisk plymmodell 
(Omstedt, 1988). Man antar att spridningen är normalfördelad både i lateral- och vertikalled, 
se figur 2.6. Koncentrationen, C, i en given receptorpunkt (x, y, z) beräknas med 
 

πσπσ 22)(
),,( 21

zy

gg

zu

Q
zyxC ⋅⋅=           (6) 

 
där Q är emissionen, u(z) vindhastigheten vid höjden z, yσ  och zσ  är lateral och vertikal 

standardavvikelse för koncentrationen (även benämnda dispersionsparametrar). g1 och g2 
uttrycks som: 
 

)/5,0exp( 22
1 yyg σ−=           (7) 

( )∑
∞

−∞=

++−++−−=
N

ziezie NzhzNzhzg )/)2(5,0exp()/)2(5,0exp( 2222
2 σσ           (8) 

där he är effektiv skorstenshöjd och zi gränsskiktets höjd. Oftast sker emissionen vid 
förbränning, varför rökgasen är varmare än omgivande luft. Därav uppkommer ett så kallat 
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plymlyft (’plume rise’) och den effektiva skorstenshöjden eh  är summan av skorstens 

bygghöjd 0h  och plymlyftet h∆ : 

 
hhhe ∆+= 0           (9) 

 

 
 

2 Primära 
gränsskikts-
parametrar 

 
*u , H , iz , L , 

Lz/ , 0z , *w , vσ  

1a MESAN - data 
 

mu10 , mdd10 , mT2 , 

mRH2 , N , gR , nb 

3a Profiler 
 

)(zu , )(zθ , 

)(zwσ  

4 Gaussisk 
spridningsmodell 

 
eh , )(zzσ , )(zyσ  

⇒  ),,( zyxC  

Figur 2.5 Schematiskt flödesdiagram för VEDAIRs beräkningsalgoritm för lokala spridningsberäkningar. 
Grundläggande meteorologiska data fås från MESAN och HIRLAM. Dessa används sedan för att beräkna 
primära gränsskiktsparametrar och från gränsskiktsparametrarna erhålls profiler och andra betydande 
processer kan beräknas. Därefter kan man beräkna koncentrationsfördelningens standardavvikelser i den 
Gaussiska spridningsmodellen, som i sin tur ger den sökta koncentrationen.  

1b HIRLAM - data 
 

)(zHirlamθ , )(zuHirlam  

3b Andra 
processer  

”plume rise”, 
”downdraft”, 

”wakes” 

Nomenklaturförklaring 

 

mu10   vindhastighet vid 10 m höjd 

mdd10   vindriktning vid 10 m höjd 

mT2    temperatur vid 2 m höjd 

mRH2  relativ fuktighet vid 2 m höjd 

N   total molnmängd 

gR   globalstrålning 

nb   ackumulerad nederbörd 
 

)(zHirlamθ  höjdprofil av potentiell temperatur, från 

HIRLAM 

)(zuHirlam  höjdprofil av vindhastighet, från HIRLAM 

 

*u   friktionshastighet 

H   vertikala turbulenta sensibla värmeflödet 

iz   blandningshöjden 

L   Monin-Obukovs längd 

Lz/   stabilitetsparameter, där z är höjden 

0z   skrovlighetslängd 

*w   konvektiva hastighetsskalan 

vσ   standardavvikelse för lateral 

hastighetskomponent (meandering) 
 

)(zu   beräknad höjdprofil av vindhastighet 

)(zθ   beräknad höjdprofil av potentiell temperatur 

)(zwσ  beräknad höjdprofil av standardavvikelse för 

vertikal hastighetskomponent 
 

eh   effektiv skorstenshöjd 

)(zzσ  standardavvikelse i vertikalled 

)(zyσ  standardavvikelse i lateralled 

),,( zyxC  koncentration 
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För att få den sökta koncentrationen beräknas h∆  med hjälp av olika former som beror på 
atmosfärens stabilitet, se (Omstedt, 1988) för detaljer. Vidare behövs primära 
gränsskiktsparametrar och vindprofil (ruta 2 och 3 i figur 2.5) för att beräkna yσ  och zσ . 

Därefter kan den sökta koncentrationen C beräknas med ekvation (6). Notera, för att få totala 
koncentrationen av ämnet i fråga i en viss punkt måste man även addera bidrag från 
bakgrundshalter, såväl regionala som urbana, se avsnitt 2.2.  
 
3) För att få fram vindprofiler av u , vilkea behövs för spridningsberäkningar, används 
similaritetsuttryck med primära gränsskiktsparametrar, vilket förklaras i ruta 2. Man kan även 
på detta sätt erhålla potentiell temperaturprofil )(zθ  och profil av standardavvikelsen av 

vertikala vindkomponenten )(zwσ . Beräkningar av andra processer som påverkar 

spridnignen, som är viktiga nära källan, utförs också. Det är exempelvis plymlyftet, se h∆  i 
ekvation (8), nedsugningseffekter från byggnader (’downdrafts’) samt aerodynamiska vakar 
runt bilar. 
 
2) Under instabila, neutrala och svagt stabila förhållanden kan turbulens och diffusion 
bestämmas med similaritetsteori i gränsskiktet. Detsamma gäller turbulensens 
vertikalkomponent under stabila förhållanden, eftersom vertikala turbulensen går mot noll då 
stabiliteten ökar. Enligt similaritetsteorin är standardavvikelserna av lateral och vertikal 
hastighetskomponent vσ  och wσ  under sådana förhållanden funktioner av *u  eller *w , Lz/  

och Lzi / . Vid starkt stabila förhållanden, å andra sidan, gäller inte similaritetsteorin för vσ , 

pga närvaro av mesoskaliga virvlar, även kallad lateral meandering (Hanna, 1983). I figur 2.7 
visas standardavvikelsen av vindriktningsfluktuationerna ddσ  under en timme som funktion 

av vindhastighet. Vid låga vindhastigheter, som råder vid stabil skiktning, fluktuerar 
vindriktningen mer enligt figuren, vilket ger upphov till en långsam vandring av plymen 
horisontellt i sidled, kallad meandering. Därför är det av intresse att, förutom primära 
gränsskiktsparametrar, även bestämma vσ , vilket görs med empiriska uttryck enligt Hanna 

(1983). 

σy 

σz 
h0 

he 

Figur 2.6  Illustration av Gaussisk plymmodell. Plymlyftet gör att effektiva skorstenshöjden he blir högre än 
skorstenens bygghöjd h0. I figuren visas också att koncentrationen är normalfördelad i både lateral- och 
horisontalled. I den främre plymen har spegling skett mot markytan, vilket resulterar i att det blir nära 
höjdkonstant vid skikten nära marken. 
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Utifrån erhållna data från MESAN och HIRLAM, som beskrivs i ruta 1, kan man beräkna 
primära gränsskiktsparametrar, enligt metodik från SMHI (Omstedt, 1988). Utgångspunkten 
är att beräkna det vertikala turbulenta sensibla värmeflödet H, vilket man gör från 
energibalansekvationen vid jordytan: 
 

GLEHRn ++=          (10) 

 
där Rn är nettostrålningen, LE det latenta värmeflödet och G markvärmeflödet. 
Nettostrålningen, som är skillnaden mellan nedåt- och uppåtriktade långvågs- och 
kortvågsstrålning, går att beräkna från bland annat total molnmängd, molntyp, temperatur, 
vind och globalstrålning enligt Nilsen et al. (1981). Globalstrålning används också till att 
beräkna fotokemiska reaktioner med kvävedioxid. Resterande termer i ekvation (10), dvs H, 
LE och G, beräknas med en metod som har utvecklats av Berkowicz och Prahm (1982). Det 
latenta värmeflödet kan bestämmas med hjälp av Penman-Monteith formel: 
 

as

pan

rr

cDqrGR
LE

))/(1(

/)/()(

γ
γργ

∆++
+∆−

=          (11) 

 
där ra är aerodynamiska resistansen, rs ytresistansen, ∆ mättnadsångtryckskurvans lutning 
med avseende på temperaturen, γ psykrometriska konstanten, cp specifika värmekapaciten, ρ 
densiteten för luft och Dq är mättnadsdeficit i luft. Ytresistansen erhålls med en empirisk 
formel. Den sista termen som fordras innan det sensibla värmeflödet H går att lösa ut ur 
ekvation (10) är markvärmeflödet G. Denna antas vara en bestämd del av det sensibla 
värmeflödet, HG gα= , där gα  är en konstant med ett typiskt värde på 0,3. 

 
Skrovlighetsparametern z0 bestäms med hjälp av tabellerade värden beroende på topografin. 
 
När det gäller beräkning av friktionshastigheten, *u , görs detta iterativt (Omstedt, 1988). 
Enligt Monin-Obukovs similaritetsteori gäller för ytskiktet: 
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Figur 2.7 Standardavvikelse av vindfluktuationer under en timme som funktion av vindhastigheten där 
vinddata är från Vallstanäs experimentet används. Kurvan anger anpassad funktion. Största 
fluktuationer fås vid låga vindhastigheter. Från Omstedt (2007). 
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[ ])/()/()/ln()( 00
* LzLzzz

k

u
zu mm ψψ +−=           (12) 

 
där k är von Karmans konstant, mψ  är stabilitetsfunktionen (integrerade dimensionslösa 

gradienten). Först antas neutral skiktning, dvs 0=mψ . Erhållet värde på *u  i ekvation (12) 

sätts in i nedanstående ekvation (13): 
 

gkH

Tuc
L p

3
*ρ

−=           (13) 

 
där L är Monin-Obukovs längd, g är tyngdaccelerationen och T är temperaturen vid 2 meter. 
Därefter sätts värdet på L in i ekvation (12) och förfarandet upprepas tills tillräckligt bra värde 
på friktionshastigheten fås. 
Enligt ekvation (13) är L starkt korrelerad med *u , vilket betyder att om man kan bestämma 
vinden väl erhålls även bra värde på Monin-Obukovs längd och därmed stabiliteten. 
Undersökningar av Omstedt (2001) har indikerat att MESAN återger bättre värden på 
vindhastigheten än HIRLAM, som överskattar vinden något. Således är det fördelaktigt att 
VEDAIR använder markdata från MESAN, då spridningen är starkt beroende av stabiliteten. 
 
Metoden som för tillfället används i VEDAIR för att bestämma blandningshöjden 
(gränsskiktets höjd) zi baseras på bulk Richardsons tal Ri. För instabila förhållanden, 0>H , 
antas blandningshöjden vara höjden där Ri antar det kritiska värdet 0,25, (Holtslag et al., 
1995). För neutrala och stabila förhållanden, 0≤H , används en metod av Zilitinkevich och 
Mironov (1996). För mer detaljer, se (Robertson et al., 1996). 
 
Slutligen, den konvektiva hastighetsskalan, *w , fås ur definitionen: 
 

3/1

* 












=

Tc

gHz
w

p

i

ρ
          (14) 

 
1) Oftast har man inte tillgång till gränsskiktsparametrar direkt. Dessa får man beräkna utifrån 
grundläggande meteorologiska data, som exempelvis hämtas från synoptiska stationer. I 
VEDAIR används data från MESAN, vilket är en objektiv viktning av alla de på SMHI 
tillgängliga mätvärden (manuella och automatiskt insamlade), radar- och satellitinformation 
samt Vägverkets VViS-stationer. 
Data från MESAN för varje aktuell timme som används i VEDAIR är vindhastigheten på 10 
meters höjd mu10 , vindriktningen på 10 meters höjd mdd10 , lufttemperaturen på 2 meters höjd 

mT2 , relativa fuktigheten på 2 meters höjd mRH2 , totala molnmängden N , globalstrålningen 

gR  samt ackumulerad nederbörd nb. 

 
Dessutom används höjdprofiler av vindhastigheten och potentiella temperaturen från 
HIRLAM-modellen, )(zuHirlam respektive )(zHirlamθ . 
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2.4 Tidigare valideringar av resultat från VEDAIR o ch SIMAIR 
 
Jämförelser mellan modellberäkningar och mätvärden har utförts både för VEDAIR och för 
SIMAIR. Mätningar av PM10 har utförts i Lycksele, där vedeldning är ganska vanligt 
förekommande, av ITM (Institutionen för Tillämpad Miljöforskning) vid Stockholms 
universitet och dessa data har används för validering av resultat från VEDAIR (Omstedt, 
2007). Resultatet från en av de två mätperioderna, december 2001 till mars 2002, finns 
representerade i form av en tidsserie i figur 2.8 och en så kallad scatter-plot i figur 2.9. 
Modellen tycks återge variationen av halten partiklar relativt väl med en 
korrelationskoefficient på 0.68. Även för andra mätperioden som varade mellan december till 
mars 2005 stämde modellresultatet relativt väl med mätdata (korrelationskoefficient 0.64). I 
avsnitt 4.3 presenteras valideringsresultat från denna studie av VEDAIR med mätvärden från 
Gnosjö 2003. 
 
För SIMAIR har också ett flertal valideringar utförts, bland annat för Kungsgatan i Uppsala 
[I] . Där mätningarna utfördes, närmare bestämt i närheten av Stadshuset, har bebyggelsen på 
östra sidan gatan en tämligen komplicerad fördelning med fasader alternativt 
parkeringsplatser, samt ett stort öppet område framför centralstationen. Ändå tycks modellen 
beskriva halterna PM10 ganska bra enligt figur 2.10. Den beskriver även säsongsvariationen 
vid våren då halterna stiger pga slitagepartiklar från dubbdäcksanvändning samt vägdamm. 
Enligt nypublicerade studier (Gidhagen et al., 2007) har resultatet av validering av SIMAIR 
för gatorna Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan i Stockholm varit goda. Samtliga 
värden låg +/- 25 % från mätdata, enbart Kungsgatan i Uppsala hade något sämre resultat. 
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Figur 2.8 Jämförelse mellan mätta (blå linje) och beräknade 
(röd linje) dygnsmedelhalter av PM10 för Forsdala i Lycksele 
vintern 2001/2002, från Omstedt (2007). 

Figur 2.9 Samma som i figur 2.8, men modellvärden 
plottade mot mätdata (scatter-plot). Heldragen linje ger 
sambandet 1:1, streckade linjer anger beräkningsresultat 
inom en faktor 2 och r är korrelationskoefficient, från 
Omstedt (2007) 

Figur 2.10 Jämförelse mellan mätta (blå linje) och beräknade (röd linje) dygnsmedelvärden PM10 
vid östra mätplatsen vid Kungsgatan i Uppsala år 2001. r anger korrelationskoefficient, från [I]. 
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3 Metod 
 
Indata till modellen fås från sotardata som har tagits fram i samarbete med skorstensfejarna i 
respektive kommun. I tabell 3.1 finns de indata som modellen använder och utifrån dessa sker 
klassificering av SPTyp enligt avsnitt 2.3.1 samt beräkning av emissioner från fastigheterna. 
Dålig förbränning betyder att vedeldningspannan pyreldas. För vägtrafiken används 
motsvarande indata för vägar, se [I] för mer information. Statistik är hämtad från Vägverkets 
Nationella Vägdatabas (NVDB). Alla större genomfartsleder finns representerade. 
Kompletterande trafikstatistik från Vänersborgs kommun har också uppdaterats i VEDAIR. 
 
Tabell 3.1 Indata (fås från sotardata) som krävs för emissionsberäkningarna i VEDAIR. Dålig förbränning anses 
vara ekvivalent med att fastigheten pyreldas. 
 

Fältnamn Värde Förklaring 
FasBet  Fastighetsbeteckning eller namn 
GisX Är det tomt finns inget värde Geografisk koordinat 
GisY Är det tomt finns inget värde Geografisk koordinat 
Exakt energibehov (kWh/år) Är noll om inget värde finns Faktiskt energibehov 
Energibehov (kWh/år) Används om det är noll ovan En grov uppskattning som sotaren kan ge 
Olja  % av energibehovet 
Pellets  % av energibehovet 
Flis  % av energibehovet 
Elvärme  % av energibehovet 
Ved  % av energibehovet 
Ackvolym Om värdet är noll finns ingen 

ackumulatortank 
Ackumulatortankens storlek (liter) 

IDtyp 1-3 Typ av värmekälla, 1=panna, 2= lätt eldstad, 3=tung 
eldstad, -1=information saknas 

BBR-godkänd 1=ja, 0=nej Godkänd av Boverkets byggregler 
DFB? 1=ja, 0=nej Dålig förbränning (=pyreldning) 
HojdRokkanal (m)  Används för att uppskatta skorstenshöjden 

 
VEDAIR är utvecklat för att kunna användas i kommunernas miljöarbete, varför gränssnittet 
är internetbaserat och användaranvänligt, se figur 2.11. Alla databaser ligger på en central 
server på SMHI i Norrköping och nås via inloggning på Internet-adressen 
http://www.luftkvalitet.se. Därifrån kan användaren sedan visa förberäknade bakgrundsvärden 
samt utföra beräkningar och undersökningar av lokala bidrag. För användarbeskrivning av 
VEDAIR, se [J]. 
 

 
Figur 2.11 VEDAIRs användargränssnitt. 
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4 Resultat  

 
I denna studie har luftkvaliteten i två testkommuner, Vänersborg och Gnosjö, undersökts med 
hjälp av VEDAIR, för att analysera problem med småskalig förbränning av biobränslen, och 
dessa bidrag har jämförts med trafikens. Det är första gången som modellen används för 
kommuner, dvs denna undersökning är ett pilotfall. Förhoppningen är dock att flera 
kommuner ska få tillgång till VEDAIR under 2007. 
 
Undersökningen kommer främst inriktas på luftkvalitet med avseende på partiklar, eftersom 
emission av partiklar dominerar över andra ämnen vid förbränning av biobränslen. Resultatet 
jämförs med miljökvalitetsnormer enligt tabell 4.1. Anledningen till att man även undersöker 
90- respektive 98-percentils dygnsmedelvärde är att värdena i tabellen enbart får överskridas 
35 respektive 7 dygn per kalenderår, vilket ungefär motsvarar 90- respektive 98-percentil för 
året. 
 
Tabell 4.1 Gränsvärden för halterna PM10 enligt rådande miljökvalitetsnormer, dvs skydd för människors hälsa, 
samt övre och undre utvärderingströskel. Beroende på hur de beräknade eller uppmätta halterna förhåller sig till 
dessa gränser finns olika utvärderingsstrategier enligt figur 2.1 . Efter Referenslaboratoriet [E]. 

 
 Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Miljökvalitetsnormer 50 µg/m3  * 40 µg/m3 
Övre utvärderingströskel 30 µg/m3 ** 14 µg/m3 
Undre utvärderingströskel 20 µg/m3 ** 10 µg/m3 

* Får max överskridas 35 gånger per kalenderår. 
** Får max överskridas 7 gånger per kalenderår. 

 
4.1 Undersökning av luftkvaliteten i Vänersborg 
 
Den första kommunen som ingår i studien, Vänersborg, ligger i västra Sverige vid södra delen 
av sjön Vänern. Kommunen, som har ca 37 000 invånare, tillhör inte de största i Sverige, men 
är ändå den största kommunen i denna studie.  
 
För att beräkna emissionen från respektive fastighet i Vänersborgs kommun har metodiken 
och klassificeringssystemet som beskrevs i avsnitt 2.3.1 använts. De största utsläppen fås från 
gamla vedeldningspannor som pyreldas, därefter kommer gamla pannor som braseldas. Minst 
utsläpp fås från pelletseldning och oljeeldning. 
 
I tabell 4.2 återfinns fastigheterna med högst emission av PM10 i Vänersborg och Vargön. I 
denna studie har vi fått begränsa oss till just dessa delar av kommunen. Uppgifterna kommer 
från sotardata från kommunen, vilket sedan används för att klassificera SPTyp och emission. 
Lägg märke till att samtliga fastigheter med högst emission är av SPTypen IBGB, vilket 
betyder att det är pannor utan ackumulatortank, som ej är BBR-godkända och som braseldas. 
Emissionen beror sedan på fastigheternas energibehov samt hur stor andel av uppvärmningen 
som sker med vedeldning. Notera också att fastigheterna i tabell 4.2 är de som finns inlagda i 
VEDAIR. Det finns även några med hög emission där GIS-koordinater saknas och därmed 
inte finns med i modellen, men de allra flesta är dock inkluderade. 
 
 
 
 
 
 



   

 18 

Tabell 4.2. Fastigheter med högst emission av PM10 i Vänersborg och Vargön. Indata som används fås från 
sotardata för kommunen, och dessa används sedan för att klassificera SPTyp samt beräkna totala emissionen. 
 

Fastighet Stadsdel Energibehov 
[kWh/år] Typ av värmekälla SPTyp 

Total emission 
av PM10 
[kg/år] 

Luten 5 Vargön 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Filten 4 Vargön 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Citronfjärilen 7 Mariedal 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Vagnen 24 Mariedal 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Botered 2:29 Botered 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Viksängen 1:2 Vargön 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Uranus 11 Mariedal 40 000 80% ved, 20% olja IBGB 222,1 
Magne 4 Källshagen 40 000 80% ved, 20% olja IBGB 222,1 
Öxnered 5:5 Botered 40 000 80% ved, 10% olja, 10% el IBGB 222,0 
Kniven 8 Mariedal 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Holländaren 4 Vargön 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Huggen 7 Vargön 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Viran 13 Vargön 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Tumstocken 1 Mariedal 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Jättegrytan 3 Vargön 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Eldaren 7 Vargön 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Kilen 3 Mariedal 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Kofoten 2 Mariedal 25 000 90% ved, 10% el IBGB 156,1 
Rälsbussen 3 Botered 25 000 90% ved, 10% el IBGB 156,1 
Veden 8 Vargön 25 000 90% ved, 10% el IBGB 156,1 
Målvakten 7 Vargön 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Dalgången 3 Vargön 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Nässelfjärilen 1 Mariedal 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Biet 22 Mariedal 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Karneolen 4 Vargön 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Kristallen3 Vargön 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Turmalinen 6 Vargön 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Hackan 7 Mariedal 25 000 80% ved, 20% olja IBGB 138,8 
Arket 9 Vargön 25 000 80% ved, 20% olja IBGB 138,8 
Viran 10 Vargön 25 000 80% ved, 20% olja IBGB 138,8 
Harven 4 Mariedal 25 000 80% ved, 20% olja IBGB 138,8 
Valsen 3 Vargön 25 000 80% ved, 20% el IBGB 138,8 
Gråhunden 19 Botered 25 000 80% ved, 20% el IBGB 138,8 
Vesslan 2 Källshagen 40 000 40% ved, 60% olja IBGB 111,4 
Stenbocken 4 Mariedal 40 000 40% ved, 60% olja IBGB 111,4 

 
Geografisk fördelning av fastigheterna med hög emission från tabell 4.2 finns i figur 4.1. I 
figuren kan fyra områden urskiljas där det finns många fastigheter med höga emissioner av 
PM10. För dessa områden skulle eventuellt luftkvaliteten kunna vara sämre än kommunen i 
medeltal, varför undersökningen kommer att inriktas på dessa. Eventuella problemområden är 
enligt numrerade markering i figur 4.1: 
 

1. Vargön, med industrier och utbredda småhusområden med mycket vedeldning. 
 

2. Mariedal, där det finns för kommunen tämligen trafikerade vägar och där vedeldning 
är mycket vanligt förekommande. 

 
3. Centrum där trafiken är det största bidraget. Vedeldning förekommer också, i liten 

skala. 
 

4. Botered i västra Vänersborg. Vedeldning förekommer, men är kanske inte lika 
utbredd. De flesta pannor är dock moderna, så inga resultat från körningar här kommer 
att presenteras. 
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Nedan följer resultat från modellkörningar i VEDAIR för område 1, 2 och 3 i figur 4.1. 
Samtliga körningar är med meteorologiska data för år 2003. 
 
4.1.1 Vargön 
 
Körning i VEDAIR utfördes för de södra delarna av Vargön (område 1 i figur 4.1). 
Spridningen av PM10, årsmedelvärden samt 90-percentils dygnsmedelvärden återges i figur 
4.2 och mer detaljerad information från receptorpunkterna, som var placerade inom områden 
med både sämre och bättre luft, finns i tabell 4.3. Generellt för Vargön varierade 
årsmedelvärdet mellan ca 14 och 20 µg/m3 och 90-percentil dygnsmedelvärde varierade 
mellan 22 och 35 µg/m3. Detta överskrider inte möljökvalitetsnormerna, dock övre 
utvärderingströskel som är 14 µg/m3 för årsmedelvärde. Pga höga regionala bakgrundshalter 
överskrider faktiskt hela Vänersborgs kommun övre utvärderingströskel för PM10. Man kan 
konstatera att inom vissa områden inom Vargön, enligt VEDAIR, har sju dygn under ett år ett 
dygnsmedelvärde för PM10 som överskrider 67 µg/m3, vilket får anses vara relativt högt. 
Notera stora skillnader i luftkvalitet inom området. 
 
Vargön är ett ganska typiskt exempel på område där största bidraget för PM10 kommer från 
vedeldning, se tabell 4.3. Bidrag från trafik finns också, men vägarna är oftast ganska åtskilda 
från bostadsområdena, och trafiken är ganska liten, 2000-6000 fordon/dygn. I figur 4.2, 
exempelvis receptorpunkt 3, syns att enstaka gamla pannor utan ackumulatortank som ej är 
BBR-godkända kan ge tämligen stora lokala effekter på luftkvaliteten i omgivningen, 
uppemot ett par 100 meter från punktkällan.  
 

Figur 4.1 . Geografisk representation av fastigheterna, med högsta emission av PM10 i Vänersborgs och 
Vargöns tätort,  från tabell 4.2 . Fyra områden med många fastigheter med höga emissioner finns: 
Vargön (1), Mariedal (2), centrum (3) och Botered (4). Q står för emission i enheten kg/år. 

 

1 2 

3 
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Figur 4.2. Årsmedelvärde (övre figur) och 90-percentil dygnsmedelvärde 
(mellersta och nedre figur) för PM10 för de södra delarna av Vargön. Gråa 
linjer representerar vägar och gråa punkter är punktkällor. 
Receptorpunkterna är markerade med respektive siffra 1, 2 och 3. 
Trafiken på de mest trafikerade vägarna är 4000-6000 fordon per 
årsmedeldygn. 

 

 

Tabell 4.3. Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.2 med avseende 
på receptorpunkterna 1, 2 och 3. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 3755.9 
Vägkällor, totalt 2203.8 
Vägkällor, avgas 416.6 

 
Receptorpunkt 1 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.0 
Lokalt 3.2 
Totalhalt 17.4 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 28.7 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 41.9 *** 

 
Receptorpunkt 2 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.0 
Lokalt 2.5 
Totalhalt 16.7 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 26.2 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 35.3 *** 

 
Receptorpunkt 3 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.0 
Lokalt 5.4 
Totalhalt 19.6 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 34.0 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 67.0 *** 

 
* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 

och övre utvärderingströskel 30 µg/m3 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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4.1.2 Mariedal 
 
I figur 4.3 visas beräknade halter av PM10 från VEDAIR inom området Mariedal (område 2 i 
figur 4.1), som ligger ca 3 km söder om Vänersborgs centrum. Tabell 4.4 ger mer detaljerad 
information från receptorpunkterna, som valdes vid en av de värst utsatta delarna samt en 
mindre utsatt. Hela stadsdelen har förhållandevis höga halter PM10. Årsmedelvärdet är i 
området runt 15-16 µg/m3 och i de värst drabbade områdena 22 µg/m3. Extremvärdena är 
höga likaså, 98-percentil dygnsmedelvärde är ända uppåt 70 µg/m3. Värdena överskrider inte 
MKN enligt tabell 4.4. Notera stora skillnaden i halter för recetorpunkterna. Mariedal är 
antagligen det mest utsatta området i Vänersborg och luftkvaliteten är i allmänhet inte god. 
Orsaken till att stadsdelen uppvisar så höga värden är kombinationen av utbredd vedeldning 
och vägar, och värst drabbade är områden med ogynnsamma meteorologiska förutsättningar 
(exempelvis nordost om vägar eftersom vinden klimatologiskt sett är sydvästlig). 
 

 

Figur 4.3. Årsmedelvärde (övre figur) och 90-percentil dygnsmedelvärde 
(nedre figur) för PM10 för Mariedal och Mariero. Grå linjer representerar 
vägar och grå punkter är punktkällor inom området. De svarta 
receptorpunkterna är belägen vid markering 4 och 5. Trafiken på de mest 
trafikerade vägarna är 5000-7000 fordon per årsmedeldygn. 

 

 

Tabell 4.4 Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.3 med avseende 
på receptorpunkterna 4 och 5. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 5698.2 
Vägkällor, totalt 3237.3 
Vägkällor, avgas 342.4 

 
Receptorpunkt 4 

 Årsmedelvärde [µg/m3] 
Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.0 
Lokalt 6.9 
Totalhalt 21.1 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 35.3 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 69.0 *** 

 
Receptorpunkt 5 

 Årsmedelvärde [µg/m3] 
Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.0 
Lokalt 1.8 
Totalhalt 16.0 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 23.4 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 33.2 *** 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 

och övre utvärderingströskel 30 µg/m3 

4 

4 

5 

5 
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4.1.3 Centrum 
 
Källshagen ligger strax söder om Vänersborgs centrum (område 3 i figur 4.1) och där finns ett 
par fastigheter med hög emission av PM10. I centrum, å andra sidan, finns flera trafikerade 
vägar uppemot 10000 fordon/dygn. Detta värde är relativt högt för Vänersborg, men för 
medelstora städer i Sverige kan motsvarande antal vara 20000 fordon/dygn i genomfartsleder 
i centrum. Simuleringar i VEDAIR utfördes både för halter av PM10 och NO2 och resultatet 
för årsmedelvärden för PM10 kan ses i figur 4.4. Receptorpunkten är vald vid Drottninggatan, 
vilken är en av de största genomfartslederna i centrum. Årsmedelvärdet varierar inom området 
mellan ca 14,5 och 20 µg/m3, vilket är mindre än Mariedal. Även extremvärdena är mindre 
(visas ej i figurerna). Tabell 4.4 visar information från receptorpunkten. Körningar i VEDAIR 
har även genomförts för kvävedioxid NO2, vilket återfinns i figur 4.5 (årsmedelvärde) med 
information från receptorpunkten i tabell 4.6. För NO2 överskrider halterna ej, men ligger nära 
undre utvärderingströskel. 
 
Eftersom det rör sig om centrumområde är det trafiken som är det största bidraget halterna av 
PM10 och NO2 enligt tabell 4.5 och 4.6. När det gäller NO2 dominerar trafiken utsläppen 
totalt. Vänersborg är dock en tämligen liten kommun, så trafikens utsläpp är inte lika 
bekymmersamt som större kommuner, men luftkvaliteten skulle givetvis vara ännu bättre med 
mindre trafik. För NO2 överskrids inte nedre utvärderingströskel, dvs kommunen är inte 
skyldig att vida några större åtgärder. Källshagen har heller inte alls lika stora problem med 
vedeldning som andra områden, men i området finns ändå ett par stycken äldre pannor med 
höga emissioner som lokalt kan ha betydelse. Det är inga stora problem i området vad gäller 
luftkvalitet, men bostäder nära vägarna utsätts för mer partiklar än andra. 
 
 

 
 

 
Figur 4.4  Årsmedelvärde för PM10 i centrala Vänersborg. Gråa linjer 
representerar vägar och gråa punkter är punktkällor inom området. Den 
svarta receptorpunkten är belägen vid markering 6. Trafiken på de mest 
trafikerade vägarna är 5000-10000 fordon per årsmedeldygn. 
 

Tabell 4.5 Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.4 med avseende 
på receptorpunkt 6. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 
 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 274.0 
Vägkällor, totalt 4131.1 
Vägkällor, avgas 687.0 

 
Receptorpunkt 6 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

14.2 

Urbant 0.1 
Lokalt 5.0 
Totalhalt 19.2 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 30.6 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 45.5 *** 

6 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 

och övre utvärderingströskel 30 µg/m3 
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4.1.5 Sammanställning av resultat 
 
I tabell 4.7 visas en jämförelse av resultatet av halterna PM10 från körningar i de 6 olika 
receptorpunkterna i Vänersborg. I kolumnen med MKN jämförs resultatet med 
miljökvalitetsnormer och i kolumnen med ÖUT jämförs resultatet med övre 
utvärderingströskel. 
 
Tabell 4.7 Jämförelse mellan erhållna halter PM10 i respektive receptorpunkt i Vänersborg. Årsmedelvärde, 90- 
och 98-percentils dygnsmedelvärde visas, samt hur dessa halter förhåller sig till miljökvalitetsnormerna (MKN) 
och övre utvärderingströskel (ÖUT). 

 

Punkt Stadsdel Huvudsaklig 
emissionskälla 

Årsmedelv. 
[µg/m3] 

90-perc. 
dygnsmedelv. 

[µg/m3] 

98-percentil 
dygnsmedelv. 

[µg/m3] 
MKN ÖUT 

1 Vargön Ved 17.4 28.7 41.9 Under Över 
2 Vargön Ved 16.7 26.2 35.3 Under Över 
3 Vargön Ved 19.6 34.0 67.0 Under Över 
4 Mariedal Ved och väg 21.1 35.3 69.0 Under Över 
5 Mariedal Ved och väg 16.0 23.4 33.2 Under Över 
6 Centrum Väg 19.2 30.6 45.5 Under Över 

 
I figur 4.6 är tidsserier plottade över dygnsmedelvärden PM10 från VEDAIR över år 2003 för 
de olika områdena där receptorpunkterna 2, 4 och 6 valts, samt hur stor del av 
koncentrationen som är lokalt bidrag. Plottarna blev väldigt tydliga och karaktäriserar mycket 
väl områden med olika emissionskällor. Inom vedeldningsområden, såsom Vargön, fås högst 
halter under vinterhalvåret, medan centrum har högst halter vid tidig vår. Mariedal, som både 
har hög emission från vedeldning och vägar, får en kombinerad effekt av både höga värden 
vintertid och vår. Det lokala bidraget är ofta lägre än totalhalten (och därmed det regionala 
bidraget eftersom det urbana är litet för PM10), men under vinterhalvåret tenderar de lokala 
bidragen tidvis att vara större. 

Figur 4.5 Årsmedelvärde för NO2 i centrala Vänersborg. Gråa linjer 
representerar vägar, gråa punkter är punktkällor inom området. Den 
svarta receptorpunkten är belägen vid markering 6. 
 

Tabell 4.6 Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.5 med avseende 
på receptorpunkt 6. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 
 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 42.3 
Vägkällor, totalt 17449.9 

 
Receptorpunkt 6 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt (Utland) 1.1 
Regionalt 
(Sverige) 

3.6 

Urbant 0.8 
Lokalt 12.2 
Totalhalt 17.7 * 

 
 98-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 35.5 ** 
 

 98-percentil 
timmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 62.4 

 

6 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 

och övre utvärderingströskel 30 µg/m3 
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Figur 4.6. Beräknade dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 för år 2003 för receptorpunkterna 2, 6 och 4 i de tre 
analyserade områdena i Vänersborg. Notera att olika skalor på y-axlar används. (a) Vargön (b) Centrum (c) Mariedal 
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2 meters dygnsmedeltemperatur från MESAN visas för år 2003 i figur 4.7. Figur 4.8 visar en 
förstoring av markerat område i figur 4.7 där temperaturen jämförs med dygnsmedelvärdet 
PM10 i området Vargön (receptorpunkt 2) för perioden 1 november till 31 december 2003. 
Tendensen tycks mestadels vara att låga temperaturer leder till högre halter PM10, även om 
detta inte alltid tycks gälla. Halterna PM10 och temperaturen är således inom denna period 
generellt tämligen starkt negativt korrelerade. Korrelationskoefficienten är störst för de lokala 
halterna, -0.45, vilket är ett rimligt resultat med tanke på att vid kalla förhållanden krävs mer 
uppvärmning av bostäder, vilket leder till högre emissioner och detta i kombination med 
stabilare skiktning leder till högre halter PM10. Halterna partiklar kan inte enbart förklaras 
med temperaturen, utan andra meteorologiska parametrar kan ha betydelse, exempelvis 
vindriktning och blandningshöjden. Blandningshöjden är i sin tur är beroende av stabiliteten 
och temperaturen. Undersökningar av dessa parametrars korrelation med halterna PM10 
lämnas åt andra studier. 
 

 

Figur 4.7. Tidsserie över dygnsmedelvärden för 2 m temperaturen i Vänersborg för år 2003. Data är hämtade från 
MESAN. Tidsperioden inom markeringen visas i mer detalj i figur 4.8, och temperaturen jämförs där med halterna 
PM10. 
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4.2 Undersökning av luftkvaliteten i Gnosjö 
 
Den andra kommunen som undersökts, Gnosjö, ligger i Jönköpings län i Småland och är en 
liten kommun med ca 10 000 invånare. Kommunen är mest känt för dess starka 
entreprenörskap och småföretagande, så kallade Gnosjöandan. 
 
Gnosjö, som är en relativt liten kommun, har inte särskilt många vägar med mycket trafik, 
men däremot är vedeldningen utbredd enligt sotardata för kommunen. Eftersom det finns 
färre fastigheter i Gnosjö finns det inte lika många vedeldare som i Vänersborg, men å andra 
sidan verkar fastigheterna som har vedeldning ha högre emission. I tabell 4.8 visas de 
fastigheter i kommunen med högst beräknade emissioner av PM10 enligt metodiken i avsnitt 
2.3.1. Samtliga fastigheter i tabellen är av SPTyp IBGB, dvs äldre, icke BBR-godkända 
pannor, utan ackumulatortank som braseldas. Notera att det finns en fastighet på listan, Gårö 
1:200, med anmärkningsvärt hög emission, 450 kg/år. Detta kan förklaras med dess höga 
energibehov på 65 000 kWh/år. 
 
Tabell 4.8 Fastigheterna med de högsta beräknade emissionen av PM10 i Gnosjö tätort. Indata fås från lokala 
sotardata och utifrån dessa klassificeras fastigheten efter SPTyp och därefter beräknas den årliga emissionen. 
 

Fastighet Stadsdel 
Energi-
behov 

[kWh/år] 
Typ av värmekälla SPTyp 

Total emission 
av PM10 
[kg/år] 

Gårö 1:200 Gårö 65 000 100% ved IBGB 451,3 
Gårö 1:249 Gårö 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Gårö 1:93 Centrum 40 000 100% ved IBGB 277,7 

Figur 4.8. Tidsserie över beräknade halterna PM10 från VEDAIR (överst) och temperaturen vid 2 m höjd från MESAN 
(nederst) för perioden 1 november till 31 december 2003. Analysen bygger på receptorpunkt 2 vid Vargön i 
Vänersborg. 
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Fortsättning på tabell 4.8 
 

     

Töllstorp 1:325 Götarp 40 000 100% ved IBGB 277,7 
Töllstorp 1:301 Töllstorp 40 000 90% ved, 10% olja IBGB 249,9 
Töllstorp 1:330 Götarp 40 000 90% ved, 10% olja IBGB 249,9 
Töllstorp 1:347 Götarp 40 000 90% ved, 10% olja IBGB 249,9 
Töllstorp 2:13 Götarp 40 000 90% ved, 10% olja IBGB 249,9 
Gnosjö 1:12 Gårö 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 225,9 
Hovmannakull 1:16 Götarp 40 000 80% ved, 20% olja IBGB 222,1 
Gårö 1:129 Centrum 40 000 80% ved, 20% el IBGB 221,8 
Hörnabo 1:72 Bäckaskog 40 000 80% ved, 20% el IBGB 221,8 
Töllstorp 1:165 Götarp 40 000 75% ved, 25% olja IBGB 208,2 
Gårö 1:263 Gårö 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Gårö 1:360 Gårö 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Gårö 1:380 Gårö 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Hörnabo 1:139 Bäckaskog 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Hörnabo 1:3 Bäckaskog 25 000 100% ved IBGB 173,6 
Gårö 1:387 Gårö 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Gårö 1:91 Centrum 40 000 50% ved, 50% olja IBGB 139,0 
Töllstorp 2:50 Götarp 25 000 80% ved, 20% el IBGB 138,6 
Gårö 1:552 Gårö 40 000 50% ved, 50% el IBGB 138,3 
Töllstorp 1:178 Götarp 25 000 70% ved, 30% olja IBGB 121,5 
Hovmannakull 1:35 Hovmannakull 25 000 60% ved, 20% olja, 20% el IBGB 104,0 

 
I figur 4.9 visas inom vilka områden i Gnosjö som fastigheterna från tabell 4.8 ligger. Det 
finns några stycken intressanta områden, markerade med siffror i figur 4.9, de flesta i västra 
Gnosjö, som kommer att undersökas närmare med VEDAIR: 
 

1. Götarp i nordvästra Gnosjö. Här finns fastigheter med höga emissioner. Trafiken är 
förmodligen av underordnad betydelse. 
 

2. Centrala Gnosjö. Det finns fastigheter med äldre vedeldningspannor och detta i 
kombination med relativt trafikerade gator kan skapa högre halter av partiklar. 
 

3. Gårö i sydvästra Gnosjö. Här finns stora fastigheter med höga energibehov där 
emissionen är stor. 

 

 

 

450 kg/år ≤ Q 

220 ≤ Q ≤ 280 kg/år 

150 ≤ Q ≤ 180 kg/år 

110 ≤ Q ≤ 140 kg/år 

 

 

 

1 

2 

3 

Figur 4.9 . Geografisk representation av fastigheterna från tabell 4.8  med högsta emissionen av PM10 i 
Gnosjö tätort. Q anger emissionen i enheten kg/år. Det är i västra Gnosjö som flest fastigheter finns med 
hög emission. Områden som kommer att undersökas är: Götarp (1), centrala Gnosjö (2) och Gårö (3). 
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4.2.1 Götarp 
 
Götarp (område 1 i figur 4.9) ligger i de nordvästra delarna av Gnosjö och fastigheter med 
hög emission av partiklar ligger tätt inom detta område. Trafiken är inte så intensiv. En 
genomfartsväg passerar genom området, annars finns mestadels villagator. I figur 4.10 visas 
körning och analys av PM10 från VEDAIR där receptorpunkt 7 valts i närheten av en 
punktkälla med hög emission. Fastigheten ligger också nära vägen, varför halterna blir höga. I 
tabell 4.9 finns information från receptorpunkten. Lägg märke till att regional bakgrundshalt 
av partiklar för Gnosjö är 15.3 µg/m3 medan Vänersborg har en bakgrundshalt på 14.2 µg/m3. 
Bakgrundshalterna innebär att hela kommunen överskrider övre utvärderingströskel. Inom 
området varierar årsmedelvärdet partiklar mellan 15 µg/m3 och 19 µg/m3. 

 
 
4.2.2 Centrala Gnosjö 
 
I en så liten kommun som Gnosjö kan man förvänta sig att trafiken inte ska vara något större 
bekymmer då det gäller emission av partiklar, inte ens i de centrala delarna (område 2 i figur 
4.9). Det visar körningar i VEDAIR också. Faktum är att vedeldning även är utbredd i 
centrala Gnosjö, förmodligen pga att bebyggelsen mestadels är småhus. I figur 4.11 visas 
simulering av dygnsmedelvärden av PM10 i VEDAIR i två receptorpunkter i och omkring 
centrala Gnosjö. Receptorpunkt 9 är placerad i närheten av en fastighet med hög emission och 
receptorpunkt 8 är belägen vid en gata i centrala tätorten. Resultaten visar att punkten vid 
bostadsområdet har högre halter partiklar än den som var placerad vid en gata i centrum.  I 
tabell 4.10 finns mer information från receptorpunkterna. Inom området varierar 
årsmedelvärdet till största del mellan 16 till 20 µg per m3 luft. Luftkvaliteten beror inte i så 
hög grad av närheten till vägar då trafiken inte är så intensiv, utan snarare avståndet till 
vedeldare med äldre pannor. 
 

 
Figur 4.10  Årsmedelvärde för PM10 i Götarp i nordvästra Gnosjö. Grå 
linjer representerar vägar och grå punkter är punktkällor inom området. 
Den svarta receptorpunkten är belägen vid markering 7. Trafiken på de 
mest trafikerade vägarna är ca 1000 fordon per årsmedeldygn. 
 

Tabell 4.9 Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.10 med 
avseende på receptorpunkt 7. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 2079.5 
Vägkällor, totalt 264.6 
Vägkällor, avgas 57.0 

 
Receptorpunkt 7 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

15.3 

Urbant 0.0 
Lokalt 3.9 
Totalhalt 19.2 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 30.3 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 49.6 *** 

 

7 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 och 
övre utvärderingströskel 30 µg/m3 
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4.2.3 Gårö 
 
Gårö (område 3 i figur 4.9) ligger i de sydvästra delarna av Gnosjö och där är vedeldningen 
väl förekommande. Några av fastigheterna med högst emissioner av partiklar i Gnosjö finns 
inom området. De flesta vägar är av småskalig karaktär, men en genomfartsled med cirka 
2800 fordon/dygn går genom området. I figur 4.12 visas en simulering i VEDAIR för 
årsmedelvärde samt 90-percentils dygnsmedelvärde av PM10 och receptorpunkten är belägen 
på ett avstånd omkring 40 meter från fastigheten med högst emission. Tabell 4.11 ger mer 
detaljerad information från receptorpunkt 10. Enligt VEDAIR är årsmedelvärdet partiklar i 
receptorpunkten nästan 32.4 µg/m3, vilket faktiskt inte är så långt från MKN. Riktigt nära är 
90-percentils dygnsmedelvärde som är 48.4 µg/m3 där MKN är 50 µg/m3. Orsaken till detta är 
till största delen fastigheten med den höga emissionen, vilket beror på att energibehovet för 

Tabell 4.10 Mer detaljerad information från körningen i figur 4.11 med avseende på receptorpunkt 8 och 9. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 

 
 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 2737.2 
Vägkällor, totalt 1274.8 
Vägkällor, avgas 211.5 

 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, 
övre utvärderingströskel 14 µg/m3 
och undre utvärderingströskel 10 
µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 
µg/m3 och övre utvärderingströskel 30 
µg/m3 
 

Receptorpunkt 8 
 Årsmedelvärde 

[µg/m3] 
Regionalt 
(Sverige+Utland) 

15.3 

Urbant 0.0 
Lokalt 1.4 
Totalhalt 16.7 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 25.4 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 35.9 *** 

 

Receptorpunkt 9 
 Årsmedelvärde 

[µg/m3] 
Regionalt 
(Sverige+Utland) 

15.3 

Urbant 0.0 
Lokalt 4.7 
Totalhalt 20.1 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 33.7 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 57.1 *** 

 

 
Figur 4.11  Årsmedelvärde för PM10 i centrala Gnosjö. Grå linjer representerar vägar och grå punkter är 
punktkällor inom området. De svarta receptorpunkterna är belägna vid markering 8 och 9. Trafiken på de 
mest trafikerade vägarna är 2000-4000 fordon per årsmedeldygn. 
 

8 

9 
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huset är hela 65 000 kWh/år enligt sotardata. Dessutom ligger genomfartsleden för enbart ett 
30-tal meter bort. I området i övrigt är halterna under MKN. 
 

 
 
4.3.4 Sammanställning av resultat 
 
I tabell 4.12 sammanfattas resultaten från körningar i VEDAIR med avseende på PM10 från 
receptorpunkterna 7, 8, 9 och 10.  
 
Tabell 4.12 Jämförelse mellan erhållna halter PM10 i respektive receptorpunkt i Gnosjö. Årsmedelvärde, 90- och 
98-percentils dygnsmedelvärde visas, samt hur dessa halter förhåller sig till miljökvalitetsnormerna (MKN) och 
övre utvärderingströskel (ÖUT). 

 

Punkt Stadsdel Huvudsaklig 
emissionskälla 

Årsmedelv. 
[µg/m3] 

90-perc. 
dygnsmedelv. 

[µg/m3] 

98-percentil 
dygnsmedelv. 

[µg/m3] 
MKN ÖUT 

7 Götarp Ved 19.2 30.3 49.6 Under Över 
8 Centrum Ved 16.7 25.4 35.9 Under Över 
9 Centrum Väg 20.1 33.7 57.1 Under Över 
10 Gårö Ved 32.4 48.4 188.4 Nära Över 

 

 

Tabell 4.11 Mer detaljerad information 
från körningen i figur 4.12 med 
avseende på receptorpunkt 10. 
 
Beräkningsår: 2003 
Ämne: PM10 

 Årsemission [kg/år] 
Punktkällor 1283.7 
Vägkällor, totalt 237.6 
Vägkällor, avgas 38.0 

 
Receptorpunkt 10 

 Årsmedelvärde 
[µg/m3] 

Regionalt 
(Sverige+Utland) 

15.3 

Urbant 0.0 
Lokalt 17.0 
Totalhalt 32.4 * 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 48.4 ** 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 188.4 *** 

 

* Gränsvärdet för MKN är 40 µg/m3, övre 
utvärderingströskel 14 µg/m3 och undre 
utvärderingströskel 10 µg/m3 
** Gränsvärdet för MKN är 50 µg/m3 
*** Undre utvärderingströskel är 20 µg/m3 och 
övre utvärderingströskel 30 µg/m3 
 

Figur 4.12  Årsmedelvärde (överst) för PM10 i Gårö i sydvästra Gnosjö 
och 90-percentils dygnsmedelvärde (nedrest).  Grå linjer representerar 
vägar och grå punkter är punktkällor inom området. Den svarta 
receptorpunkten är belägen vid markering 10. Trafiken på de mest 
trafikerade vägarna är ca 3000 fordon per årsmedeldygn. 
 

 

10 

10 
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I figur 4.13 visas tidsserier för år 2003 från körningar i VEDAIR från receptorpunkterna 7 och 
10, dvs Götarp och Gårö. I Gnosjö är huvudkällan till höga halter av PM10 vedeldning, vilket 
figurerna visar genom att halterna är allra högst på vinterhalvåret och det lokala bidraget är 
mycket mindre på sommaren. 
 

 
 
 
4.3 Jämförelser mellan uppmätta PM 10-halter i Gnosjö 
 
Mätningar av halter av PM10 vid Gnosjö Polishus, receptorpunkt 8 i figur 4.11, beläget 
centralt i tätorten, har utförts av Svenska Miljöinstitutet (IVL) [K]. Perioden som mätningar 
utfördes var under november och december månad år 2003. Dessa mätdata har jämförts med 
beräknade totalhalter av PM10 från VEDAIR och en validering av resultat från VEDAIR har 
gjorts. I figur 4.14 visas en tidsserie av uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 respektive 
beräknade värden, dels totalhalter och dels enbart det lokala bidraget, från VEDAIR för 
perioden 3 november till 31 december 2003. Som framgår av figuren domineras halterna 
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(a) Götarp 

(b) Gårö 

Figur 4.13  Beräknade dygnsmedelvärden för totalhalten PM10 för år 2003 för receptorpunkterna 7 och 10 i 
Gnosjö. Notera att olika skalor på y-axlar används. (a) Götarp (b) Gårö 
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PM10 i centrala Gnosjö till övervägande delen av långdistanstransport och de lokala bidragen 
är små. VEDAIR underskattar generellt dygnsmedelvärdena PM10 något, men resultaten är 
hyggliga och modellen verkar återge tendensen väl. 
 

 
I figur 4.15 visas en jämförelse mellan mätdata och beräknade totalhalter PM10 från VEDAIR 
i en scatter-plot. Medelvärdet av uppmätta PM10 halter för hela tidsperioden är 16.2 µg/m3 för 
mätdata och 14.1 µg/m3 för beräknade värden. Korrelationskoefficienten är 0.62. 
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Figur 4.14. Dygnsmedelvärden av halten PM10 vid Gnosjö polishus över tidsperioden 3 november till 31 december 
2003. Figuren återger jämförelse mellan uppmätta värden (∆), beräknade totalhalter i VEDAIR (■) samt beräknade 
halter orsakade av lokalt bidrag i VEDAIR (x). Mätdata från Svenska Miljöinstitutet (IVL) [11]. 

Antalet mätpunkter: 50 
 
Medelvärde för uppmätta värden: 
16.2 µg/m3 
 
Medelvärde för beräknade 
värden: 14.1 µg/m3 
 
Korrelationskoefficient r=0.62 
 
Anpassad kurva: y = 0.35x + 7.9 

Figur 4.15. Samma som i figur 4.14, men dygnsmedelvärden av PM10 uppritat i ett x-y-diagram, så kallad scatter-plot. 
Heldragen linje anger förhållandet 1:1, streckade linjer anger en faktor 2 av resultaten och punktad linje anger 
anpassad kurva. I rutan till höger finns statistisk information. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
I studien har luftkvaliteten i två svenska kommuner, Vänersborg och Gnosjö, studerats med 
avseende på atmosfärisk spridning av PM10 från småskalig förbränning av biobränslen och 
detta bidrag har jämförts med trafikens. Förfarandet har gjorts med en nyutvecklad modell, 
VEDAIR, som är ett kopplat modellsystem som tar hänsyn till såväl regionala (nationellt som 
internationellt), urbana och lokala bidrag. 
 
Höga PM10 halter, vars bidrag främst kommer från övriga Europa samt lokala källor i 
kommunerna, får stora miljö-, hälso- och ekonomiska effekter för samhället. En studie har 
visat (Forsberg et al., 2005) att dödligheten pga höga halter PM10 för Sveriges befolkning 
uppgår till ca 5300 dödsfall per år samt att den förväntade medellivslängden minskar med upp 
till 10 månader. Andelen som beror på det lokala bidraget är svårare att beräkna, men studien 
visar att motsvarande siffra, enbart för lokala bidrag, uppgår till 1800 dödsfall per år och 
minskning i medellivslängd upp till 2-3 månader. Undersökningar av luftkvalitet i svenska 
kommuner är således väl motiverat. 
 
5.1 Luftkvaliteten i Vänersborg 
 
I Vänersborgs kommun undersöktes tre områden där luftkvaliteten kan utgöra ett problem; 
Vargön, Mariedal och centrum. Inget av områdena har en totalhalt PM10 uttryckt som 
årsmedelvärde och 90-percentils dygnsmedelvärde som överskrider miljökvalitetsnormerna, 
men för hela kommunen gäller att övre utvärderingströskel överskrids bara genom 
bakgrundshalterna. 
 
Vargön, som är en tätort med främst villaområden, belägen öster om Vänersborg, uppvisade 
totalhalter PM10 som varierade mellan ca 14 µg/m3 och 20 µg/m3 för årsmedelvärde och 90-
percentils dygnsmedelvärde upp till nästan 35 µg/m3 luft för år 2003. Emission av PM10 från 
vägtrafik förekommer, men är inte lika hög som emissionen från fastigheter. Dessutom är 
genomfartslederna i området relativt separerade från bostäderna. I närheten av fastigheter med 
vedeldning där förbränningen sker med gamla pannor utan ackumulatortank som ej är BBR-
godkända, kan halterna PM10 utgöra ett problem, se exempelvis receptorpunkt 3 i figur 4.2. 
Körningar i VEDAIR visar att luftkvaliteten i området kan skilja sig 5-6 µg/m3 för 
årsmedelvärdet PM10 på bara ett par hundra meter. Mariedal, beläget söder om centrala 
Vänersborg, är ett område med för kommunen stora genomfartsleder och där vedeldning med 
gamla pannor är vanligt förekommande. Kombinationen av detta gör att beräknade halter 
partiklar är högst i hela Vänersborg, årsmedelvärdet PM10 är uppåt 22 µg/m3, vilket är högre 
än vid de mest trafikerade gatorna i centrala Vänersborg. Extremvärdena är enligt VEDAIR 
mycket höga och det finns områden där 98-percentils dygnsmedelvärde överstiger 70 µg/m3 
luft. På grund av meteorologiska förutsättningar kan skillnaden i halten partiklar människor 
kan utsättas för vara stor beroende på vilken sida om vägen bostaden ligger. Mariedal är så 
pass utsatt att det kan diskuteras hur vida vedeldning över huvud taget bör förekomma där. 
Kommunen föreslås utföra mätningar inom området och presentera åtgärdsförslag. 
Simuleringar i VEDAIR utfördes även för Vänersborgs centrum. PM10 halterna vid de mest 
trafikerade vägarna var relativt höga, uppåt 19 µg/m3, men inte lika höga som i Mariedal. 
Halterna är ganska jämförbara med Vargön, dock är partiklarna utspridda över ett större 
område i centrum pga dominerande trafikbidrag. Man bör också ta hänsyn till att fler 
människor exponeras för partiklarna i centrum, men å andra sidan är extremvärdena högre i 
bostadsområdena, vilket betyder att tidvis, främst under kalla vinterkvällar, är halterna PM10 
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där mycket höga och hälsofarliga. Simuleringar för NO2 utfördes också, vilket gav halter strax 
under undre utvärderingströskel. 
 
Tidsserier med dygnsmedelvärden av partikelhalter för år 2003 har också presenterats och de 
visar att VEDAIR återger variationerna trovärdigt. Generellt är bakgrundshalterna större än de 
lokala bidragen, men under vintern kan halterna från lokala bidrag vara mycket större. Figur 
4.6 visar karaktäristiska egenskaper för de olika områdena. Vargön, med främst vedeldning 
som huvudkälla till PM10, uppvisade höga halter på vinterhalvåret. Centrum hade högsta 
värdena på våren, vilket kan förklaras med att när snön smälter orsakar 
dubbdäcksanvändningen samt dammpartiklar från vägsand att halterna höjs. 
Koncentrationerna i centrum är ganska konstanta under året. Mariedal, där både vedeldning 
och vägtrafik är stora källor till PM10, karaktäriserades av kombinationseffekt med höga halter 
både vintertid och på våren. 
 
Halterna PM10, i synnerhet de lokala bidragen, visades också vara tämligen korrelerade med 
temperaturen vid 2 meters höjd. Inom ett område med vedeldning var 
korrelationskoefficienten för lokalt bidrag av PM10 och temperaturen -0.45, vilket kan 
förklaras med att uppvärmningen av fastigheter är som störst under vintern då det är kallt, 
vilket leder till höga emissioner. Detta gör att halterna partiklar blir höga eftersom stabil 
skiktning oftast råder då temperaturen är låg. 
 
5.2 Luftkvaliteten i Gnosjö 
 
I Gnosjö inriktades analysen på tre områden, främst i de västra delarna, med mycket 
biobränsleeldning; Gårö, Götarp och centrala Gnosjö. Gnosjö har högre bakgrundshalter PM10 
än Vänersborg, 15.3 µg/m3 mot 14.2 µg/m3, förmodligen pga att avståndet till Centraleuropa 
är något mindre. Gnosjö är ändå en kommun med knappt 10 000 invånare, varför kommunen 
inte förväntades ha lika stort problem med luftkvaliteten med avseende på partiklar som 
Vänersborg. Det kanske mest uppseendeväckande och förvånande resultatet i hela studien var 
dock att inom ett av områdena i Gnosjö, Gårö, gav spridningsberäkningar i VEDAIR att 
partikelhalterna är nära miljökvalitetsnormerna. Detta huvudsakligen pga en stor fastighet 
med högt energibehov (i kombination med andra fastigheter med höga emissioner av PM10), 
och möjligen också en genomfartsled som passerar nära bostäderna. Detta är ytterligare ett 
exempel på att förbränning av biobränslen kan vara ett problem om det sker med gammal 
utrustning. För stora fastigheter med höga energibehov, såsom i detta fall, är det rent 
olämpligt att elda med gamla pannor. Gårö i Gnosjö kommun bör enligt undersökningen 
studeras vidare, eventuellt också med nya mätningar. 
I övrigt i Gnosjö var luftkvaliteten relativt bra, men vedeldning med gamla pannor är utbrett 
inom kommunen, varför partikelhalterna skulle kunna vara ännu lägre. Inom Götarp var 
årsmedelvärdet PM10 19.2 µg/m3 och i centrum från16 µg/m3 uppåt 20 µg/m3. Huvudkällan 
till halterna var tveklöst vedeldning. 
 
Tidsserier för dygnsmedelvärden PM10 utfördes också i Gnosjö, och där uppvisade figurerna 
höga halter vintertid som är karaktäristiskt för vedeldningsområden. 
 
5.3 Valideringen av resultat från VEDAIR med mätningar i Gnosj ö 
 
Slutligen genomfördes också en validering av resultat från VEDAIR. Jämförelser gjordes med 
mätdata från Gnosjö perioden 3 november till 31 december 2003. 
Modellen återger dygnsmedelvärden av PM10 som generellt sett stämmer relativt bra överens 
med mätvärdena och korrelationen är tämligen stark. Mätvärdena tenderar dock vara något 
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större under vissa perioder, enligt figur 4.14, exempelvis i början av november. Även om 
modellen inte ger fullt så höga värden, är ändå tendensen att halterna växer, åtminstone inom 
vissa perioder. När det gäller det lokala bidraget av PM10 är det, som väntat, betydligt mindre 
än bakgrundshalterna och växer tidvis med växande totalhalter. Även om antalet mättillfällen, 
50 dygnsmedelvärden, skulle önskas varit fler, uppvisar jämförelsen i figur 4.15 tämligen 
stark korrelation. Tillämpbara modeller för luftkvalitet anses ska ge värden som är inom 
ramen av en faktor av 2 respektive 0.5 av mätvärdena, vilket resultatet från denna validering i 
stort sett gör. I allmänhet är mätvärdena något högre än de beräknade, vilket är väntat. I 
VEDAIR ingår än så länge inte mänskliga, sociala effekter, såsom trivseleldning, nyårsraketer 
mm så det skulle kunna förklara varför mätvärdena generellt är något större än de beräknade 
värdena. Dessutom är inte alla gator i centrala Gnosjö inkluderade i VEDAIR. Om man 
jämför tidigare valideringar av VEDAIR (Omstedt, 2007) är resultatet från denna 
undersökning snarlik (korrelationskoefficienten för undersökningen under två tidsperioder i 
Lycksele var 0.68 respektive 0.64). Det här visar att VEDAIR ger goda resultat för både norra 
och södra Sverige. 
 
5.4 Åtgärder kommunerna kan vidta 
 
Med denna studie i åtanken finns det områden där Vänersborg och Gnosjö kommun föreslås 
vidta åtgärder. Detta gäller framförallt Mariedal i Vänersborg och Gårö i Gnosjö där VEDAIR 
simuleringar indikerar att problematik med PM10-halter troligtvis råder. Mätningar inom 
områdena kan vara befogade. När det gäller mer konkreta åtgärder skulle Vänersborg kunna 
se över trafiksituationen i Mariedal. Studier av Omstedt (2006) visar att PM10-halterna är 
betydligt högre på Hornsgatan i Stockholm där dubbdäck och sandning förekommer, än 
halterna vid gatan Jagtvej i Köpenhamn där detta inte förekommer. 90-percentils 
dygnsmedelvärden för PM10 var ca 4 gånger högre på Hornsgatan, pga slitage- och 
dammpartiklar. Detta visar att halterna i Mariedal troligtvis skulle vara betydligt lägre utan 
dubbdäcksanvändning, samt om vägsand sopas upp tidigt på våren. Det sistnämnda kan 
kommunerna själva påverka, dock kräver dubbdäcksanvändningen initiativ hos individen 
alternativt nationella lagstiftningsändringar. Det bör dock påpekas att dubbdäck också har 
med trafiksäkerhet att göra, varför det kan vara befogat att använda det när vinterväglag råder. 
Ved är en bra förnyelsebar bränslekälla som kommer bli ännu mer aktuell i framtiden då fler 
byter ut sina gamla oljepannor. Det krävs dock att förbränningen sker med modern utrustning 
med ackumulatortank för att luftkvaliteten inte ska påverkas negativt. Den optimala åtgärden i 
hela Vänersborg och Gnosjö skulle därför vara att byta ut samtliga gamla vedeldningspannor 
mot moderna miljövänliga. Det är inte genomförbart juridiskt för kommuner att påtvinga 
utbyte, initiativet måste ligga hos individen, men de skulle kunna genomföra 
informationskampanjer till allmänheten. Under vintertid och tidig vår, då halterna PM10 är 
höga, skulle dock kommunerna kunna införa vedeldningsförbud för äldre pannor utan 
ackumulatortank, vilket exempelvis Sunne kommun i Värmland gjorde år 2007. 
 
En relevant frågeställning i sammanhanget är hur stor skillnaden blir om en fastighet skulle 
byta ut sin gamla vedeldningspanna mot en modern BBR-godkänd panna med 
ackumulatortank. Till detta kommer simuleringar i VEDAIR väl till pass. I figur 5.1 visas 
resultatet från körning i receptorpunkt 3 sedan tidigare, där en fastighet från Vargön i stort sett 
ensam svarar för den sämre luftkvaliteten inom ett område på ett par hundra meter. Delfiguren 
till vänster visar spridningsresultat från VEDAIR från fastigheten, som har en icke BBR-
godkänd vedeldningspanna utan ackumulatortank. Till höger visas resultatet hur spridningen 
skulle se ut om fastighetsägaren skulle byta ut pannan mot en modern BBR-godkänd med en 
ackumulatortank med volymen 1500 liter. Resultatet från körningarna finns i tabell 5.1. 
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Årsmedelvärdet PM10 har då sjunkit med drygt 4 µg/m3, vilket är en minskning med 25%, och 
98-percentils dygnsmedelvärde minskar med nästan 35 µg/m3, vilket visar hur mycket lägre 
halterna partiklar blir om pannorna är moderna. 
 

 
 
5.5 Utvecklingsmöjligheter hos VEDAIR 
 
VEDAIR har en stor potential att bli ett viktigt verktyg för luftvårdsmiljöarbetet i 
kommunerna i Sverige. Fortfarande finns förbättringsmöjligheter. Först och främst, för att få 
bättre statistiskt underlag bör man undersöka fler år än 2003. I nuläget är tyvärr enbart detta år 
inlagt i VEDAIR. Med fler år kan den meteorologiska variabiliteten också studeras. Det vore 
också önskvärt om MATCH, som är modellen som beräknar de regionala bakgrundshalterna, 
även inkluderar PM10. För tillfället ingår inte sekundära organiska aerosoler i MATCH, varför 
mätdata från tre bakgrundsstationer istället används. Valideringen i avsnitt 4.3 indikerade 
dock att bakgrundshalterna återgavs representativt. 
 
I nuläget är fastighetsregistret i Vänersborg och Gnosjö i VEDAIR inte fullständigt, pga att ett 
antal fastigheter saknar information om GIS-koordinat, varför de inte har lagts in. De flesta 
fastigheter finns dock representerade. Vidare är de flesta större vägarna inlagda i VEDAIR, 
dvs statliga vägar som finns i Vägverkets Nationella Vägdatabas (NVDB). För studien lades 
fler vägar i Vänersborg till tack vare att Vänersborgs kommun bidrog med egna 
trafikräkningsdata. Även information om hushöjder, gators bredd mm påverkar resultatet, 
vilka är viktiga att korrigera då många gator i VEDAIR använder standardinställningar för 

 
Figur 5.1 Till vänster visas spridningen från en fastighet i närheten av receptorpunkt 3 i Vargön. Till höger 
visas samma spridning, men om den gamla vedeledningspannan skulle ha bytts ut mot en modern BBR-
godkänd panna med en ackumulatortanksvolym på 1500 liter. Receptorpunkt 11 befinner sig på samma 
position som punkt 3. 

3 
11 

Tabell 5.1  Beräknade resultat i receptorpunkterna från körningarna i figur 5.1.  

Receptorpunkt 3 
 Årsmedelvärde 

[µg/m3] 
Lokalt 5.4 
Totalhalt 19.6 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 34.0 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 67.0 

 

Receptorpunkt 11 
 Årsmedelvärde 

[µg/m3] 
Lokalt 0.8 
Totalhalt 15.0 

 
 90-percentil 

dygnsmedelvärde 
[µg/m3] 

Totalhalt 22.3 
 

 98-percentil 
dygnsmedelvärde 

[µg/m3] 
Totalhalt 32.4 
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dessa parametrar. Användaren av VEDAIR kan skapa sig egna databaser, så uppdateringar är 
möjliga. 
 
Slutligen vore det även intressant om man kunde inkludera mänskliga sociala aktiviteter 
såsom trivseleldning till modellen. 
 
5.6 Slutsatser i korthet 
 
Följande sammanfattande slutsatser kan dras från studien: 
 

• Även små kommuner kan ha problem med luftkvalitet med avseende på partiklar pga 
utbredd vedeldning där förbränningen sker med äldre pannor utan ackumulatortank. 

• Vissa bostadsområden har områden med totalhalter PM10 som är högre än eller lika 
stora som halterna vid de mest trafikerade vägarna i centrala staden. När kommunerna 
mäter partikelhalter i uteluft brukar oftast mätningarna inriktas till stadskärnorna. Den 
här undersökningen indikerar att kommunerna borde ändra strategi och även inkludera 
vissa bostadsområden. 

• Inom områden såsom Mariedal i Vänersborg bör det övervägas om vedeldning är 
lämpligt överhuvud taget. 

• Det räcker med enstaka fastigheter med hög emission av partiklar, t.ex. fastigheten 
med det stora energibehovet i Gårö i Gnosjö, för att luftkvaliteten ska försämras 
avsevärt i närområdet. Om en gammal panna byts ut mot en modern med 
ackumulatortank kan årsmedelvärdena PM10 sjunka med 4 µg/m3 och 98-percentils 
dygnsmedelvärde med nästan 35 µg/m3, enligt figur 5.1. 

• Där förbränning av biobränslen är största källan till emission av PM10 är halterna 
störst på vinterhalvåret, medan i områden där trafiken är största källan till emissionen 
är halterna högst på våren. 

• Inom kommunerna finns det en korrelation mellan halten PM10 (främst det lokala 
bidraget) och temperaturen, i synnerhet i bostadsområden med utbredd vedeldning, 
eftersom förbränningen sker som mest vid låga temperaturer då skiktningen är 
stabilare. 

• Validering av VEDAIR mot mätdata från Gnosjö visar att modellen även återger 
halter PM10 på ett representativt sätt för södra Sverige (tidigare valideringar har gjort 
för norra Sverige). 
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Appendix 
 
Appendix A  
 
Beskrivning av vanligt förekommande begrepp: 
 
Ackumulatortank Tank som vedeldningspannor kan eldas mot. En ackumulator tank är, 

förenklat, en reservoar för att lagra överskottsenergi, vilket i praktiken 
betyder att man inte behöver elda kontinuerligt hela dygnet utan kan 
elda intensivt en eller två gånger per dygn.  

 
BBR-godkänd När en panna är BBR-godkänd betyder det att den är miljögodkänd, på 

så sätt att den uppfyller Boverkets Byggregler, vilket innebär 
utsläppen att utsläppet av organiskt bundet kol (OGC) får uppgå till 
högst 150 mg per m3 torr gas vid 10 % O2. 

 
Braseldning Innebär att en vedeldningspanna eldas kontinuerligt med små och 

frekventa vedinlägg med full syretillförsel. I praktiken innebär det att 
man måste kunna vara hemma dagtid. 

 
Driftfas  Fasen börjar från 30 minuter efter vedinlägget och pågår fram till 

nästa inlägg. 
 
EMEP Emissionsvärden för Europa som används i MATCH-modellen tas 

från EMEP. 
 
Gaussisk  
plymmodell Spridningsmodell för vilken föroreningen i lateral- och vertikalled 

antas vara normalfördelade. 
 
MATCH  Regional spridningsmodell som beräknar bakgrundshalterna som 

kommer från emissioner i Europa och övriga Sverige. Den finns i två 
varianter, MATCH Europa med ett gridpunktsavstånd på 50 km 
respektive MATCH Sverige med ett gridpunktsavstånd på 11 km. 

 
MKN, 
miljökvalitets- 
normerna Enligt svensk lagstiftning finns det gränsvärden för vilka halterna av 

olika ämnen, bland annat PM10, inte får överskrida. Dessa gränsvärden 
kallas miljökvalitetsnormer. 

 
PM10 Partiklar med en diameter mindre än 10 µm. 
 
Pyreldning Om förbränningen sker ineffektivt genom att stora inlägg ved används 

och att syretillförseln stryps, benämns det pyreldning, vilket leder till 
stora mängder emitterade föroreningar. 

 
Receptorpunkt Punkt där koncentrationerna av ett visst ämne beräknas och 

presenteras i VEDAIR. 
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SIMAIR Modell för bedömning av luftkvalitet inom vägars närområde.  
 
SMED Emissionsdatabas för Sverige som används i MATCH. 
 
SPTyp Klassificering av biobränslepannor i 9 olika klasser, så kallade 

SPTyper, enligt klassificeringssystemet som används i VEDAIR. För 
varje SPTyp finns en emissionsfaktor.. 

 
Startfas De första 30 minuterna efter vedinlägg. 
 
UUT, 
undre utvärderings- 
tröskel Gränsvärde för vilken enklare mätningar och beräkningar krävs. 

Definieras både genom årsmedelvärden och extremvärden av halterna. 
 
ÖUT, 
övre utvärderings- 
tröskel Gränsvärde för vilken mätningar är obligatoriska. Definieras dels 

genom årsmedelvärden och dels genom extremvärden. 
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Appendix B  
 
I tabell 1 finns emissionsfaktorer för olika ämnen och olika SPTyper som används i VEDAIR. 
Värdena kommer från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Johansson, 2004). Notera den 
stora skillnaden mellan pyreldning och braseldning (IBGP och IBGB) när det gäller 
emissionsfaktor för stoft. Tabell 2 visar verkningsgraden för olika SPTyper. 
 
Tabell 1a.  Medelvärden för emissionsfaktorer (mg/MJ) för olika slags biobränsleeldning och för oljeeldning. Gråa 
fält visar att underlag saknas. Kommer senare att kompletteras, tillsvidare används interpolerade värden mellan 
IBGA och BGA, för TVK används 2*LVK. 

  IBGP IBGB IBGA BG BGA PE TVK LVK OE 

Stoft 1300 97 95   26 34   43 9 
NOx 40 68 58   100 68   85 39 
Bensen 52  44   2.8 1.6   5.4 0.03 
CO 12000 5800 6800   1500 440   1600 5.5 
OGC 3200 1200 1100   120 30   180 1.5 
VOC 6800 63 1100   95 11    1 
NMVOC 2000 33 430   47 7.5    0.51 
Metan 2100 30 530   58 3.7    0.49 
PAH 120 14 14   1.7 0.86   1.2 0.09 
Benso(a)pyren  0.23 0.22 0.09   0.006 0.01   0.008 0.0005 
Mätfall (antal) 5 3 5 0 35 17 0 6 2 
 
Tabell 1b . Maxvärden för emissionsfaktorer (mg/MJ) för olika slags biobränsleeldning och för oljeeldning. Gråa 
fält visar att underlag saknas. 

  IBGP IBGB IBGA BG BGA PE TVK LVK OE 

Stoft 2200 105 103   89 66   53 12 
NOx 72 71 67   130 90   110 41 
Bensen 91 46 66   17 11   10 0,04 
CO 16000 8200 8300   6900 1700   1900 9 
OGC 5500 2200 1400   1200 190   220 2 
VOC 6800 880 1100   570 37     1,1 
NMVOC 2000 270 430   290 23     0,64 
Metan 4800 610 670   880 14     0,52 
PAH 300 15 23   23 8,5   2,4 0,17 
Benso(a)pyren  0,23 0,3 0,09   0,02 0,12   0,01 0,001 
 
Tabell 2c . Minvärden för emissionsfaktorer (mg/MJ) för olika slags biobränsleeldning och för oljeeldning. Gråa fält 
visar att underlag saknas. 

  IBGP IBGB IBGA BG BGA PE TVK LVK OE 

Stoft 350 89 87   11 10   32 6 
NOx 17 64 34   43 34   74 37 
Bensen 12 32 22   0,01 0,04   2,4 0,01 
CO 5200 4400 4100   470 30   1200 2 
OGC 930 540 490   9,8 1.0   140 1 
VOC 6800 880 1100   2,1 1,5     0,9 
NMVOC 2000 270 430   1,3 0,95     0,38 
Metan 1200 610 360   0,8 0,55     0,46 
PAH 17 12 2,3   0,04 0,01   0,47 0,006 
Benso(a)pyren  0,23 0,002 0,09   0,001 0,000005   0,004 0,00002 
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Tabell 2.  Verkningsgrader (η) för olika slags biobränsleeldning och oljeeldning vid driftförhållanden. För 
förhållanden vid uppstart är verkningsgraden sämre, tillsvidare används 0.5. 

 
 

IBGP IBGB IBGA BG BGA PE TLE LLE OE 
η 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,75 ± 0,05 0,75 ± 0,05 0,75 ± 0,05 0,75 ± 0,05 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,05 
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