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Sammanfattning 
Endast ca 25 procent av de villapannor som eldas med ved uppfyller de utsläppskrav som 
Naturvårdsverket föreslagit ska gälla. Pannorna har en medelålder på ca 25 år, men trots det är 
utbytestakten väldigt låg. De omoderna pannorna släpper ofta ut bortåt 100 gånger mer 
flyktiga kolväten och 50 gånger så mycket partiklar och polyaromatiska kolväten som 
moderna pannor med ackumulatortank. Det här projektet syftar till att undersöka om en 
teknikupphandling kan bidra till att förbättra situationen. 
 
Många av de gamla pannornas konstruktion tar inte hänsyn till vedens sätt att förbrännas. 
Framför allt måste utformningen medge att temperaturen i slutförbränningszonen hålls i 
intervallet 850-1000°C, att gasernas uppehållstid i zonen är tillräckligt lång och att 
förbränningsluften blandas ordentligt med rökgaserna.  
 
Moderna pannor har omvänd förbränning och separerade zoner för torkning, avgasning och 
slutförbränning. Vissa pannor har redan kontinuerlig styrning utifrån impulser från en 
lambdasond i det utgående rökgasflödet. Rökgasåterföring, katalysatorer eller rökgas-
kondensering finns ännu inte i kommersiella produkter, men har visat sig fungera bra under 
kontrollerade former i labmiljö. 
 
Forskningskunskapen på området ligger långt framme och flera tekniska framsteg finns inom 
räckhåll. Men företagen har svårt att dra nytta av forskningsresultaten och kan, främst på 
grund av bristande resurser, vara svåra att locka till deltagande i en upphandling. Subven-
tionerade forskningsinsatser är en möjlighet att få företag intresserade, vilket samtidigt skulle 
förbättra förutsättningarna för teknikutveckling. 
 
En annan försvårande faktor är att redan dagens bästa pannor kostar mycket pengar. 
Konsumentledet kan därför inte i någon större omfattning finansiera kostsam, teknisk 
utveckling.  
 
Trots dessa förbehåll så bedöms ändå en teknikupphandling kunna ge positiva effekter. Dels 
på den tekniska utvecklingen, men de kanske viktigaste vinsterna kan återfinnas på det 
mentala planet. Nämligen i form av att fler lär sig skillnaden mellan bra och dålig vedeldning 
och att fler tar steget att byta ut sin omoderna panna och ersätta den med en ny med 
ackumulatortank. 
 
En teknikupphandling bör därför genomsyras av att få fram attraktiva produkter som kan få 
stor spridning, snarare än att ta stora steg i teknisk utveckling. 
 
För att upphandlingen ska bli framgångsrik vore det enligt min bedömning bra om den kunde 
samordnas med nya styrmedel, förslagsvis information och ändrade restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Abstract 
Only some 25 % of the domestic wood log-fired boilers meet the restrictions that the Swedish 
Environmental Protection Agency has suggested. These boilers are typically more than 25 
years old and emit huge amounts of pollutants compared to modern boilers, yet are becoming 
replaced in a very low rate. 
 
The scope with this project was to investigate if technology procurement could boost the 
development of wood log-fired boilers and make it more attractive to replace old boilers.  
 
There are several possible drawbacks, or at least challenges, with technology procurement in 
this field. The companies are generally small, lack in-house research and would probably be 
hard to engage. But subsidized projects in cooperation between researchers and the companies 
connected to the procurement could be one way to improve the conditions. 
 
Another problem is that modern boilers already cost a lot of money. It’s likely that the 
consumers aren’t willing to pay even more for a new product, since modern boilers are below 
the emission regulations by far.  
 
Despite these and other obstacles, the conclusion is that it would be worth to try organizing a 
technology procurement. Technical improvements are within reach. And it would probably 
have a good pedagogic effect when it comes to teaching more people the difference between 
good and bad firing as well as decreasing the uncertainties among the consumers about the 
society’s view on wood-fired boilers.  
 
Regarding this, the objective for a procurement should be promoting development of 
attractive products with good chances on the market, rather than aiming at major steps in 
terms of technical development. 
 
From my point of view, coordination with a new or changed set of regulations or other 
governmental measures would clearly enhance the outcome of the procurement. 
 



 

Förord  
 
Energimyndigheten har drivit teknikupphandlingar inom ett flertal områden under många år 
för att driva på teknikutvecklingen. Denna rapport är resultatet av en förstudie kring en 
teknikupphandling för vedpannor. Bakgrunden är i korthet att Energimyndigheten vill 
undersöka om metoden skulle kunna vara ett sätt att dels få fram bättre vedpannor, dels att 
skynda på utbytet av de många omoderna pannor som finns i landet. 
 
Projektet utgör examensarbete inom civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnadsteknik och 
omfattar därmed 20 poäng. Arbetet inleddes våren 1999 på Energimyndigheten, men främst 
beroende på att arbetsuppgifterna snabbt blev fler fördröjdes arbetet. 
 
Med anledning av den utdragna tidplanen vill jag framförallt tacka min handledare Bo Nordell 
vid institutionen för samhällsbyggnadsteknik för stort tålamod, påstötningar, påhälsning, bra 
handledning och allmänt goda sociala sidor. På Energimyndigheten vill jag i första hand 
uppmärksamma Anders Lewald, som ordnade min projektanställning (jag har ju i efterhand 
sett hur svårt det är att hinna med presumtiva examensarbetare) samt Egil Öfverholm, som var 
min chef under drygt två år. Han visade prov på mycket gott chefsskap och delgav mig, i det 
här specifika fallet, många erfarenheter från tidigare teknikupphandlingar. När det gäller 
själva rapportens utformning vill jag även tacka doktoranden Kjell Skogsberg, som genom sin 
opponering gav mig många bra synpunkter. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj Anna och Oscar för alla timmar som jag lånat 
från dem till rapportskrivning. 
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1 Inledning  

1.1 Projektets bakgrund 
Riksdagen har beslutat att Sveriges energisystem framöver ska baseras på förnybar energi. En 
av de energikällor som bedöms bli viktigare är biobränsle, och det är därför angeläget att det 
används på ett effektivt och miljövänligt sätt. I dagsläget står biobränslen för ca 95 av de ca 
620 TWh energi som årligen används i Sverige. Omkring 20 procent av villorna värms 
huvudsakligen med ved, vilket motsvarar i storleksordningen 7 TWh1. 
 
Storskalig förbränning av biobränslen uppvisar goda prestanda. Storleken och styrmedel gör 
att det är lönsamt att satsa på hög verkningsgrad och rökgasrening, dessutom sköts anlägg-
ningarna av kunnig personal. Den småskaliga eldningen av ved däremot orsakar idag ofta 
problem genom dess utsläpp. Flertalet anläggningar är omoderna – medelåldern är över 25 år- 
och inte optimerade för att elda med biobränslen, bristfälligt installerade eller dåligt skötta. 
Moderna pannor ger låga utsläpp, men för att den låga utbytestakten av omoderna pannor ska 
höjas, förefaller någon form av ingrepp från samhällets sida vara nödvändigt. 
 
De styrmedel som ligger närmast till hands inom miljö- och energiområdet är de normativa, 
såsom lagar, de ekonomiska som t.ex. skatter samt information. Vedeldning har varit föremål 
för ett flertal informationssatsningar genom åren, men utan att ge några genomgripande 
effekter. Utredningar och förslag till andra styrmedel har gjorts i flera omgångar, men 
gemensamt för dessa är att de inte lett fram till några avgörande beslut. Det beror troligen i 
grunden på att det fortfarande finns en osäkerhet om hur farliga utsläppen verkligen är. 
Därmed är det svårt att fatta beslut som kan leda till höga kostnader såväl för samhället som 
för ett stort antal privatpersoner. Samtidigt som det är angeläget att förbättra kunskapen om 
utsläppens eventuella farlighet, kan det därför vara idé att undersöka andra medel som står till 
buds för att förbättra situationen. 
 
Teknikupphandling är en av Energimyndighetens metoder för att förstärka eller skapa en 
önskad trend. Det syftar till att påskynda produktutvecklingen och öka spridningen av bra 
produkter eller lösningar. I förlängningen innebär en lyckad teknikupphandling också att en 
tidigare mogen och statisk marknad kan förändras i positiv riktning. Syftet med det här 
projektet är att Energimyndigheten vill undersöka om teknikupphandling kan medverka till att 
förbättra pannbeståndets status genom att fler pannor byts ut och att de nyinstallerade är en 
klass bättre än dagens bästa pannor. 

1.2 Vedeldning och miljömålen 
Regeringens proposition 1997/98:145, som riksdagen i huvudsak godkänt, innehåller bland 
annat 15 nationella miljömål. Syftet är att man till nästa generation ska kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, och att Sverige ska vara ett föregångsland 
internationellt. Att förändra energianvändningen är en viktig del, och de av miljömålen som 
främst berör vedeldningen är följande: 
 
• Begränsad klimatpåverkan ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
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sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.”  

• Bara naturlig försurning ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
ligga under gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller 
inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.”  

• Frisk luft ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas.”  

• God bebyggd miljö ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.”  

• Levande skogar ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas.”  

 
Biobränslen är bra ur klimatsynpunkt. Dålig eldning ger dock utsläpp av metan, som är en 
ganska kraftfull växthusgas och tar tid att bryta ner i atmosfären. Biobränslen har en väldigt 
låg försurande effekt jämfört med kol och olja. Omodern vedeldning klarar dock sällan kraven 
för luftkvaliteten och den bebyggda miljön. Det gäller att vedeldning sker på rätt sätt, och 
kanske även i rätt område och omfattning. Slutligen måste uttag av biobränsle ske på ett sunt 
sätt för att inte äventyra målet om levande skogar.  
 
Propositionen säger vidare att man ska ha en hållbar och effektiv energiförsörjning. Rätt 
använd kan vedeldningen medverka till att uppfylla målen, men tyvärr är fallet idag snarare 
det omvända. Ett annat mål som i högsta grad berör vedeldningen är att utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen (VOC) ska minska med 50 procent till år 2010 från 1988 års nivå2.  
Vedeldningen beräknas i dagsläget stå för ca 25 procent av dessa cancer- och 
allergiframkallande ämnen, och många undersökningar som gjorts pekar på att den efter 
bilavgaser och radon är den tredje största miljörelaterade cancerorsaken3.  
 
VOC kan genom fotokemisk oxidation också orsaka bildande av marknära ozon, som är 
skadligt för växtlighet, men eftersom det endast eldas i mindre omfattning under växtsäsongen 
är det mindre allvarligt. 
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2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med projektet är att göra en förstudie till en eventuell teknikupphandling för 
vedpannor. Framför allt ska förutsättningarna undersökas för om –och i så fall hur- en 
teknikupphandling kan bli framgångsrik. Men det kräver också studier av dagens teknikläge 
och vedpannornas utvecklingspotential på några års sikt. Utifrån det ska även ett underlag till 
en kravspecifikation för en önskad vedpannas egenskaper skapas, som kan vara 
utgångspunkten om man ska gå vidare efter förstudien.  
 
Vad Energimyndigheten framför allt vill undersöka är om det går att få fram pannor med 
rökgaskondensering. Ett införande av rökgaskondensering skulle även föra med sig den 
positiva bieffekten att det minskar utsläppen. Tanken är sedan att de upphandlade pannorna 
ska ersätta så många omoderna pannor som möjligt. Lyckas det hela finns det chans att 
marknaden växer avsevärt, eftersom det ålderstigna pannbeståndet innebär att det finns ett 
uppdämt utbytesbehov. 
 
Projektet innefattar inte detaljerade förslag på tekniska lösningar eller praktiska försök, inte 
heller genomförande av en eventuell teknikupphandling. 
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3 Övergripande om vedeldning 

3.1 Vedeldningen i Sverige 
I sotningsväsendets register finns det ca 270 00 pannor som stadigvarande eldas med fasta 
biobränslen, till allra största delen i form av ved. Enligt registreringen uppfyller ca 170 000 
pannor inte miljökraven i Boverkets byggregler. Därutöver finns ca 1 000 000 lokaleldstäder 
som eldas med biobränsle, varav ca en tredjedel eldas så pass ofta att de sotas varje år i stället 
för var tredje4.  
 
Räknat i energi handlar det om i storleksordningen 7 TWh eller 20 procent av småhusens 
totala energiförbrukning, vilket kan jämföras med de 20 TWh elvärme som används till 
samma ändamål1. Trots den stora övergången till elvärme i oljekrisens efterdyningar står 
alltså vedeldningen för en ansenlig del av småhusens energitillförsel. 
 
De första vedpannorna i Sverige var egentligen konstruerade för eldning av koks. På 30- och 
40-talet utvanns s.k. stadsgas ur stenkol genom upphettning vilket gav koks som restprodukt. 
Koksen var därför relativt billigt. 
 
Under krigsåren blev det svårare att importera stenkol, och många började därför elda med 
ved i stället. Det fungerade emellertid dåligt, av skäl som utreds närmare nedan, och 
efterfrågan på pannor som var bättre anpassade till ved uppstod. Redan under slutet av 40-
talet kom därför de första renodlade vedpannorna, och i början av 50-talet fanns det faktiskt 
pannor som skulle kunna mäta sig med dagens. De hade underförbränning och separat 
gasförbränningskammare, vars innebörd kommer att beskrivas nedan. 
 
Efter kriget började dock olja dominera uppvärmningen, eftersom det var både bekvämt och 
billigt. Utvecklingen av vedeldningstekniken kom av sig och erfarenheterna glömdes bort.Det 
tog sedan flera decennier innan tekniken åter nådde upp till samma nivå. 

3.2 Vedeldningens egenskaper  
Som all annan energianvändning har vedeldning sina för- och nackdelar. Viktiga fördelar är 
att det är ett förnybart bränsle som dessutom är inhemskt, vilket minskar vårt utlandsberoende 
och förbättrar handelsbalansen. Om veduttaget sker på ett sätt som inte utarmar marken, och 
inte är större än tillväxten av skog, så är det även ett kretsloppsanpassat bränsle.  
 
Är dessa kriterier uppfyllda blir utsläppen av koldioxid (CO2) en del av kolets naturliga 
cirkulation i naturen, och anses därmed inte orsaka någon nettoförändring av atmosfärens 
CO2-innehåll. Utsläppen av kväveoxid och försurande svaveloxider är låga och utgör en liten 
andel av utsläppen från andra sektorer4. För många användare har veden också den fördelen 
att den är mer eller mindre gratis. 
 
Vedeldningen orsakar emellertid ett flertal problem, men dessa beror inte på veden i sig själv 
utan istället på dålig eldning. Vedträets nackdelar är egentligen ringa. Den behöver torkas 
innan eldning så att den har max 25 procent fukt per kg ved för att ge ett gott resultat. Vid 
själva eldningen måste sen det återstående vattnet, som är bundet i vedens fibrer, också 
förångas innan veden kan brinna. Vidare har den en geometri som kan göra att den kan skapa 
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ofördelaktiga formationer i eldstaden. Dock har den ett mer krävande förbränningsförlopp än 
tex. kol och olja. Det är framför allt det sistnämnda som gör att ved eldad med dålig 
utrustning och/eller kunskap ger undermålig förbränning och därmed låg verkningsgrad och 
stora utsläpp.  
 
Småskalig vedeldning sker i 60-70 procent av fallen i direkt olämpliga anläggningar, såsom 
äldre vedpannor, kaminer, dubbel- och kombipannor och lokaleldstäder4. En bidragande 
faktor är att endast ca en fjärdedel av vedpannorna är anslutna till ackumulatortank av 
tillräcklig storlek. Sverige har Europas äldsta bestånd av vedpannor; medelåldern är över 20 
år och de byts sällan innan 30 års ålder.  
 
Vedeldning kan inte följa med i det starkt skiftande värmebehov som ett hus har, men med 
ackumulatortank kan man elda för fullt en viss tid och sen ha tillräckligt med värme lagrad för 
en tid framöver. Det är överlägset såväl ur utsläpps- som verkningsgrads- och komfort-
synpunkt.  
 
Problemet om ackumulatortank saknas är att eldningsanläggningen under den allra största 
delen av tiden är överdimensionerad. För att anpassa värmeproduktionen måste därför 
eldningen strypas ner. Det görs genom att syretillförseln minskas, vilket är katastrofalt för 
förbränningsresultatet eftersom förbränningstemperaturen då blir väldigt låg. En s.k. pyr-
eldning uppstår, vilken orsakar stora utsläpp av oförbrända kolväten. 
 
För att förstå, vikten av att vedeldning sker på rätt sätt och med rätt utrustning, behövs en 
inblick i skillnader mellan olika eldningsutrustningar samt i hur olika bränslen förbränns. 
Detta behandlas i kapitel fyra och fem. 

3.3 Restriktioner 
From 1 jan 1999 gäller Boverkets krav att alla nyinstallerade vedeldningsutrustningar i 
tätorter maximalt får släppa ut 150 mg OGC/m3

n (organiskt bundet kol). Naturvårdsverket har 
på uppdrag av regeringen föreslagit att detta ska gälla även utanför tätorter tillsammans med 
ett uttryckligt krav på att ackumulatortank finns ansluten. I dagsläget uppfyller endast ca 25 
procent av alla anläggningar dessa krav3. 
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4 Anläggningstyper 
Vedeldning kan ske på många olika sätt och med lika skiftande resultat. Utrustningen man 
använder har därvidlag stor inverkan, men även eldarens beteende spelar en viktig roll. 
Orsakerna står att finna i att ved är ett komplext och heterogent bränsle, som ställer höga krav 
på förbränningstekniken. Väldigt få utrustningar svarar upp mot dessa krav. Till viss del beror 
det på att tillverkarna ofta har stora praktiska men bristande teoretiska kunskaper. Konstruk-
tionerna baseras därför i hög grad på  praktiska erfarenheter. 
 
Många moderna utrustningar uppvisar dock mycket goda förbränningstekniska lösningar, och 
det stora problemet är att det finns så många är ålderstigna pannor som är olämpliga för ved-
eldning. För att förstå varför utrustningens konstruktion har så stor betydelse ges nedan en 
beskrivning av hur ved förbränns. Sedan följer en översikt över olika typer av vedeldning. 

4.1 Vedens förbränningsförlopp 
Det är stor skillnad på hur olika bränslen ska förbrännas och därmed också på hur 
eldningsutrustningen ska vara konstruerad för respektive bränsle. De förbränningsförlopp som 
ligger till grund för konstruktionen av de pannor man idag eldar med ved är glödförbränning 
och gasförbränning. 
 
Glödförbränning: I en renodlad kolförbränning oxideras kol till kolmonoxid (CO), och vidare 
till koldioxid (CO2). En het glödbädd bildas, som mestadels avger sin värme genom strålning. 
De olika formerna av kol brinner på detta sätt och pannorna är konstruerade därefter. Därför 
uppstår problem om ved eldas dessa pannor, eftersom ved har en mer komplex samman-
sättning och förbränning. 
 
Gasförbränning: Till skillnad från kol, som är ca 100 miljoner år gammalt och omvandlat trä, 
bildar ved stora mängder gasformiga kolväten när de värms upp. Att förbränna dessa gaser är 
mer komplicerat. Man har nämligen att göra med upp till ett hundratal ämnen och gaser, som 
alla har sina förbränningstekniska egenskaper. Dessa omvandlas vidare till olika ämnen 
beroende på temperatur, lufttillförsel, turbulens mm. Vissa brinner lätt och vid låg temperatur, 
medan motsatsen gäller för andra. Förbränningen är en slags kedja där brinnande gaser bildar 
nya som sen förbränns i sin tur osv.  
 
Slutmålet, fullständig förbränning, är uppnådd då alla kolatomer har bildat koldioxid, och alla 
väteatomer har bildat vattenånga. Vedens oorganiska innehåll blir kvar i form av aska. 
Värmen avges i huvudsak genom konvektion. Olja förbrännas också på ungefär detta sätt, 
men gasblandningen som den ger upphov till är mer homogen och har inte samma breda 
spektrum av förbränningstemperaturer, samtidigt som den är lättare att finfördela och förgasa. 
 
En komplett förbränning av ett vedträ kan indelas i fyra steg; torkning, avgasning, gas-
förbränning och koksförbränning: 
 
1. Vedträet värms upp och torkar under det att den så kallade primärluften tillförs. Vattnet 

finns både i fri form i porerna, och bundet genom adsorption på de inre strukturerna. Ca 
hälften av vattnet i färsk ved är bundet, och finns därför kvar trots tidigare lufttorkning. 
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2. När veden torkat stiger temperaturen snabbt utifrån och in mot centrum. Då avgår de 
flyktiga ämnena (vilka står för ca 80 procent av vedens massa) med primärluften. 
Eftersom dessa gaser strömmar ut ur vedträet kan inte den omgivande luften tränga in i 
det, och det genomgår därför en syrefri förgasning som kallas pyrolys.  

 
3. De avgående gaserna är det egentliga bränslet, och de har antändningstemperaturer som 

ligger mellan ca 100-850°C. Temperaturen i förbränningskammaren måste alltså vara 
minst 850°C. Gaserna antänds, förbränns och ut genom skorstenen strömmar mestadels 
koldioxid, vattenånga och kvävgas. För att slutförbränning ska ske krävs att syre tillförs i 
minst ett steg till, så kallad sekundär- och tertiärluft osv., och dessutom på ett gynnsamt 
sätt. 

 
4. Pyrolysen som uppstår under avgasningen fortskrider från ytan in mot centrum, och 

lämnar efter sig koks. Förbränningen av denna inleds i samband med att avgasningen är 
klar. Kvar i eldstaden blir en aska mestadels bestående av diverse obrännbara mineraler. 

 
De betingelser som krävs för att varje delprocess ska fullföljas uppfylls inte i många pannor, 
och framför allt när det gäller överförbränningspannorna pågår processerna mer eller mindre 
parallellt och i samma utrymme. Orsakerna därtill kan vara många, men de flesta bottnar i att 
pannan är omodern eller att den inte är optimerad för att elda med just ved.  
 
Nästa avsnitt behandlar de problem man har att arbeta med vid konstruktion av en vedpanna. 
Eftersom pannorna med omvänd förbränning är de som i dagsläget generellt har bäst 
prestanda, kommer rapporten i det följande att fokusera på dessa. 

4.2 Förbränningsanläggningar 
Nedan följer en enklare sammanställning av olika typer av förbränningsanläggningar för ved: 
 
Lätta eldstäder: Kaminer eller braskaminer av plåt eller gjutjärn. Vissa är konstruerade att 
värma upp luften omkring sig (konvektion), andra att värma upp ytor i omgivningen genom 
strålning medan en del kombinerar dessa sätt. Den här typen når snabbt sin arbetstemperatur 
genom att de inte har så mycket gods att värma upp, men det har till nackdel att de därigenom 
också lagrar väldigt lite energi. Därigenom uppstår fenomenet ”att elda för kråkorna”.  
 
Tunga eldstäder: Kakel- eller täljstensugnar, vilka genom sin stora godsmassa har betydligt 
bättre värmelagringsegenskaper än de lätta eldstäderna. De väger ofta flera ton, och byggs på 
plats. De tål och kan bättre dra nytta av hårdare eldning än de lätta eldstäderna, och ger 
därmed en bättre förbränning. Nackdelen är att godsmassan ger längre startsträcka, under 
vilken utsläppen är högre. 
 
Kombi- och dubbelpannor: Kombinationspannor, oftast kallade kombipannor, har en eldstad 
som kan användas till både ved olja, kol och koks. De är vanligen av överförbränningstyp, 
vilket beskrivs nedan. Dubbelpannor har två eldstäder, en för olja och en för fasta bränslen. 
Generellt är pannor av dessa typer inte optimerade för vedeldning, utan syftet är framför att 
erbjuda viss flexibilitet och försäkring mot höga bränslepriser. 
 
Vedpannor kan delas in i ett flertal grupper. En övergripande uppdelning kan göras efter hur 
lufttillförseln sker, samt vad de har för material i förbränningskammaren.  
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• Självdragspannor: Den enkla, traditionella pannan. Fungerar genom att undertryck bildas 
i skorstenen då de varma rökgaserna stiger upp genom den, så att ny luft sugs in till 
förbränningen. Lever inte upp till de höga krav på lufttillförsel som krävs för en god 
förbränning. 

 
• Fläktstyrda pannor: Luft tillförs med hjälp av en fläkt, vilket ger ett stabilt och bra 

förbränningsförlopp. Emellertid fungerar de sällan tillfredsställande under inledningen av 
eldningen. När vattnet i pannan når en viss temperatur leds insugsluften vanligen förbi 
elden och ut i rökgaserna för att sänka effekten och förhindra kokning, vilket också 
försämrar förbränningen.  

 
• Icke-keramiska pannor: Lågan är omgiven av kylande, vattenmantlade ytor. Gaser med 

högre antändningstemperatur förblir därför i stor utsträckning oförbrända. Hittills finns det 
inte någon miljögodkänd icke-keramisk panna. 

 
• Keramiska pannor: Gaserna förbränns i en efterförbränningskammare täckt av keramiskt 

material, och kommer och möter därefter de vattenbärande, värmeväxlande (kylande) 
ytorna. De keramiska materialen tål de höga temperaturer, ca 950 grader, som behövs för 
att en bra förbränning ska kunna ske. När de väl blivit varma blir de även en slags 
värmebuffert, som har en utjämnande effekt på störningar i förbränningen. En stund med 
sämre förbränning ger en rökgas med lägre temperatur, vilket gör att gaserna inte brinner 
färdigt. Värmen från keramiken höjer då temperaturen i gasflödet, så att slutförbränning 
kan ske och utsläppen därmed hållas nere. 

4.3 Förbränningsprinciper i vedpannor 
Vedpannorna delas vanligen in mer specifikt efter hur förbränningen går till: 
 
Pannor med överförbränning: Den vanligaste typen, och tillika den av panntyperna som 
generellt ger mest utsläpp och lägst verkningsgrad. Primärluften kommer in underifrån mot 
veden, varvid hela vedinlägget övertänds. Sekundärluften tillsätts ovanför veden för att de 
bildade gaserna ska förbrännas. Namnet syftar på att rökgaserna leds ut i pannans övre del. 
Genom att hela vedinlägget eldas på en gång, blir effektutvecklingen långt högre än vad 
flertalet hus har behov av. Om ackumulatortank saknas måste lufttillförseln strypas för att 
sänka effekten med tidigare beskrivna problem som följd. Överförbränningspannor är inte 
konstruerade för vedeldning, utan i första hand för kol, koks och olja, och principen används 
inte i moderna pannor. 
 
Underförbränning: Veden ligger på en rost, en platta med hål eller spalter genom vilka 
primärluften tillförs underifrån. Rökgaserna går ut i jämnhöjd med rostret, vilket får veden att 
brinna underifrån och sjunka ner vartefter. Gaserna går sen in i en efterbrännkammare, där 
sekundärluften tillförs. Därefter går gaserna in i konvektionsdelen och avger sin värme. Om 
kammaren är tillräckligt stor och klädd i keramiskt material uppnås goda prestanda. 
 
Omvänd förbränning: De modernaste pannorna. Principen liknar den för underförbränning, 
med skillnaderna att primärluften förs in i ved-/ förgasningsmagasinet och att rökgaserna går 
ut neråt genom rostret. Även här sker förbränningen underifrån, och på samma sätt går 
gaserna in i en oftast keramiskt fodrad efterbrännkammare, där de möter sekundärluften. 
Luften blåses helst in under turbulens för att få bättre omblandning mellan luften och 
rökgasen. Figur 3 i avsnitt 5.4 är en skiss av principen. 
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Keramiken och den genomtänkta lufttillförseln gör att veden under goda förhållanden brinner 
med en sotfri svagt blåfärgad låga, vilket är resultatet av en mycket bra förbränning. Liksom 
vid underförbränning övertänds inte all ved på en gång, men i båda fallen måste man ändå ha 
en ackumulatortank inkopplad för att man ska kunna elda under goda förhållanden, dvs. med 
full syretillförsel. 

5 Faktorer som avgör förbränningsresultatet 
Detta kapitel behandlar vilka faktorer som avgör förbränningsresultatet i dagens bästa pannor 
med fläkt, omvänd förbränning och keramiska förbränningskammare. Deras avancerade 
konstruktion och prestanda till trots finns det fortfarande goda möjligheter redan med dagens 
forskningskunskap att förbättra dem ytterligare bara genom optimering av dessa faktorer. 

5.1 Vedmagasinets utformning 
Vedmagasinet är det första ledet i vedens väg genom pannan, se figur nedan. Dess främsta 
uppgift är att kontinuerligt mata fram ved till förbränningszonen, utan att veden hänger 
(stockar) sig eller att förbränningen flyttar sig uppåt i magasinet. Om så sker försämras 
nämligen förbränningen radikalt och utsläppen av oförbrända kolväten ökar. För att minska 
risken för hängningar måste magasinets geometri, storlek och utformning samt primärluft-
tillförselns placering och rostrets utformning vara avpassade till varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Skiss av vedpanna och förloppen 
 
Målet är att zonerna för torkning, avgasning och första delen av gasförbränningen ska vara väl 
definierade i bränslebädden och konstanta i tiden. På grund av att eldningen sker 
diskontinuerligt (satsvis) går detta inte att uppnå fullt ut, men man ska sträva efter att uppfylla 
det så långt som möjligt. 
 

7. Konkonvektionsdel 

1. Primärluft

4. Förbränningszon 

 

2. Vedmagasin 

3. Roster, avgasning sker 

5. Sekundärluft 

8. Utlopp  

6. Slutförbräninngszon
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När det gäller den geometriska utformningen av magasinen så har de vanligtvis samma 
tvärsnittsarea från topp till botten. Vissa pannor har dock en mot botten avsmalnande form, 
för att de sista vedträna ska brinna ut mer kontrollerat. Nackdelen kan vara att risken för såväl 
hängningar som genomförbränning av bränslebädden ökar. Det finns även minst ett exempel 
på det omvända fallet; vedmagasinet är bredare mot botten vilket minskar hängningsrisken 
men också gör att de sista vedstyckena delvis kan hamna vid sidan av rosterspalten5. 
 
Som redan nämnts tillförs primärluften i vedmagasinet, och inloppen kan sitta vedmagasinets 
övre del, genom en lucka i pannans front eller i form av spalter i magasinets sidor. Place-
ringen i höjdled har stort inflytande på hur stor del av bränslebädden som deltar i 
förgasningsprocessen, och det ger i sin tur återverkningar på hur snabbt en stabil förbränning 
uppnås, och dess fortsatta stabilitet. 

5.2 Rostrets utformning 
Rostret fyller främst två eller tre funktioner, beroende på panna. Det ska bära upp bränsle-
bädden, samla ihop förbränningsgaserna och leda dem in i förbränningskammaren. I många 
pannor tillförs dessutom sekundärluften här. Målet är att rostret ska möjliggöra en så styrd 
förbränning som möjligt genom denna kontroll över gaserna.  
 
Alla i dagsläget miljögodkända pannor har ett keramiskt roster, medan de traditionella kan ha 
gjutjärn. I båda fallen ackumulerar de ganska ansenliga mängder värme, och ju mer gods 
desto mer termisk tröghet och därmed längre startsträcka. Fördelen är att när 
arbetstemperaturen uppnåtts ger störningar i bränslebäddens funktion mindre utslag på 
förbränningen. Mindre gods eller material med mindre termisk tröghet ger omvänt snabbare 
upptändning men mindre förbränningsstabilitet. 
 
Öppningarna som ska leda igenom gaserna kan vara utformade på flera sätt; som en eller flera 
spalter, ett stort centrerat håll eller ett antal mindre hål som är spridda över rosterytan. Genom 
dylika kanaler får gaserna ett rakt flöde ner genom rostret, men det finns pannor som genom 
ett speciellt don blåser in gaserna tangentiellt i förbränningskammaren vilket ger ett roterande 
flöde som främjar omblandningen. 
 
Gasflödets hastighet genom rostret bestäms av tvärsnittsarean på öppningarna och flödet av 
rökgaser, och den har betydelse för hur god omblandning av gaserna man får och hur väl 
eventuell sekundärluft blandas in. Det har i sin tur stor betydelse för förbränningsresultatet, 
varför rostrets utformning är av stor vikt.  
 
Rostrets utformning påverkar även risken för hängningar och genombränningar i 
bränslebädden. Sker utsuget av rökgaser alltför koncentrerat kan det resultera i att 
avgasningen mest sker närmast utloppen, och därvid sänks förbränningstemperaturen och 
emissionerna av oförbrända kolväten ökar därmed. Rostret bör också vara utformat så att 
risken för igentäppning av öppningarna pga. nedfallande bränslebitar blir så liten som möjligt, 
då detta också medför sämre slutförbränning. 

5.3 Lufttillförsel och temperatur 
För att god förbränning ska uppnås måste en komplett avgasning av träet ske, och 
temperaturen i lågan vara så hög att alla gaser antänds och slutförbränns. Detta kräver en 
temperatur på över 850°C, men det får inte heller bli för varmt; från ca 1050-1100°C börjar 
nämligen luftens kväve att oxideras, och man får utsläpp av kväveoxider, NOx.  
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Syretillförseln har en avgörande betydelse. Syret (dvs. luften) måste tillföras på rätt plats, i 
lagom mängd och vid rätt temperatur, annars kommer gaser med högre antändnings-
temperatur att förbli oförbrända och försvinna ut genom skorstenen. Det är dessa oförbrända 
gaser som är cancer- och allergiframkallande och dessutom ger en oangenäm lukt i grann-
skapet. 
 
Alltför lite syre gör att förbränningen blir ofullständig och temperaturen i lågan sjunker. Detta 
leder till så kallad pyreldning. För mycket och/eller för kallt syre är inte heller bra, då det 
kyler av såväl lågan som eldstaden. För mycket luft får också effekten att gaserna strömmar 
iväg med så hög hastighet att de inte hinner förbrännas.  
 
Primärluften tillförs normalt i vedmagasinet, och sekundärluft vid eller direkt efter rostret 
enligt principskiss nedan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2: Tillförsel av primär- respektive sekundärluft 
 
 
Förhållandet mellan primär- och sekundärluftflödena har stor inverkan på avgasningshastighet 
och slutförbränning. Som nämnts ovan bestämmer placeringen av primärlufttillförseln till stor 
del vedens beteende i vedmagasinet. 
 
Sekundärluften är kanske den mest avgörande parametern för slutförbränningen. Förutom 
utformningen och placeringen är det viktigt att luftstrålen har tillräcklig hastighet för att 
tränga in i och blanda sig med förbränningsgaserna. För att ge tilluften rätt temperatur är det 
bra att förvärma den. För sekundärluften är det särskilt fördelaktigt, eftersom blandningen 
mellan gas och luft underlättas om temperaturskillnaderna inte är så stora. Vissa pannor har 
även tertiärlufttillförsel i förbränningskammaren. 
 
I traditionella pannor tillförs luften genom självdrag, men de flesta moderna pannorna har en 
eller två fläktar som blåser in luften. Det ger en stabilare och bättre förbränning, och gör 
pannan mer lättanvänd. Numer finns det även pannor med inbyggd rökgasfläkt, dvs. fläkten är 
placerad efter förbränningskammaren och suger in primär- och sekundärluft.  
 
Det finns ännu ringa erfarenhet av rökgasfläktar men vissa auktoriteter i vedpannbranschen 
verkar övervägande positiva. En klar fördel är att de minskar risken för inrökning i samband 
med start och påfyllning. Vidare ger de en jämnare fördelning av lufttillförseln, vilket kan ge 
en mer kontrollerad förbränning och minskar risken för hängningar i vedmagasinet.  
 
Nackdelar är dels att de får arbeta i en tuffare miljö av varma och förorenade gaser, dels att de 
måste transportera kanske storleksordningen tio gånger så stora gasvolymer.  

RosterPrimärluft

Sekundärluft

Ved
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Dagens frånluftfläktar kräver endast ca 80-120 W driveffekt vilket är marginellt mer än de 
tryckande fläktarna. 
 
Sammanfattningsvis brukar grundförutsättningarna för en bra förbränning kallas förbränn-
ingens tre T; temperaturen ska vara rätt, tiden i förbränningszonen lagom lång och turbulenta 
förhållanden ska råda; 
 
Temperaturen: Ska vara över 850°C för att ge bra förbränning, men under ca 1050°C för att 
man ska undvika att luftens kväve bildar NOx. 
 
Turbulens: I idealfallet är varje molekyl som ska förbrännas avskiljd från de andra, och vistas 
i en miljö med perfekta förhållanden vad gäller syretillgång och temperatur. För att komma så 
nära det som möjligt, måste mycket god omblandning ske i förbränningskammaren.  
 
Tiden: Likväl som omgivningsförhållandena är avgörande, är tiden som molekylerna vistas i 
förbränningszonen viktig. För kort tid gör att vissa gaser inte hinner slutförbrännas, för lång 
främjar bildning av NOx. 

5.4 Slutförbränningszonens utformning 
De i vedmagasinet bildade gaserna går igenom rostret och vidare in i förbränningskammaren. 
De viktigaste parametrarna i denna fas är hög temperatur (850-1000°C), god omblandning 
och tillräckligt lång uppehållstid.  
 
Temperaturen avgörs dels av de omgivande ytornas egenskaper (de bör vara okylda och gärna 
av keramiskt, värmebuffrande material), dels av hur långt man nått i förbränningen. För att 
öka omblandningen och uppehållstiden finns ofta olika hinder inlagda som syftar till att 
rökgasflödet ska bli turbulent, roterande och att vägen genom kammaren ska bli längre.  
 
När rökgaserna löper genom en rak kanal färdas molekylerna i princip bredvid varandra. Det 
omöjliggör en bra förbränning, eftersom kolvätena inte kommer i kontakt med tillräckligt 
många syremolekyler. Men när gaserna passerar över ett hinder ”tappar de balansen”, börjar 
rotera och därigenom så flödar molekylerna inte sida vid sida på samma plats i ledet längre. 
Det ideala är att få rotationerna att ske i tre dimensioner, dvs. inte bara snurra runt i ett plan på 
vägen framåt. 
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Genom att hindren innebär en förträngning i loppet ökar hastigheten hos gasen när den 
passerar. Det ger extra skjuts åt den önskvärda rotationen och därmed omblandningen. 
Principen illustreras grovt nedan. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Figur 3: Skiss av hur hinder och förträngningar efter själva eldstaden kan förbättra 
omblandningen mellan rökgas och luft.  
 
 
Kammarens volym och övriga geometri inverkar så klart också på uppehållstiden och 
omblandningen. En viktig aspekt att beakta är att det inte får finns några ”döda hörn” där det 
är dålig omblandning och/eller luftinblandning. Stora framsteg har på sistone gjorts på detta 
område genom datasimuleringar med s.k. CFD-program, där man kan modellera (simulera) 
gasernas rörelser och temperaturer. 
 
Kammarens väggar är vanligen okylda –dvs. det finns inga värmeväxlande ytor här avsedda 
för att ta upp värme- och dessutom isolerade för att man ska få en hög förbrännings-
temperatur. 

5.5 Startfasen 
Under startfasen är temperaturen låg och syreöverskottet högt, vilket resulterar i stora utsläpp 
av oförbrända kolväten. Beräkningar tyder på att ca 50 procent av de totala utsläppen kan ske 
under denna period, trots att endast 5-10 procent av veden förbrukas då6. Att förkorta denna 
fas och även reducera utsläppen under den är därför en av de mest angelägna uppgifterna. Det 
finns i dagsläget två principiella vägar att gå för att snabbare uppnå arbetstemperatur; 
antingen minskar man pannans termiska tröghet eller också tillför man energi utifrån. 
 
Det första alternativet finns mer eller mindre medvetet i ett flertal konstruktioner, men 
nackdelen är att man minskar den stabiliserande effekt som termisk tröghet i roster m.m. har 
på förbränningen under resten av eldningscykeln. Dessutom kommer man inte ifrån vedens 
termiska tröghet. 
 
För att komma runt problemet har ett fåtal pannor utrustats med gasolbrännare eller inblåsning 
av elektriskt uppvärmd luft (ca 400°C) för tändningen. De har inte fått sitt genombrott än, 
men utveckling och optimering på detta område kan komma att få stor betydelse för 
minskningen av problemen som uppstår under denna period. 

Rökgaser och 
luft, delvis 
blandade 
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5.6 Koksförbränningsfasen (slutfasen) 
De flesta pannor med omvänd förbränning har mot slutet av eldningscykeln förgasat den allra 
största delen av kolvätena i vedträna, och lämnat kvar koks. Då kokset är poröst, och inga 
gaser längre strömmar ut ur veden, kan syre diffundera in och oxidera kolatomerna enligt den 
kol- eller glödförbränning som kort beskrivits i avsnitt 5.1.  
 
Eftersom mängden kvarvarande bränsle är ringa, stiger syreöverskottet om pannan inte har 
kontinuerlig reglering av lufttillförseln. Avkylningen, som lufttillförseln ger upphov till, 
överstiger snart frigörelsen av värme från förbränningen och temperaturen sjunker därmed. 
Det resulterar i kraftigt förhöjda halter av CO i rökgaserna och, i pannor med sämre 
förutsättningar för avgasning, även i att de kvarvarande kolvätena släpps ut oförbrända. På 
grund av att all luft som tas in inte kan värmas upp ordentligt sjunker dessutom den 
momentana pannverkningsgraden väsentligt under denna period, vilket även klart avspeglar 
sig i den totala pannverkningsgraden.  
 
Även denna fas är alltså viktig att förkorta. Vid ett test av fyra moderna pannor, motsvarade 
den ca 20 procent av eldningscykeln för pannan med kontinuerlig styrning av lufttillförseln, 
medan den upptog 30-50 procent för övriga, beroende på konstruktion6. 
 
Efter koksförbränningen återstår en aska mestadels bestående av obrännbara mineraler, men 
beroende på hur bra förbränningen har varit finns det även rester av kolföreningar i varierande 
omfattning.  

5.7 Systemet i övrigt 
Även anläggningens konstruktion i övrigt har stort inverkan på resultatet. Ved avger enligt 
ovan sin energi i form av heta gaser, och det är därför viktigt att de är omgivna av medium 
som kan ta upp denna värme. Detta sker huvudsakligen genom konvektion, till skillnad från 
tex. kol och koks som mestadels avger strålningsvärme.  
 
Upptagen värme måste sedan, som tidigare beskrivits, lagras på något sätt för att eldningen 
ska kunna bli miljövänlig och resurssnål. Viktigt är också att lågan inte slår emot några av de 
värmeupptagande ytorna, som annars kyler den med följder enligt ovan.  

5.7.1 Ackumulatortank 
Ackumulatortank är enkelt uttryckt en vattentank i vilken värme från pannan kan lagras. Att 
ha eller inte ha en ackumulatortank ansluten till pannan är generellt det som i störst 
utsträckning påverkar utsläppen. En väl dimensionerad tank möjliggör att man kan elda för 
fullt med hög temperatur och tillräcklig lufttillförsel, vilket som beskrivits i avsnitt 5.4, i 
dagsläget är en grundförutsättning för att förbränningen ska bli acceptabel.  
 
Husets radiatorsystem rymmer bara i storleksordningen 100 l vatten, medan det behövs i 
storleksordningen tio gånger så stor volym för att värmeavgivningen från ett välbrinnande 
vedinlägg ska kunna absorberas. Följden blir att värmeavgivningen måste strypas för att 
systemet inte ska bli överhettat. Strypningen åstadkoms genom att man minskar lufttillförseln, 
vilket förhindrar slutförbränning av rökgaserna.  
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Figur 4: Jämförelse av utsläpp från olika pannor under ett års eldning (25 000 kWh), SP 
Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. 
 
Ackumulatortank medför bekvämare eldning eftersom värmelagringen gör att det räcker med 
att man eldar en eller max två gånger per dag. Varför är det då så många som inte har 
ackumulatortank? Varför är det politiskt svårt att besluta om Naturvårdsverkets förslag om att 
alla pannor senast 2005 ska ha ackumulatortank eller annan utrustning som möjliggör samma 
energi- och miljöprestanda? De starkaste skälen är troligen att 
 
• Det innebär en investering på i storleksordningen 25 000 kronor. 

För att ett sådant beslut ska vinna acceptans, kan det fordras subventioner. En del menar 
dock att ackumulatortankarna ibland brister i teknik eller installation, vilket kan medföra 
att staten skulle kunna få kritik för att stödja undermåliga lösningar.   

• En tank är skrymmande, och kan därmed vara svår både att få in i huset och att hitta en 
lämplig plats för i anslutning till pannan 

• Många upplever fortfarande en osäkerhet om vilken hälso- och miljöfara som dålig 
vedeldning verkligen innebär.  

 
Hur stor ackumulatortanken minst bör vara till en viss panna kan överslagsmässigt beräknas 
som 18 gånger vedmagasinets i pannan volym7. Inför en installation bör dock en noggrannare 
beräkning göras, antingen av fackman eller med hjälp av t.ex. datorprogram.  

5.7.2 Installation 
Även en modern panna med en väl dimensionerad ackumulatortank kan tyvärr fungera dåligt 
om systemet inte är installerat eller sköts ordentligt. De vanligaste felen är följande8: 
• Termostaten som sköter temperaturregleringen fungera dåligt, vilket gör att tar längre tid 

att få varmvatten. Skiktningen i tanken blir sämre, vilket innebär att hela tanken måste 
värmas upp i stället för att det snabbt finns varmvatten överst och temperaturgradienten 
successivt förflyttas nedåt. Eftersom pannan inte försörjs med vatten av rätt temperatur 
kan utsläppen också bli högre pga. sämre förbränning. 
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• Styrningen av den pump som matar pannan med vatten är inte samordnad med 
temperaturgivare. 

• Otillräcklig avluftning av tanken. Det får till följd att det är svårt att värma hela tanken, 
varför man får elda oftare än vad ackumulatorvolymen egentligen medger. 

• Shuntsystemet (det som förser radiatorsystemet med vatten av rätt temperatur) är kopplat 
på pannan i stället för på ackumulatortanken försämrar skiktningen i tanken genom onödig 
cirkulation.  

5.7.3 Motdragslucka 
Det finns alltid en viss risk för att temperaturen på de utgående rökgaserna periodvis blir 
högre än vad skorstenen och dess omgivning är konstruerade för. Risken kan tyvärr öka om 
man ansluter en ackumulatortank, eftersom det då blir mer fart på elden. För att komma ifrån 
problemet kan man montera en s.k. motdragslucka på rökgasröret. Om temperaturen blir för 
hög, ger en givare en impuls till luckan att öppna sig så att rökgaserna späds ut med 
omgivningsluften. 
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6 Utvecklingsmöjligheter  
Detta kapitel syftar till att ge en översikt av de områden där de främsta utvecklings-
möjligheterna förefaller finnas. 

6.1 Frånluftfläkt 
Frånluftfläktarna eller rökgasfläktarna behandlas inte närmare här, eftersom de beskrivits i 
avsnitt 3.5. Tilläggas kan dock att det finns kommersiella frånluftfläktar som tillsatsutrustning 
att montera på skorstenen. Tester tyder på att förhöjt undertryck i skorstenen har en 
reducerande effekt på utsläppen, främst VOC, i en del pannor utan kontinuerlig styrning av 
syretillförseln5. 

6.2 Recirkulation 
Genom att föra in rökgaserna i flamman igen kan man utnyttja vattenångan, som uppkommer 
under förbränningen, till att spjälka långa kolvätekedjor till kortare molekyler som brinner 
lättare. Därmed minskas problemen med tunga kolväten som annars riskerar passera ut 
oförbrända. Temperaturen i lågan behöver då inte vara fullt så hög, men man uppnår trots det 
ett snabbare förlopp, vilket minskar risken för bildande av NOx. Inom oljeeldningen har 
tekniken varit känd sedan slutet av 60-talet. 

6.3 Förbättrad turbulens i förbränningskammaren 
Ved brinner normalt med en vitaktig och klar flamma. Brinnande kolpartiklar ger flamman 
dess lyskraft, och de är även orsaken till att sot bildas om lågan kyls. Ju mer lågan kyls, desto 
mer rödaktig blir den genom att kolpartiklarna då glöder istället för att brinna.  
Den vanliga förbränningen i form av kedjereaktioner kan dock förändras radikalt om vatten 
finns närvarande och man med hjälp av fläkt åstadkommer turbulenta förhållanden, i pann-
branschen ibland kallat blålågeteknik.  
 
Vattenmolekylerna, som bildas av vedens väte och luftens syre, sönderdelar genom 
turbulensen kolvätena till kortare och mer lättförbrända molekyler. Den goda omblandningen 
gör också att gaserna i större omfattning kommer i kontakt med syre. Istället för att ha en vit 
låga, kan man då under gynnsamma förhållanden uppnå en blåaktig flamma. Anledningen är 
att det inte längre är kolpartiklar som brinner, utan lättflyktiga kolväten som har bildats och 
som förbränns direkt till koldioxid utan att ta vägen via kolpartiklar. Därmed slipper man 
sotbildning.  
 
Pannor med blålågeteknik kom omkring i mitten av 80-talet, och dominerar numer 
marknaden. De ger en mycket stabilare eldning än de traditionella pannorna samtidigt som de 
är mindre känsliga för varierande vedkvalitet och yttre förhållanden som väder och drag. 
Kraven på kunskap hos eldaren är därmed lägre.  
 
Tack vare införande av denna teknik reducerades utsläppen av tunga kolväten (PAH) med 
uppemot 99 procent jämfört med gamla pannor9. Utsläppen av lättflyktiga kolväten (VOC) 
minskade inte i samma omfattning, utan med ca 70 procent, vilket kan tyckas paradoxalt då de 
ju förbränns lättare. Anledningen var att man prioriterade att få låga utsläpp av NOx genom 
att låta gaserna passera relativt fort genom förbränningskammaren. Det är en balansgång att 
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ha en tillräcklig uppehållstid för att alla kolväten ska hinna slutförbrännas, men tillräckligt 
kort för att undvika bildande av NOx.  
 
Andra viktiga aspekter gällande lufttillförseln och omblandningen är att se till att luften och 
förbränningsgaserna blandas ordentligt överallt så att det inte bildas några ”döda hörn”, samt 
att den inte blåser rakt in på flamman eller att luftstrålar kolliderar med varandra. Gas-
strömmen bör därför ledas på ett genomtänkt sätt genom pannan, och lufthål bör placeras i 
någon form av zick-zack-mönster. 

6.4 Lambdasond  
Vissa av de senaste pannorna är utrustande med en lambdasond, vilket är en mikroprocessor 
som känner av rökgasernas sammansättning. Signaler går sen till fläktarna som kontinuerligt 
justerar lufttillförseln. Tack vare det tar man hänsyn till att avbränningshastigheten varierar i 
tiden, vilken i sin tur påverkar mängden förbränningsluft som behövs. Variationerna sker dels 
systematiskt varefter vedmängden minskar, dels slumpmässigt till följd av hängningar, 
genomförbränningar eller ras i bränslebädden.  
 
Genom lambdasonden kan en stabil förbränning upprätthålas trots de fluktuationer i 
bränslesammansättningen som alltid finns under en eldningscykel, och den kan i viss mån 
kompensera för om veden är av lägre kvalitet. Kravet på kunskaper hos användaren blir 
således lägre. Luftöverskottet vid början och slutet av eldningscyklerna blir mindre, vilket 
minskar CO- och kolväteutsläppen tack vare att temperaturen stiger fortare respektive hålls 
uppe längre. Genom att temperaturen ligger kvar på en högre nivå i slutet förkortas dessutom 
nedeldningsfasen, vilket ytterligare minskar utsläppen (gäller främst CO eftersom kolvätena 
redan är i stort sett avgasade). 
 
När det gäller lambdasonder och andra sensorer så finns mycket draghjälp att hämta inom 
bilindustrin. Tack vare de volymer som tillverkas där så kostar sensorerna bara några 
hundralappar. Styrelektroniken kring sensorerna kostar dock en hel del att utveckla och 
tillverka, eftersom de måste skräddarsys för den aktuella tillämpningen och då blir ju 
volymerna betydligt mindre. 
 
Sensorer för avkänning av halten CO kan snart finnas i praktisk tillämpning i pannor, tack 
vare att massproduktionen av sensorer inom bilindustrin sänkt kostnaderna. En kombination 
av en sådan sensor och en lamdasond skulle förbättra förbränningen ytterligare. Framför allt 
kan man då komma ifrån det faktum att lambdasondsystemet måste styra mot en viss syrgas-
halt i rökgaserna. För att syret ska räcka till ställs nivån in så att det hela tiden finns ett visst 
överskott. Men därigenom sänks verkningsgraden något eftersom överskottsluften också 
måste värmas upp, för att sedan bara passera ut genom skorstenen. 

6.5 Förkortning av start- och slutfasen 
En stor del av moderna pannors miljöpåverkan sker då eldningen börjar och slutar. Starten är 
den allra värsta perioden, med stora utsläpp av oförbrända kolväten. För att minska dem finns 
olika system för elektrisk eller gasoldriven förvärmning av förbränningsluften och 
förbränningskammaren under denna period.  
 
Under nedeldningsfasen är problemet främst avgång av kolmonoxid. Pannor som har 
kontinuerlig justering av lufttillförseln är bättre i detta avseende, då de förkortar denna fas. 
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6.6 Katalysatorer 
Vanligen består de av någon form av nät- eller bikakeliknande struktur som ofta är belagd 
med en kombination av ädelmetaller och metalloxider. Förenklat höjer de reaktions-
hastigheten för passerande ämnen genom att markant sänka temperaturgränsen för att 
reaktioner ska äga rum. På så sätt kan oförbrända ämnen omvandlas vidare till mindre 
problematiska slutprodukter. 
 
Tekniken har länge använts inom andra områden för rening av gaser, och faktiskt även inom 
vedeldningen. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan hur olika typer av katalysatorer 
arbetar. I eldningssammanhang nyttjas s.k. katalytisk totaloxidation, vilket innebär att man 
hela tiden har syreöverskott för att få ner halterna av kolmonoxid och kolväten. Därmed är det 
inte möjligt att med katalysatorn reducera NOx-utsläppen, vilket däremot s.k. trevägs-
katalysatorer –som finns t.ex. i bilar- klarar. 
 
I USA och Norge är det vanligt med katalysatorer i kakelugnar och kaminer, och i Österrike 
finns de att tillgå både som tilläggsutrustning och för installation vid tillverkning8. Tyvärr är 
funktionen inte alltid tillfredsställande och det finns inga uppgifter om hur deras prestanda är 
efter några års eldning. Forskning pågår på flera håll i Sverige, och tester som gjorts vid bl.a. 
TPS Termiska Processer visar på stora reduktioner av utsläppen av främst kolväten och 
kolmonoxid10. 
 
En generell svaghet hos katalysatorer är att de i stort sett är verkningslösa innan de uppnått 
arbetstemperatur, vilken ofta ligger på mer än ca 300°C. Förutom att utsläppen då förblir stora 
inledningsvis, riskerar man att få beläggningar på katalysatorn av ämnen som annars 
omvandlas i den. Det avhjälps ofta i andra sammanhang genom att leda förbi rökgaserna tills 
arbetstemperatur uppnåtts, men i vedeldningens fall vore det olyckligt då en stor del av en 
modern pannas totala utsläpp sker just under denna fas. Någon form av förvärmning är därför 
att föredra.   
 
Dagens katalysatorer bör heller inte utsättas för temperaturer över 900°C under längre 
perioder, och aldrig över 1000°C. Placeringen är alltså viktig, det måste vara på en plats som 
medger kort uppvärmningstid men där de ändå inte blir överhettade. Även innehållet av 
alkalimetaller i rökgaserna har visat sig försämra katalysatorerna. Möjligheterna att råda bot 
på det senare förefaller vara andra aktiva ämnen i katalysatorn och/eller skyddande skikt av 
t.ex. gips. 

6.7 Rökgaskondensering 

6.7.1 Allmänt 
Rökgaskondensering går ut på att värmen i rökgaserna tas upp av ett kylande medium, 
vanligen vatten. Antingen får rökgaserna passera genom en värmeväxlare –den s.k. indirekta 
metoden- eller så får de möta kylvattnet i ett bad eller i sprejform. Kylvattnet avger i sin tur 
värmen i en värmeväxlare. Den senare metoden kallas den direkta metoden, med anledning av 
att gasen kommer i direktkontakt med kylvattnet.  
 
Rökgaskondensering syftar primärt till att höja verkningsgraden på en anläggning genom att 
ta ut mer värme ur rökgaserna. Som positiv bieffekt fångas partiklar och en del gaser in på 
den vattenfilm som bildas på de värmeupptagande ytorna, alternativt i kylvattnet för den 
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direkta metoden. Man har länge använt tekniken vid gas- och oljeeldning samt i större 
biobränslepannor.  
 
Vid småskalig biobränsleeldning finns ofta för mycket aska, tjärämnen och annat organiskt 
material i gaserna för att de ska kunna passera över värmeväxlare utan beläggningsproblem. I 
större anläggningar använder man sig ofta av den s.k. direkta metoden, dvs. heta rökgaser 
kommer i direktkontakt med det värmeupptagande mediet. Vanligtvis sker det i en skrubber, 
där rökgaserna möter vatten som sprutas ut ur dysor. Rökgaser kyls och går ut, medan vatten- 
och ångblandningen går över värmeväxlare där värme tas upp så att eventuell vattenånga 
kondenserar.  
 
Många föroreningar avskiljs i den vätskefilm som uppstår på värmeväxlarna. Kondensatet är 
därför starkt förorenat, och behöver tas om hand. Vid rökgaskylning i anläggningar av denna 
typ löper man inte samma risk att få beläggningar på de värmeupptagande ytorna. Tack vare 
sin storlek kan man nämligen på ett helt annat sätt bära kostnader för reningssteg innan 
kylningen, och tillsatser av ämnen som motverkar beläggningar.  
 
I takt med att de småskaliga pannorna utvecklas och får renare rökgaser ökar möjligheterna att 
kunna ta tillvara mer av värmen även i deras rökgaser. Ett viktigt steg i denna riktning kan 
vara införande av katalysatorer. Med katalysator kan innehållet av ovan nämnda ämnen i 
rökgaserna bli så låg att de inte utgör något hinder för att införa kondenserande 
rökgaskylning11.  

6.7.2 Vad krävs för att rökgaskondensering ska vara möjlig? 
Som nämnts tidigare krävs mycket rena rökgaser för att de ska kunna ledas genom en 
värmeväxlare. Framförallt tjärämnen och aska orsakar annars alltför stora påslag på de 
kylande ytorna, med lägre värmeöverföring och, till slut, igensättning som följd. Således ställs 
höga krav på pannans förbränningseffektivitet för att halten föroreningar ska hållas på ett 
minimum, men troligen behövs även någon form av rening.  
 
Katalysatorer är, som nämnts tidigare, en möjlighet som TPS testat med gott resultat vid sina 
rökgaskylningsförsök. Vad gäller övriga traditionella rökgasreningsmetoder, så har inte några 
exempel på lyckade genomföranden stått att finna. Om det inte finns någon form av för-
värmning som snabbt kan få upp pannan och en eventuell katalysator i arbetstemperatur, 
måste troligen rökgaserna ledas förbi rökgaskylningen tills pannan är varm och rökgaserna 
tillräckligt rena.  
 
Som beskrivits i avsnittet ovan, växer den uppnådda verkningsgradsökningen markant om 
man kan kyla rökgaserna till under 50°C, eftersom vattenångan i dem då börjar kondensera. 
Till en del kan kylningen uppnås genom att förvärma förbränningsluften som kan tas utifrån. 
Men vanligtvis räcker luftflödena inte till för att kyla hela vägen. 
 
Därför behövs i grova drag även ett kylvatten som håller under 30°C. Till pannan ingående 
kylvatten bör hålla ca 70°C, för att pannan inte ska kylas så mycket att förbränningen 
försämras. Man kan alltså inte använda samma kylvatten till rökgaskylningen, men till huset 
ingående kallvatten håller i genomsnitt 7°C, varför potential för låga kylvattentemperaturer 
finnes. Det ställer emellertid stora krav på dimensioneringen och installeringen av 
ackumulatortanken för att en stabil skiktning ska uppnås. På så sätt kan man ta ut riktigt kallt 
vatten i pannans nedre del.  
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När man kyler rökgaserna förändras förutsättningarna längs deras väg ut genom skorstenen. 
Först och främst får de mindre lyftkraft, så det är inte längre säkert att de klarar att stiga upp 
genom en befintlig skorsten. Det är därför viktigt att det framgår vilka tvärsnittareor i 
kombination med olika skorstenshöjder som pannan klarar av att leda ut röken igenom. Högre 
höjd och större tvärsnittsarea ger bättre drag. Frånluftfläkt innebär ofta en fördel i detta 
avseende, då de minskar risken för att det ska ryka in. Är draget för dåligt kan man annars 
komplettera med en sådan. 
  
Nästa problem man ställs inför är att fukten i rökgaserna kan orsaka korrosion i skorstenen 
och på andra delar som kommer i kontakt med dem. Det kan därför krävas viss ombyggnad av 
skorstenen. Erosion beror på att temperaturerna periodvis är så höga att stålet oxiderar. 
Fenomenet kallas högtemperaturkorrosion och resulterar i att de oxiderade områdena sedan 
flagar av.  

6.7.3 Exempel på konstruktion 
I dagsläget råder det brist på uppgifter om praktiska tillämpningar och erfarenheter av 
rökgaskondensering i vedpannor avsedda för småhus (mindre än ca 45 kW). Däremot pågår 
ett forskningsprojekt inom området vid TPS11,12. Det finns även lösningar som idag bara 
tillämpas i anläggningar på ett antal hundra kilowatt, men som rent tekniskt kan användas 
även för villapannor.  
 
Det finns två övergripande metoder för rökgaskondensering. De direkta, där man låter 
kylvattenflödet möta rökgaserna, och de indirekta där rökgaserna och kylvattnet möts i 
värmeväxlare. 

6.7.4 Indirekt metod 
TPS har i sitt projekt använt den indirekta metoden. Installation av extra rökgaskylning har 
gjorts på en modifierad panna, som i övrigt kan anses vara representativ för moderna pannor 
med omvänd förbränning. Man hade inom andra projekt med kommersiella katalysatorer 
konstaterat att utbränningen av de flesta kondenserbara kolväten är mycket god om 
rökgastemperaturer in i katalysatorn är över 300°C. Det är en förutsättning för att kylning av 
rökgaserna ska vara möjlig, eftersom man annars riskerar att kolvätena kondenserar på 
värmeväxlarytorna. 
 
Både primär- och sekundärluften är fläktstyrda i pannan. Veden ligger på en keramisk rost 
med två parallella spalter genom vilka pyrolysgaserna passerar och sekundärluften tillförs. 
Den mest markanta skillnaden mot originalpannan är att man genom om- och tillbyggnad 
skapat en tillräckligt stor rökgaskanalarea för att katalysatorn ska få plats, se figur 5 nedan. 
Vidare har man förbättrat omblandningen genom att styra både primärluftflödet och 
rökgasflödet genom installation av plåtar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Integrering av katalysator efter den egentliga förbränningskammaren 

Katalysator
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En kommersiell plattvärmeväxlare med arean 2 m3 kopplades direkt till rökgasröret efter 
pannan, och ett tättslutande spjäll installerades innan kondensorn för att möjliggöra 
urkoppling av denna. Kondensorn kan kylas med mycket kallt vatten, men med hjälp av en 
automatisk shuntkoppling som kan återföra varmvatten från kondensorn styrs inlopps-
temperaturen till den inom intervallet 10 till 60°C.  
 
Försöken föregicks av beräkningar av hur olika parametrar teoretiskt inverkar på verknings-
graden, då inga andra förluster räknas än den värme som försvinner ut med rökgaserna. 
Bränslet gavs en elementarsammansättning och ett värmevärde, och sen lät man bränslets 
fukthalt, syrehalten i rökgaserna, deras temperatur och innehåll av oförbränt, kvoten metan/ 
kolmonoxid samt omsättningen över katalysatorn variera. 
 
Erfarenhetsmässigt visste man att de parametrar som har störst inverkan på verkningsgraden 
är rökgastemperatur och luftöverskott. Normalt ligger syrehalten på 9-10 procent i rökgaserna 
från en vedeldad panna, om inte kontinuerlig styrning av lufttillförseln finns. Enligt 
beräkningarna är vedens fuktighet den faktor som har störst inverkan näst efter dessa två. 
 
Vid ca 50°C börjar fukten att kondensera, och verkningsgraden ökar därför markant i takt 
med att temperaturen sänks (se figur 6 nedan). Till slut överstiger den 100 procent, beroende 
på att beräkningen standardmässigt baseras på vedens undre värmevärde. Då räknas per 
definition inte fuktens ångbildningsvärme in, dvs. värmen man får tillbaka om man tillvaratar 
all värme i ångan. Om även denna värme utnyttjas blir alltså verkningsgraden över 100 
procent när man räknar på detta sätt.  
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Figur 6: Teoretisk pannverkningsgrad som funktion av rökgastemperaturen beräknad utifrån 
vedens undre värmevärde, 19,2 MJ/kgTS 
 

6.7.5 Direkt metod -skrubbning 
Skrubbning är den traditionella metoden för att tillvarata värme och avskilja föroreningar i 
rökgaserna i större anläggningar. I princip sprutar dysor in finfördelat vatten i rökgaserna. 
Vattnet värms då upp samtidigt som en stor andel av såväl gas- som partikelformiga 
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föroreningar kan fångas in. Värmen kan sen tas tillvara i en kondensor. Vattnet blir basiskt 
genom de lösta salterna och det innehåller även sot och icke vattenlösliga askpartiklar. pH i 
vattnet måste därför vanligtvis sänkas och partiklarna avskiljas innan vattnet kan gå till 
reningsverk. De avskiljda delarna brukar sedan deponeras. 
 
Varken litteraturen eller rundfrågning i branschen har dock visat på att denna teknik finns 
kommersialiserad i anläggningar med lägre effekt än några hundra kW. Inte heller har några 
prototyper i drift kunnat spåras. Även om det bör kunna fungera rent tekniskt är lösningen 
troligen för komplicerad och dyr för villapannor.  

6.7.6 Vattenbad 
Ett alternativ till att låta rökgaserna tvättas genom sprejning med vatten är att i stället leda 
dem genom ett vattenbad. Även detta är alltså en direktmetod. Även här gäller det att 
återvinna värmen och avskilja föroreningarna. Lösningen finns i praktiskt bruk, men endast i 
ett par pannor på några megawatts effekt. En version för en villapanna beräknas av 
konstruktörerna dock kosta ca 30 000 kr. 
 
Rökgaserna leds ner i ett vattenbad, varifrån de stiger upp i luftrummet ovanför vattenytan. 
Där råder undertryck genom att ett utsug finns mot ett intilliggande bad. När rökgaserna stiger 
ur detta bad har de genomgått en kylning och rening i två steg. 

6.7.7 Potentialer 
De beräkningar som TPS gjort inför sina försök visar att verkningsgraden ökar med ca 10 
procentenheter om man kyler rökgaserna från dagens ca 250°C till ca 50°C. Efter 50°C viker 
kurvan över verkningsgraden som funktion av utgående temperatur av uppåt, till följd av att 
fukten börjar kondensera. Kan man fortsätta kylningen ännu längre kan verkningsgraden 
alltså höjas ännu mer.  
 
Med tanke på att de moderna pannorna har en verkningsgrad på ca 75-80 procent, skulle 
resultatet alltså bli väldigt effektiva pannor. I många fall ligger dock verkningsgraderna som 
sagt på helt andra nivåer, och ett byte mot en panna med rökgaskondensering skulle ge en i 
storleksordningen fördubblad verkningsgrad och därmed nästan halvera vedförbrukningen.  
 
Utsläppen skulle enligt tidigare också minska avsevärt, försöken hittills visar på reduktioner 
på 30-50 procent trots att de använda pannorna redan var bättre än dagens bästa pannor. Det 
finns alltså utrymme rent tekniskt för att i en teknikupphandling sätta ganska hårda krav. 
 
En viktig fråga är dock i vilken takt nya pannor kan ersätta gamla. Tekniska potentialer är en 
sak, men de är inget värda vare sig för företagen eller för samhället om produkterna inte får 
någon spridning. Det finns som sagt ca 270 000 pannor i landet som eldas huvudsakligen med 
ved, och de har den högsta medelåldern i Europa. Men, utbytestakten är bara ca 10 000 om 
året, delvis pga. att många byter till en begagnad och omodern panna. Den viktigaste frågan är 
därför kanske hur mycket merkostnader för bättre teknik som en kund kan acceptera. För 
många är ju veden mer eller mindre gratis, så rent ekonomiskt finns inte några större 
marginaler hos kunderna för att dyrare teknik trots allt skulle kunna löna sig.  

6.7.8 Utsläppsreduktion och kondensat 
Eftersom kostnaden för veden generellt är låg är rökgaskondensering inte i första hand 
motiverat av ekonomiska skäl, till skillnad från i värmeverk. Den stora poängen är i stället att 
utsläppen kan minskas. Stoftutsläppen anses av miljö- och hälsomyndigheterna vara de som 
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orsakar mest problem. De är också de som främst kan infångas vid kontakt med vatten i 
rökgaskylare. 
 
I figur 7 nedan visas ett exempel på hur utsläppen minskar då rökgaskylare kopplas in. Trots 
att halterna redan låg på en mycket låg nivå, 30-40 mg/Nm3, så kunde en sänkning till ca 20 
mg/Nm3 (vid 10 procent CO2) uppnås då rökgaskylaren kopplades in.  
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Figur 7: Utsläpp av stoft med och utan rökgaskylning inkopplad11 
 
TPS gjorde även försök med att spreja rökgaserna med vatten innan kondensorn, i syfte att 
förbättra kontakten –och därmed möjligheterna till överföring av värme och föroreningar- 
mellan gas och vätska genom ett större vätskeflöde. I större anläggningar kan det ofta få 
avsedd effekt, men i detta fall blev reduktionerna marginella. Det kan bero på att en hög andel 
av de återstående partiklarna är väldigt små eller vattenavstötande. En annan förklaring kan 
vara att värmeväxlarytorna var tillräckligt blöta även utan extra vattentillskott. 
 
Även storleksfördelningen för de infångade partiklarna undersöktes. Drygt 60 viktprocent av 
partiklarna visade sig ha en aerodynamisk diameter under 0,25 µm. Så små partiklar kan 
annars bara avskiljas med slang- eller elektrostatiska filter, vilka inte är ekonomiskt rimliga 
att installera i en villapanna. Det bär nämnas att på grund av de små absoluta stoftmängderna 
är det dock svårt att göra en noggrann storleksfraktionering.  
 
Kondensatet från försöken vid TPS undersöktes med avseende på pH, suspenderad substans 
och innehåll av organiskt kol. Till skillnad från vid stora anläggningar förefaller inte pH 
behöva sänkas för att kondensatet ska kunna släppas vidare till avloppsreningsverk. 

6.7.9 Ekonomi 
Redan vid anläggningar med bara några hundra kilowatts effekt kan merkostnaden för 
installation av rökgaskondensering ganska snabbt betala sig. Men i villapannor, där 
bränsleanvändningen är avsevärt lägre och veden vanligtvis är mer eller mindre gratis så är 
det naturligtvis svårare att räkna hem det rent ekonomiskt. 
 



 

 25

Eftersom det inte finns några färdiga lösningar kan merkostnaderna för rökgaskondensering i 
en villapanna bara uppskattas. En gissning utifrån diskussioner med forskare och tillverkare är 
att en panna skulle kosta i storleksordningen 15-20 000 kr mer i dagsläget. 
 
Ett vanligt pris för de som trots allt köper sin ved är 200 kr/m3. En normal årsförbrukning är 
ca 25 m3. Om vekningsgraden höjs 10 procentenheter så sparar man alltså ca 500 kr/år. Det är 
alltså svårt att räkna hem det rent ekonomiskt. 
 
Det finns dock ett flertal mervärden. Arbetet med att klyva, bära och stapla ved minskar, 
utsläppen minskar vilket kan medföra att man klarar eventuellt kommande restriktioner och 
om rökgaserna kyls långt under 100°C så öppnar det för enklare och därmed billigare 
skorstenar. Dock tillkommer det inte så många nya vedeldare, så i normalfallet finns ju redan 
en skorsten på plats.  Men å andra sidan har skorstenar inte obegränsad livslängd, så om man 
har en dålig skorsten och står inför ett pannbyte så kan det vara en aspekt att ta med i 
beräkningen. 
 
En av de viktigare aspekterna i en eventuell teknikupphandling vore sammanfattningsvis att 
sträva efter att få fram billigare lösningar. 
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7 Teknikupphandling 

7.1 Metoden generellt 
Teknikupphandling i olika former kan användas i olika syften, men ett huvuddrag är att en 
eller flera intressenter vill få fram en produkt med markant förbättrade eller t.o.m. nya 
egenskaper. Metoden har bl.a. ofta använts inom försvarsindustrin och rymdindustrin på 
många håll i världen. Som exempel kan också nämnas att teknikupphandlingsförfarande 
ligger bakom såväl det första kärnkraftsprogrammet och likströmskabeln till Gotland som 
elektrifieringen av malmbanan Riksgränsen-Narvik och snabbtåget X2000. 
 
Grundpelaren i teknikupphandling är att den ska förbättra dialogen mellan köparna och 
tillverkarna/säljarna. Köparna är ofta många, splittrade och utgör ingen homogen grupp, men 
har värdefulla synpunkter på vilka egenskaper en produkt eller ett system borde ha. 
Tillverkarna/säljarna å sin sida besitter stor teknisk kunskap, men är osäkra på hur många de 
potentiella kunderna är och vad de helst vill ha. De som skapar upplägget för 
teknikupphandlingen och ställer kraven måste alltså så långt som möjligt kunna spegla de 
framtida kundernas önskemål och behov inför tillverkarna. 
 
Energimyndigheten har initierat eller deltagit i ett flertal teknikupphandlingar sedan början av 
90-talet i syfte att få fram energieffektivare och mer miljövänliga produkter. Upplägget har 
vanligen inneburit att en s.k. beställargrupp bestående av experter och potentiella kunder 
formulerar ett antal krav som man vill att en produkt eller ett system ska uppfylla.  
 
Utifrån kraven iscensätts ett tävlingsförfarande, där företag får lämna förslag på lösningar som 
sedan testas och utvärderas utifrån de krav man ställt. För att ge incitament för företagen att 
delta lockar man med t.ex. köp av eller ersättning för ett visst antal tillverkade exemplar, 
demonstrationsanläggningar och marknadsföring för det vinnande förslaget (eller förslagen).  

7.2 Kravspecifikation och bedömning av tävlingsbidrag 
Kravspecifikationen är en beskrivning av egenskaperna som man önskar att en blivande 
produkt ska ha. Generellt eftersträvas det att kraven ska formuleras som funktioner, inte som 
vilka komponenter m.m. som produkten ska innehålla. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för att nya lösningar ska komma fram och snarare än förfinade befintliga. 
 
Ofta sätts kraven i två nivåer i form av obligatoriska krav (skall-krav) och krav som  anger 
vart man strävar (bör-krav). Skall-kraven måste uppfyllas för att produkten ska få vara med i 
upphandlingen. Bör-kraven kan vara mer visionära och behöver inte uppfyllas, men det är 
utifrån hur väl de uppfylls som de vinnande koncepten utses. Genom denna uppdelning finns 
både rimlig chans att få tillräckligt bra deltagande, samtidigt som man kan ge uttryck för vilka 
egenskaper och prestanda man egentligen vill ha. Bör-kravens avstånd till skall-kraven kan 
också visa på om det är mer prioriterat att överträffa ett skall-krav snarare än ett annat, dvs. de 
kan ge uttryck för vilka egenskaper som det lönar sig bäst att satsa på. 
 
Innan såväl nivåerna för såväl skall- som bör-kraven sätts är det alltså avgörande att dels 
klarlägga vad som är rimligt att uppnå, dels att slå fast vilka egenskaper som prioriteras högst 
av juryn. För att detta ska få genomslag är det såklart också viktigt att det också i 
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tävlingshandlingarna i övrigt klart framgår vad som prioriteras. Det gör också bedömningen 
lättare för juryn. 
 
I en del teknikupphandlingar har poängsystem med inkluderande viktningar av olika 
prestanda gjorts, men det har visats sig leda till onödigt komplexa bedömningsunderlag. 

7.3 Exempel 

7.3.1 Kyl/fryskåp 
1990 utlyste NUTEK tillsammans med Konsumentverket en teknikupphandling för 
eleffektivare och miljövänligare kyl/frysskåp. I beställargruppen fanns företrädare för 25 
procent av Sveriges flerbostadshusförvaltare. De ställde bl.a. krav på att skåpen skulle 
förbruka mindre än 1,00 kWh per liter och år, miljöegenskaper utifrån livscykelperspektiv 
(framförallt gällande freon i isolering och kylsystem) och att det vid försäljningen tydligt 
skulle framgå hur lite el skåpet förbrukade så att köparen enkelt skulle kunna jämföra dem 
med andra. 
 
Genom beställargruppen och ett utlovat statligt bidrag på 1000 kr per skåp till de första 
köparna garanterades vinnaren få leverera minst 500 skåp. En extra belöning utlovades till 
alla tillverkare som lyckades underskrida 0,90 kWh per liter och år. 
 
Det vinnande skåpet förbrukade 30 procent mindre el än det tidigare mest energieffektiva 
skåpet på marknaden. Freonhalten var reducerad betydligt, och företaget redovisade också 
planer på en helt freonfri produkt. 
 
Teknikupphandlingen avslutades 1991, och redan ett par år senare fanns det helt freonfria 
skåpet på marknaden. Dessutom sjönk den genomsnittliga förbrukningen hos de 10 mest 
effektiva kyl/frysarna med 20 procent under samma tid samtidigt som priserna pressades 
betydligt. 

7.3.2 Värmepumpar 
I mitten av 1990-talet drevs, också i NUTEKS regi, en teknikupphandling för värmepumpar 
avsedda för villor. Den blev egentligen inte särskilt lyckad, trots att tekniken på pappret 
gjorde ett kliv framåt. Den vinnande produktens kvalitet visade sig vara bristfällig (de 
havererade ofta i förtid) och företaget bakom den gick dessutom i konkurs inom kort.  
 
Trots detta anser värmepumpbranschen idag att teknikupphandlingen hade en betydande del i 
den kraftiga marknadsutveckling som därefter skett. Eftersom målgruppen även där var 
enskilda fastighetsägare så bör det för en eventuell arbetsgrupp i en teknikupphandling för 
vedpannor gå att hämta mycket erfarenhet från dem som arbetade med värmepump-
upphandlingen. Dokumentationen kring den är dock ganska tunn, så det behövs personliga 
kontakter, 

7.4 Svagheter, risker och nackdelar 
Teknikupphandling kan vara ett kraftfullt instrument, men om den inte kombineras med 
eftertanke, diplomati, fingertoppskänsla m.m. kan riskerna vara stora för att den motverkar 
sina syften. Det innebär ju trots allt ett statligt ingrepp i marknaden. I dokumentation och 
annan litteratur kring genomförda teknikupphandlingar (TU) finns en mängd erfarenheter, råd 
och varningar redovisade. Nedan listas ett antal av dem som bör tas i beaktande i detta fall: 
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• TU innebär ett statligt ingrepp i marknaden. I möjligaste mån måste man därför sträva 

efter att konkurrens upprätthålls och att premiering av vinnande lösningar sker i väl 
avvägd omfattning. Det senare gäller såväl finansiellt som marknadsföringsmässigt. Fler 
än en vinnare bör eftersträvas då det minskar riskerna. Vidare kan svaga företag kanske 
inte delta och kan då riskera att slås ut.  

• Risken finns att de vinnande produkterna får all uppmärksamhet, trots att skillnaden mot 
konkurrenter varit hårfin.  

• Det är svårt att säga hur utvecklingen hade sett ut om en TU inte genomförts, vilket kan 
göra uppföljningen osäkrare. 

• I och med att staten tagit initiativet kan processen uppfattas som att den bestämmer vad 
företagen och konsumenterna ska tycka är bra. 

• Det krävs att det finns ett tillräckligt antal potentiella deltagare och att man lyckas 
engagera dessa. Alla måste känna att de har något att vinna på att vara med. Att engagera 
tillverkare och beställare kan bli en hönan-och-ägget-situation. Vinnaren får inte bli 
besviken och tycka att man får dålig utdelning för satsade resurser, för då äventyras 
metodens trovärdighet. 

• Beställargruppens sammansättning, förtroende och engagemang är avgörande, och 
deltagarna måste ha god samarbetsförmåga trots att de nödvändigtvis har skilda 
infallsvinklar och kompetenser. 

• Det krävs grupper och nätverk i de olika ingående leden för att sprida information, 
engagemang m.m. åt båda hållen. Etablering av dessa kommunikationskanaler tar tid att 
bygga upp om de inte redan finns. 

• Kraven på produkten som man avser upphandla måste utformas väldigt omsorgsfullt och i 
god dialog, vilket är tids- och kompetenskrävande 

• Undvika att få fram en alltför smal produkt. Exempelvis passar X2000-tåget utmärkt för 
det som upphandlingen av det gick ut på; att med få stopp köra mellan Stockholm och 
Göteborg eller Malmö, men de har inte gått att sälja ute i Europa där tågen måste kunna 
starta och stanna med minimala tidsförluster. 

• Vinnaren/-na måste ha muskler nog för en rejäl marknadsintroduktion, produktion etc. 
• Inget led i kedjan från tillverkare till konsument får bli en flaskhals pga. bristande 

resurser, logistik, kunskap eller annat. 
• Det är viktigt att vara väl insatt i om ev. planer på skärpning av restriktioner och andra 

styrmedel. 
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8 Teknikupphandling för vedpannor 

8.1 Marknaden idag 
Det finns idag ca 100 fabrikat av vedpannor tillgängliga i Sverige, och den årliga 
försäljningen ca 10 000 pannor5. Med tanke på att det finns över 250 000 pannor är alltså 
utbytesfrekvensen väldigt låg, allra helst med tanke på att de vedeldade pannorna har en 
medelålder på över 20 år. Försäljningen minskar dessutom, och det bör nämnas att 
försäljningen av pannor som uppfyller kraven för nyinstallation inom tätort –och som 
Naturvårdsverket föreslår ska gälla överallt- sjunker mer än försäljningen av dem som inte gör 
det.  
 
Ett fåtal större företag dominerar marknaden stort, medan många tillverkare är en- eller få- 
mansföretag. Ofta bottnar pannkonstruktionerna i gedigen praktisk kunskap och mycket ”trial 
and error”, medan det kan vara sämre ställt med de teoretiska kunskaperna. Det är en av 
anledningarna till att forskningsresultat inte nått ut i önskvärd omfattning till praktisk 
tillämpning. Andra orsaker är det stora antalet tillverkare, och att den lilla marknad som de 
slåss om inte ger tillräckligt underlag för att locka riskkapital eller resurser för egen 
utveckling.  

8.2 Behov 
För att pannbeståndets status ska förbättras behövs någon form av stimulans. Belönande, 
informativa eller tvingande (normativa) styrmedel är tänkbara, men denna utredning inriktar 
sig på om och hur teknikupphandling skulle kunna bidra till att bryta trenden. 
 
Oavsett vilket angreppssätt som väljs för att minska utsläppen från vedeldade pannor så måste 
ett beslut tas om åtgärderna ska syfta till att förbättra existerande pannor, eller till att de 
undermåliga anläggningarna byts ut. 
 
Båda alternativen har sina för- och nackdelar, och med tanke på hur olika förutsättningarna är 
i olika hus och hushåll för att åstadkomma förbättringar behövs troligen en kombination av 
åtgärder. Installation av ackumulatortank, i de fall sådan saknas, är i dagsläget den viktigaste 
åtgärden då det generellt sänker utsläppen till ca hälften. För att uppnå detta krävs troligen 
någon form av styrmedel. 
 
I de fall där en väl avpassad ackumulatortank redan finns men pannan är omodern och orsakar 
stora utsläpp vore det –åtminstone för samhällets del- bäst om pannan kunde ersättas av en ny, 
högpresterande panna. Detta bör vara målet för en teknikupphandling. I dag byts pannorna 
vanligen inte ut förrän de havererar eller orsakar en 
brand och ersätts då ofta med en begagnad panna. 
 
Ett av skälen till att konsumenterna inte vill investera i en ny panna är att många hyser en oro 
för att miljökraven framöver kan komma att skärpas. Innan man vet vilken nivå kraven 
kommer att ligga på vågar man inte investera 50-100 000 kr i en ny anläggning som kanske 
inte får användas om några år. En teknikupphandling skulle -genom att staten då ställt sig 
bakom en eller flera pannor med en viss prestanda- kunna bidra till att skingra en del 
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osäkerhet. Det kan vara en långt viktigare aspekt än att marknadens bästa pannor förbättras ett 
antal procent i vissa avseenden.  
 

8.3 Förutsättningar och potentialer 
Som redan nämnts så finns det onekligen avsevärda potentialer för en teknikupphandling på 
området, såväl när det gäller marknadsmöjligheter som höjning av beståndets prestanda. Det 
är i dessa avseenden som de främsta och viktigaste potentialerna, även om det finns goda 
potentialer också när det gäller förbättrade tekniska prestanda hos en ny produkt. 
 
Som tidigare beskrivits finns det ca 160 000 pannor som stadigvarande eldas med ved och 
som kan klassas som omoderna. Deras utsläpp jämfört med de från moderna pannor med 
ackumulatortank framgår av tabell 1 nedan. Det kan vara rimligt att en produkt som kommer 
fram genom en teknikupphandling skulle kunna sänka dessa värden med ytterligare ca 20 
procent, vilket används som bas i scenariona. 
 
Tabell 1: Ungefärliga utsläpp från olika pannanläggningar (kg/år) 
 Flyktiga kolväten (VOC) Polyaromatiska kolväten (PAH) Partiklar 
Omodern panna utan tank 300 25 100 
Modern panna med tank 28 0,5 2 
Teknikupphandlad panna med 
tank, katalysator och kondens-
ering 

22 0,4 1,6 

 
Uppskattningar av vad en ökad spridning av produkter med hög prestanda (motsvarande de 
med katalysator och rökgaskondensering i tabellen) skulle ge för effekter blir naturligt nog 
väldigt grova. Men följande scenarion –Låg, Medel och Hög- kan ändå ge en fingervisning. 
De nämnda procentsatserna syftar på totala mängder pannor, motsvarande de som 
framkommit genom teknikupphandling, på några års sikt och utöver dagens utbytestakt. Med 
andra ord; antalet ska föreställa den tänkbara påverkan som en teknikupphandling och andra 
eventuella nya styrmedel kan få i form av minskade utsläpp.  
 
De tre scenariona ger följande utsläppsminskningar per år: 
 
 Andel av de omoderna 

pannorna som ersätts (%) 
Flyktiga kolväten 
(kg/år) 

Polyaromatiska 
kolväten (kg/år) 

Partiklar 
(kg/år) 

Låg 10 4 400 000 390 000 1 600 000
Medel 50 22 000 000 2 000 000 7 900 000
Hög 75 33 000 000 3 000 000 12 000 000
 
Det kan noteras att antalet omoderna pannor i tätort motsvarar kring 15 % av det totala 
antalet omoderna pannor. Det skulle alltså motsvara ett något större utbyte av pannor än i 
Låg-scenariot. 
 
De förutsättningar som talar för att en teknikupphandling skulle kunna ge ett bra resultat är:  
 
• Moraliskt stöd från såväl beslutsfattare som privatpersoner 
• Dagens försäljning av godkända pannor är så låg att det ”inte finns mycket att förlora”. 
• Det stora antalet pannor som är mer än 20 år gamla 
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• Trend till att värmeförsörjningen ska bli allt bekvämare borde tala för pannor som inte 
behöver eldas lika ofta och förbrukar mindre ved 

• Många är medvetna om att deras pannor släpper ut oacceptabelt mycket 
• Tekniksprånget skulle inte behöva vara prioriterat i teknikupphandlingen, genomslaget är 

långt viktigare. Modern teknik är bra så med ett visst kunskapsinflöde från forskarhåll 
skulle tekniken räcka långt. 

• Energirådgivare, energikontor, konsumentvägledare m.fl. användbara informationskanaler 
finns redan. 

8.4 Hinder, svårigheter och risker 
Teknikupphandling kan vara ett kraftfullt instrument, men samtidigt är det ett ingrepp i 
marknaden och det finns ett antal möjliga fallgropar längs vägen. De möjliga problemkällor 
som förefaller kräva mest beaktning och silkesvantar när det gäller vid tillämpning för 
vedpannor är: 
 
• Företagen har inga egna forskningsresurser och marginalen för att satsa på utveckling är 

små både kostnads- och tidsmässigt. Det kan dels bidra till svårigheter med att locka dem 
till att deltaga, men också till att tävlingsbidragen inte uppfyller det man hoppats på. 

• Om de teknikupphandlade produkterna blir efterfrågade i stor omfattning kan 
tillverkningsresurserna bli begränsande. 

• Om det blir låg efterfrågan så kan företagens inställning till framtida samverkan med 
myndigheter försämras. 

• Vid tidigare teknikupphandlingar har det ofta funnits starka grupper, med representation 
från stora bostadsbolag m.fl., som gjort preliminära beställningar. För vedpannor finns det 
inga starka aktörer som det finns goda förutsättningar att intressera. De potentiella 
kunderna är ju privatpersoner.  

• Det är inte säkert att det blir företagen med de bästa tekniska lösningarna som vinner, utan 
det kan i stället bli de som har mest resurser att satsa. ”Starkast vinner”. 

• I en del teknikupphandlingar har det eller de företag som vunnit fått en väldigt stor andel 
av marknaden, medan de övrigas försäljning rasat. Vanligtvis har dock de upphandlingar 
som verkligen kommit att påverka marknaden fått till följd att även de företag som inte 
vunnit ökat sin försäljning tack vare att hela marknaden vuxit. 
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9 Förslag på upplägg 

9.1 Omfattning 
Först och främst måste det avgöras om tävlingen ska omfatta endast en panna eller panna och 
ackumulatortank. Eftersom många skorstenar är undermåliga ur säkerhetssynpunkt kan det 
även tänkas att det ska ingå att kunna erbjuda installation av skorsten. En ytterligare fråga är 
om kompletterande solvärmeanläggning ska kunna erbjudas i paketet. Eftersom ett 
konkurrenskraftigt totalpris är en av de viktigaste aspekterna anser jag att alla dessa 
komponenter bör vara med, men att det också ska redovisas i tävlingsbidraget vad priset blir 
om man väljer bort en del. 
 
Nästa steg är att bestämma vilken eller vilka effekter pannan ska ha. Det kan vara lämpligt att 
efterfråga pannor dels för villor och dels för t.ex. jordbruksfastigheter, som ofta värms med 
ved och är relativt stora. En tredje storlek skulle kunna vara att försöka få fram en bra lösning 
för de många trånga hus som har vedeldning, men som idag har svårt att få plats med både 
panna och tank. Tre pannor av olika storlek kan vara svårt för många tillverkare att ordna, så 
troligen måste upphandlingen begränsas till max två stycken.  
 
Jag rekommenderar att satsa på endast en storlek. Det finns ju inget som hindrar att en 
teknikupphandling till ordnas om det visar sig att den första faller väl ut. Min bedömning är 
att det är svårast att förbättra statusen bland pannbeståndet i trånga hus, eftersom ägarna 
ogärna tar utrymme i anspråk för en ackumulatortank. Det skulle också vara i denna sektor 
som de flesta former av styrmedel skulle få lägst acceptans så länge det inte finns attraktiva 
alternativ tillgängliga. Därför föreslår jag att en eventuell teknikupphandling ska inrikta sig på 
att få fram just sådana lösningar. 

9.2 Motiv till att deltaga 
Moroten i flertalet av de teknikupphandlingar som har bedrivits i Energimyndighetens regi 
har varit en större mängd preliminära beställningar från en s.k. beställargrupp. Det finns i 
dagsläget två etablerade beställargrupper som myndigheten samordnar, men dessa är inriktade 
på flerbostadshus respektive lokaler. De är rimligtvis inte särskilt intresserade av att göra 
några utfästelser om köp av vedpannor. 
 
Det andra lockbetet som har används (ibland har de två kombinerats) är statliga subventioner 
av ett visst antal av de vinnande produkterna. Dessa ska vara begränsade i såväl tid som 
storlek och antal, annars blir spelreglerna för otydliga i marknadens ögon. I dagsläget är det 
dock under diskussion om de statliga medel som är anslagna för teknikupphandling får 
användas till sådana subventioner.  
 
Frågan är alltså vad annat som skulle kunna instiftas för att motivera tillverkarna att delta i 
detta fall. Några förslag som kan vara möjliga är 

• Utfästelser om massiva informationskampanjer (om det inte tydligt inriktas på de 
vinnande bidragen så har ju dock alla andra lika mycket nytta av det, och frågan är hur 
reglerna är kring marknadsföring av ett eller ett fåtal märken). 

• Subventionerad Svanmärkning av panna, P-märkning av ackumulatortank. 
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• Subventionerat deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt. Utvecklingen i 
samband med teknikupphandlingen skulle också kunna subventioneras. 

• Examensarbetare eller doktorander ordnas åt företaget. 
 

En bärande fråga är förstås även vilka affärsmöjligheter som en teknikupphandling kan bidra 
till att skapa för företagen. Det är naturligtvis omöjligt att förutsäga, men låt oss göra ett 
räkneexempel för att få en uppfattning om storleksordningen. 
 
Om de 50 procent äldsta pannorna skulle bytas ut till år 2010, vilket kunde vara rimligt om 
man betänker deras ålder och diskussionerna om skärpta krav. Det skulle i så fall innebära att 
närmare 17 000 pannor skulle säljas årligen fr.o.m. år 2002. Det vore således en ökning med 
ca 70 % av dagens försäljning. Det finns alltså goda affärsmöjligheter för företagen om 
någonting kan få trenden att vända. 

9.3 Tävlingsförslagets form och innehåll 
Vanligtvis bestäms ett slutdatum då en färdig produkt och efterfrågade beskrivningar av ska 
vara redovisade. Ibland kan det dock vara fördelaktigt att ta det i två steg. Steg ett innebär då 
att de tävlande lämnar bidrag i konceptform, för att sedan i steg två visa upp en prototyp.  
 
Det senare är troligen att föredra i detta fall, eftersom ett sådant inledande steg bör göra ett 
deltagande mindre avskräckande än om de i ett svep måste bestämma sig för att till en viss 
tidpunkt ha skapat en prototyp och utlova en viss produktionskapacitet, kostnad m.m. 
 
Genom att först efterfråga ett koncept så får man också en naturlig avstämningspunkt där 
tillfälle ges att modifiera de slutliga tävlingshandlingarna. På så vis kan chansen öka för att 
resultatet ska bli så bra som möjligt både i fråga om deltagande och tekniska framsteg.  
 
Redovisningen efter steg ett måste dock vara grundliga, med beskrivning av komponenter, 
beräkningar, dimensioner, ritningar osv. som går att följa upp. Dels för att få en uppfattning 
om vilka prestanda som de uppskattningsvis kan medge, dels för att visa om tillverkaren har 
förutsättningar för att ro projektet i hamn. 
 
Om tillverkarna kunde få stöd av forskare under projektet skulle det troligen förbättra 
chanserna markant. Dessutom skulle det innebära ett mervärde genom att såväl forskarna som 
tillverkarna skulle lära sig en del av det.  
 
När det gäller kravspecifikationen relativt entydiga prioriteringar eftersträvas, så att riskerna 
för att deltagarna satsar på fel saker kan hållas låga. 
 
Vägledande för vad som ska efterfrågas i tävlingshandlingarna bör vara: 

• Lägre pris men ändå minskade utsläpp och åtminstone bibehållen verkningsgrad 
• Mindre utsläpp i början och i slutet av eldningscykeln 

 
Ett utkast till kravspecifikation finns i bilagan. Den är främst tänkt som exempel, men kan 
också vara en utgångspunkt om teknikupphandlingen ska iscensättas. 
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9.4 Ägande- och nyttjanderätt 
Det eller de vinnande företagen äger sina lösningar och nyttjanderätten till dem. 
Organisatörerna eller arbetsgrupperna kring teknikupphandlingen ska inte få någon bonus 
eller royalty på kommande försäljning. I de fall där någon som arbetar med själva 
upphandlingen måste få ersättning bör detta ges från Energimyndigheten. 

9.5 Tidplan 
Tidplanen för upphandlingen bör vara relativt generös, eftersom det i många fall handlar om 
ganska små företag. Dessutom måste man beakta att deras försäljning  är ojämn över året med 
toppar vår och höst.  
 
Jag anser att det är angeläget att lägga mycket vikt vid att samla tillverkarna i upptakten till 
teknikupphandlingen för att diskutera och förankra tidplanen, men även övriga aspekter. Ett 
förslag är dock att ett inledande möte hålls i början av året. Sedan lanseras teknikupphand-
lingen under vårvintern och de får till någon gång under hösten på sig att lämna i ett koncept. 
Dessa utvärderas under återstoden av året och sedan får de på sig till efter sommaren att skapa 
en prototyp. 

9.6 Arbetsgrupp och jury 
Referensgruppens och juryns sammansättningar är viktiga för att projektet ska bli 
framgångsrikt. Det behövs ett flertal kompetenser och de måste inge förtroende hos 
potentiella tävlingsdeltagare. 
 
Arbetsgruppen behöver kompetens behövs framför allt inom dessa områden: 

• Förbränning 
• Värmeöverföring 
• VVS-teknik 
• Provning 
• Brandsäkerhet och skorstenar 
• Produktion och marknadsaspekter 
 

Arbetsgruppen sammanställer kravspecifikationen och övriga tävlingshandlingar, samt 
underlaget som juryn i slutänden har att ta ställning till. 
 
Juryn bör, bestå av representanter från Energimyndigheten, Boverket, Konsumentverket, 
Skorstensfejaremästarnas Riksförbund och någon person med god kännedom om branschen. 
Dessutom bör det finnas en representant som kanske inte har specialkompetens inom 
vedpannor, men som har andra egenskaper, kunskaper och erfarenheter som kan vara 
värdefulla och som själv eldar ved.  

9.7 Utvärdering och bedömning 
Arbetsgruppen sammanställer de tävlande koncepten så att det går att jämföra dem på ett 
vettigt sätt och så att företagen som står bakom dem inte framgår. 
 
Juryn gör sedan en bedömning om det går att gå vidare med steg två och vilka som ska få gå 
vidare i det. Eventuellt så får tävlingshandlingarna modifieras i något avseende innan steg två 
inleds. 
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Samma procedur följer efter steg två, då fungerande prototyper ska redovisas och testas innan 
juryn gör sin bedömning. Hur denna provning ska gå till måste slås fast och klargöras för 
deltagande företag. 

9.8 Spridning av resultat 
Att de vinnande produkterna lanseras ordentligt är ofta en av de främsta anledningarna för 
företag att delta i teknikupphandlingar. Samtidigt är det svårt för staten att marknadsföra ett 
visst fabrikat. På något sätt måste dock informationen ut och det är viktigt att det i förväg är 
bestämt hur det ska gå till. Åtminstone ska företagen innan de bestämmer sig för att delta veta 
vilken miniminivå som gäller. Det finns nämligen exempel på teknikupphandlingar där 
vinnarna inte alls tyckt att informationsspridningen svarat upp mot vad det förväntat sig. 
Sådana företag är troligen svåra att locka till deltagande i liknande aktiviteter framöver. 
 
Informationsspridning och marknadsföring är utanför mitt kompetensområde. Jag har därför 
svårt att ge några exakta förslag på hur det ska gå till, och till och med vilka möjligheter som 
lagen erbjuder. Jag vågar mig dock på att försöka identifiera de två främsta målgrupperna; de 
som förhoppningsvis ska efterfråga tekniken (främst villaägare) och de som ger råd kring 
vedpannor (installatörer, skorstensfejaremästare och energirådgivare).  
 
Det bör också påpekas att olika former av marknadsföring riskerar att hamna utanför 
gränserna för vad Energimyndigheten får stödja eller genomföra. 
 
Konsumenterna kan delvis nås genom tidningar såsom Vi i villa, Land och ATL (Lantbrukets 
Affärstidning) och Råd&Rön. De rådgivande fackmännen läser främst VVS-tidningen Energi 
& Miljö, VVS-Forum och skorstensfejaremästarnas tidning. Energimyndighetens och 
Konsumentverkets hemsidor är inte så frekvent besökta av målgrupperna, men samtidigt är de 
ju enkla och gratis medium.  
 
Något som kan vara relativt effektivt men också arbetskrävande är att ordna 
informationsmöten runt om i landet. Det krävs dock vanligtvis en hel del eftertanke när det 
gäller upplägget av dessa för att de ska besökas i önskad omfattning. Faktorer som skulle 
kunna påverka i positiv riktning är t.ex. om pannorna kan förevisas i genomskärning Vidare 
kan intresset höjas om det samtidigt informeras om nya styrmedel. Redan vid utgången av år 
2002 ska det också finnas säkrare rön om vilken typ av eldning som orsakar mest 
hälsoeffekter, hur omfattande dessa är och hur farlig den är jämfört med eldning i de genom 
teknikupphandlingen framkomna produkterna. Information och diskussion kring dessa 
aspekter kan bidra till att såväl sprida budskapen om vinnande tävlingsbidrag som att 
nyansera bilden av vedeldning. 
 
Över huvudtaget kan nya styrmedel, om det finns vid tävlingens slut, i hög grad påverka hur 
efterarbetet bör läggas upp och hur framgångsrikt det kan bli. Om en teknikupphandling ska 
drivas är således en god dialog med främst Miljö- och Näringsdepartementen, 
Naturvårdsverket och Boverket viktig. Detta för att inte olika åtgärder ska riskera att inte 
anpassas och dra fördel av varandra eller i värsta fall motverka varandra. 

9.9 Uppföljning 
För att följa upp om en teknikupphandling har fått bra genomslag krävs det att 
försäljningsstatistiken är statistiskt trovärdig.  
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Det är tveksamt om dagens statistik –tillverkarnas egna- är tillräckligt bra. Därför det kan 
behöva diskuteras i förarbetet till en eventuell teknikupphandling hur den statistiska 
uppföljningen ska kunna förbättras.  

10 Diskussion och slutsatser 
Det övergripande målet är att minska den stora mängden omoderna vedeldade pannor, allra 
helst de utan ackumulatortank, eftersom dessa svarar för merparten av utsläppen. Om inga 
andra styrmedel kommer till stånd, skulle man nästan kunna säga att det inte finns något att 
förlora på att driva en teknikupphandling. Detta för att utbytestakten ändå är så låg. 
 
Om teknikupphandlingen ska genomföras är frågan vad den ska omfatta. Om den bara gäller 
själva pannan kan det bli fler som deltar. Men då missar man möjligheten att få fram system 
som från grunden är optimerade i sammanfogandet av panna, ackumulatortank och möjligen 
solvärme och som därmed skulle kunna vara en bra lösning för de många hushåll som har en 
gammal panna och saknar ackumulatortank. Därför rekommenderar jag att tävlingsbidragen 
ska gälla offert på panna, skorsten, solvärme och ackumulatorsystem, men att specificerade 
priser ska anges om det är några komponenter som kunden inte behöver.  
 
Det finns en viss skepsis i branschen mot tidigare statliga insatser. Därför är det avgörande att 
skapa intresse och förtroende bland företagen och att upprätthålla det även under efterarbetet 
till en upphandling. Situationen med ett par större och många små och relativt svaga företag 
gör att teknikupphandlingen måste genomsyras av eftertänksamhet, lyhördhet och god dialog 
med företagen. Risken är annars att, förutom att det just inte blir några tekniska framsteg, en 
teknikupphandling i värsta fall kan bidra till att mindre företag slås ut. Även om det rent 
krasst i flera avseenden kan vara en fördel om några företag blir starkare på andras bekostnad, 
så får inte staten aktivt bidra till att det blir så. På sikt kan det ändå bli så att en upphandling 
skulle bidra till att det blir färre men starkare företag. 
 
För att företagen ska kunna lockas att vara med så måste förhållandet mellan företagens 
uppoffringar och vad de kan vinna vara fördelaktigt. Omfattande, preliminära förbeställningar 
av en vinnande produkt är säkerligen svårt att få till stånd, eftersom de tilltänkta kunderna är 
privatpersoner. Någon framtida, markant försäljningsökning är alltså svår att utlova. Om det 
inte kan instiftas andra mer eller mindre garanterade ekonomiska fördelar –subventioner av ett 
visst antal sålda utrustningar t.ex. får upplägget alltså fokuseras på att företagens uppoffringar 
reduceras.  
 
Mitt förslag i den riktningen är att företagen kan få subventionerat tillskott av akademisk 
kompetens under teknikupphandlingens gång. Det kan med fördel ske både genom samarbete 
med etablerade forskare och att lotsa ut examensarbetare eller nyutexaminerade studenter. En 
lämplig kombination skulle kunna vara en forskare med energikompetens och en student med 
kunskaper om affärsplanering, design, produktion och marknadsföring. Ökat samarbete 
mellan akademiker och tillverkande företag skulle innebära mervärden som finns kvar även 
efter teknikupphandlingens slut och det även om den kanske inte lyckas fullt ut i andra 
avseenden. För studenter vore det en bra inkörsport i branschen och för företagen kan det vara 
en bra rekryteringsmöjlighet, även om det i dagsläget inte nyanställs så många inom denna 
sektor. Det förefaller även finnas motstånd mot att få in akademiker i företagen, något som 
kanske också kan mildras genom föreslagna åtgärder. 
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Företagens relativa brist på resurser får mig att tro att chanserna till framgång skulle öka om 
projektet utförs i två steg, där man först samlar in koncept för att i fas två lämna in prototyper 
eller färdiga produkter. Tidplanen bör vara ganska tilltagen, dels för att många företag är små 
och har ojämn arbetsbelastning, dels för att ha marginal för att justera upplägget längs resans 
gång.  
 
Teknikupphandling kan ge en positiv inverkan på den tekniska utvecklingen. Men de kanske 
viktigaste konsekvenserna kan uppstå på det mentala planet. Nämligen ändrade attityder till 
vedeldning –eller åtminstone att fler lär sig skillnaden mellan bra och dålig vedeldning- och 
att fler tar steget att byta ut sin omoderna panna och ersätta den med en ny med ackumulator-
tank. Kravnivåerna bör därför inte sättas för högt, eftersom symbolvärdet snarare än de 
tekniska framstegen troligen blir teknikupphandlingens främsta förtjänst. 
 
För att en teknikupphandling ska bli framgångsrik är min bedömning att den borde samordnas 
med nya styrmedel. Såväl informativa, normativa och ekonomiska styrmedel har diskuterats 
de senaste åren, men det är inget politiskt enkelt område. Det enskilt mest verkningsfulla 
styrmedlet tror jag skulle vara om det skapades ett bidrag för att ersätta omoderna pannor med 
nya pannor försedda med ackumulatortank.  
 
Det vore troligen svårt -och kanske heller inte lyckat- att koppla bidraget till endast vinnande 
bidrag i tävlingen. Men även om också andra leverantörer av anläggningar skulle få ökad 
försäljning, så tror jag att företagen skulle se möjligheter för att få en ökad marknadsandel om 
de i samma veva kan titulera sig vinnare i en teknikupphandling.  
 
Ett annat styrmedel, som föreslagits av Miljömålskommittén, är att de som investerar 
pannanläggningar som uppfyller vissa krav ska få reducerad fastighetsskatt. Vare sig det 
skapas andra styrmedel eller inte, så bör informationsinsatser göras kring en 
teknikupphandling och de vinnande produkterna. 
 
Min rekommendation är sammanfattningsvis att Energimyndigheten bör gå vidare med ett 
förarbete till en teknikupphandling. Två genomförda teknikupphandlingar som bör studeras 
extra noga i ett fortsatt arbete är de som gjorts för solvärmeanläggningar och värmepumpar.  
 
Första steget är sen att skapa en arbetsgrupp som kan dra upp riktlinjerna för hur den ska 
undersöka och uppbåda intresse hos i första hand de tillverkande företagen. Utan att lyckas 
samla en kritisk massa av företag till någon form av inledande möte och få dem med på tåget, 
så tror jag att resultatet skulle bli väldigt magert. Kanske skulle då bara något eller några av 
de lite större företagen skapa ett tävlingsbidrag, om de bedömer att de utan större uppoffringar 
skulle kunna vinna tävlingen. En sådan utgång skulle troligen göra mer skada än nytta. 
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Bilaga 
 

GRUND TILL KRAVSPECIFIKATION GÄLLANDE 
VEDPANNA 
 
Eftersom en kravspecifikation måste tas fram i samarbete mellan olika experter och 
branschföreträdare, är syftet här endast att visa upp ett exempel på vad som skulle kunna ingå 
i kravspecifikationen. Möjligen skulle den även kunna tjäna som utgångspunkt för 
diskussioner i inledningen av en teknikupphandling. 
 
En grundtanke som brukar rekommenderas vid formulering av kraven är att de ställs i form av 
önskade prestanda, inte som krav på att en speciell teknik ska användas. Där prestandakrav 
kan ställas lämnas det ju till konstruktörerna att lösa problemet, vilket förhoppningsvis kan 
leda till att innovationer görs i stället för att bara förbättra befintlig teknik. 
 
På de följande sidorna redovisas exemplet på kravspecifikation. I vissa avsnitt har det inte 
känts befogat utifrån projektets syfte och tyngdpunkt att lägga möda på att ta fram tänkbara 
kravnivåer. Där har i stället syftet med det aktuella avsnittet beskrivits. 
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1 Allmänt 

1.1 Förutsättningar 
Nedan följer en redogörelse av krav gällande en vedeldad enhet med värmeackumulering. 
Systemet ska klara produktion och lagring av värme till vattenburet värmesystem, samt 
beredning av tappvarmvatten, åt ett hus med ett årsbehov på minst 25 000 kWh för värme och 
varmvatten. 
 
Skallkrav måste uppfyllas för deltagande i tävlingen, medan uppfyllda Börkrav inverkar 
positivt vid bedömningen. 
 
Mål anges i vissa fall för att förklara i lite vidare bemärkelse vad man vill uppnå med vissa 
krav. 

1.2 Redovisning 
En fungerande prototyp ska vid upphandlingens slut finnas tillgänglig. En utförlig beskrivning 
ska bifogas. Beskrivningen ska behandla samtliga rubriker i denna specifikation, och 
redovisas i samma punkter och följd. Alla krav som man anser sig ha uppfyllt ska styrkas med 
beräkningar, testresultat, figurer, materialhänvisningar etc., gärna bifogade i bilagor om de 
inte är korta och koncisa eller viktiga för den allmänna förståelsen. En lista över delarnas 
ursprung ska bifogas, så att uppföljning kan göras om tveksamheter uppstår. 

1.3 Tidplan 
Tidplanen bör anpassas till eldningssäsongen. Ett förslag är att ett inledande möte hålls i 
början av året. Sedan lanseras teknikupphandlingen under vårvintern och de får till någon 
gång under hösten på sig att lämna i ett koncept. Dessa utvärderas under återstoden av året 
och sedan får de på sig till efter sommaren att skapa en prototyp. 

1.4 Mål med teknikupphandlingen 
Målet med teknikupphandlingen är att få fram en panna som: 
- gör det intressant att byta ut en omodern panna 
- är ett attraktivt alternativ vid konvertering av värmesystem 

1.5 Utvärdering 
Tävlingsbidragen kommer att granskas av en jury. Bland dem som uppfyllt samtliga skallkrav 
kommer vinnaren att bli den som juryn anser bäst uppfyller det som i form av mål, skall- och 
börkrav har efterfrågats i denna kravspecifikation. Vägledande för bedömningen är att målen 
prioriteras sinsemellan i följande ordning: 
 

1. Hög systemverkningsgrad. 
2. Konkurrenskraftig totalekonomi. 
3. Anläggningens förmåga att följa varierande behov, samt hur mycket arbete som 

behövs för att ombesörja täckningen av värmebehovet. 
4. Låga utsläpp, framför allt av partiklar, kolväten och kväveoxider, genom hela 

eldningscykeln utan höga krav på kunskaper hos eldaren. 
5. God tillgänglighet samt enkelt och ej för tätt återkommande behov av underhåll. 
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Testning av prototyperna, eller delar av dem, kommer att ske där juryn så finner intressant.  

2 Mått 
Mål: Systemet ska gå att få in genom en normalbred dörr och placera i ett rum med normal 
takhöjd. 
Skallkrav: Systemet, eller de delar som sedan enkelt kan fogas samman, ska ha en bredd av 
max 600 mm. 

3 Installation 
Mål: Pannan ska vara lätt att installera på ett sätt så att bra funktion och hög säkerhet uppnås.  
 
Skallkrav: En instruktion på svenska ska medfölja, som steg för steg beskriver installationen. 
Börkrav: Normal fackkunskap bör räcka för installationsarbetet. 
Skallkrav: Om specialistkunskap behövs, ska detta framgå/ påpekas. Om funktionen kan 
påverkas av hur vissa steg i arbetet utförs, ska det förklaras hur man ska göra för att uppnå 
bästa resultat.  
Skallkrav: Om vissa delar av installationsarbetet kan -eller rentav avses- utföras av köparen 
själv, ska det tydligt framgå vilka.  
Börkrav: Pannan bör kunna installeras utan att större ingrepp i rummet krävs. 
Skallkrav: Om pannan kräver anpassning av placeringsutrymmet, tex. i form av gjut- och plåt-
arbeten eller isolering, ska det anges.  
Skallkrav: Det ska anges vilka egenskaper samt vilken innerarea som behövs på skorstenen. 

4 Drift 
Mål: Anläggningen ska vara enkel att använda, och i möjligaste mån vara befriad från 
löpande behov av olika åtgärder. 

4.1 Användarvänlighet 
Skallkrav: Beskrivning för konsumenten av anläggningens vardagliga skötsel ska finnas på 
åtkomlig plats. 
Skallkrav: Pannan ska vara anpassad för vedträn som är 500 mm långa.  

4.2 Start 
Börkrav: Pannan bör, om man vill, kunna startas utan att en mindre brasa först behöver 
ordnas. 

4.3 Inställningar  
Skallkrav: Om justeringar behöver göras på anläggningen, ska beskrivningar av dessa och 
deras inverkan finnas åtkomliga, liksom uppgifter om eventuella grundinställningar. Det ska 
på ett lättförståeligt sätt framgå hur man ska gå tillväga för att få gynnsammaste möjliga 
inställning för olika driftsbetingelser.  
Skallkrav: Reglage ska vara placerade lättillgängligt på framsidan och så att justering kan 
göras utan risk för brännskada. 
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4.4 Driftsäkerhet 
Mål: Driftsäkerheten ska vara minst lika hög som hos dagens bästa pannor. 

5 Underhåll och reparation 
Mål: Anläggningen ska ha minsta möjliga behov av löpande underhåll, såväl av användaren 
som av fackmän och specialister. Det underhåll som behövs ska vara lätt att utföra så att 
kostnaden för detta hålls låg. 

5.1 Service 
Skallkrav: Det ska klart och tydligt framgå vad som krävs av användaren i form av underhåll, 
samt hur och hur ofta det ska göras.  
Skallkrav: Underhåll och reparation ska kunna utföras från framsidan av anläggningen. 
Börkrav: Service bör kunna utföras med normal fackmannakunskap. 
Skallkrav: Om specialistkunskap i större eller mindre omfattning krävs så ska detta anges. 
Ungefärlig tillkommande kostnad för arbetet ska också anges.  
Börkrav: Det löpande underhållet bör kunna klaras utan specialutrustning. 

5.2 Beläggningar 
Skallkrav: Risken för beläggningar orsakade av rökgaser i rökgasloppet ska vara minimerad. 
Genomtänkt åtgärdsteknik mot de beläggningar som trots det uppstår ska finnas.  
 
Börkrav: Rengöring bör kunna utföras av användaren och utan för omfattande eller tids-
ödande arbete. 

6 Beständighet 
Mål: Anläggningen ska ha en lång livslängd och behöva så få byten av delar som möjligt. 

6.1 Livslängd  
Mål: Anläggningen ska vara konstruerad för att ha en livslängd på minst 20 år.  
Skallkrav: Om delar som kommer att behöva bytas ut i förtid finns i konstruktionen, ska det 
anges, liksom ungefärlig livslängd och kostnad. 

6.2 Korrosion, erosion 
Skallkrav: Systemet ska inte rosta vid normal användning.  

7 Säkerhet 
Mål: Konstruktionen ska präglas av ett omfattande säkerhetstänkande med avseende på såväl 
människor som byggnad.  
 
Skallkrav: Anläggningen ska uppfylla gällande svenska säkerhetskrav (vad avser t.ex. brand-
säkerhet, trycktålighet, maximal vattentemperatur mm), även om kraven inte är specifikt 
angivna i denna kravspecifikation. Utdrag ur föreskrifterna ska bifogas tävlingshandlingarna. 
Skallkrav: Minsta avstånd till brännbart material måste tydligt anges, likaså till yta som kan 
missfärgas av värme. 



 

 46

Skallkrav: Rökgastemperaturen in i skorstenen får max vara 300°C. 
Skallkrav: Temperaturen på utsidan ska vara så låg att brännskada ej orsakas vid beröring. 
Skallkrav: Skydd mot läckage vid haveri ska finnas. Om anslutning till golvbrunn är 
nödvändig, ska det anges. 

8 Miljö och hälsa 
Mål: Anläggningen ska från tillverkning till skrotning orsaka så liten miljöpåverkan som 
möjligt, såväl på inre och yttre miljö som på kort och lång sikt.  

8.1 Allmänt  
Skallkrav: Vatten ska kunna värmas och förbrukas utan att hälsofara uppstår (se BBR (BFS 
1993:57) §6.6). 
Skallkrav: Ämnen som med stor sannolikhet blir förbjudna inom en överskådlig framtid får 
inte användas (vissa typer av klorerade kolväten i isolermaterial t.ex.). Om ämnen som i 
Sverige klassas som miljöfarliga ingår i produkten, eller om sådana behövs vid dess 
användning och underhåll, ska det anges på produkten och redovisas i tävlingshandlingarna.  
Skallkrav: Rengöring, underhåll mm ska kunna ske utan att miljöfarliga eller hälsovådliga 
ämnen kommer ut i omgivningen. Om miljöfarliga ämnen behövs, ska det därför tydligt anges 
hur man ska handha dem för att minimera deras miljöpåverkan. 
Skallkrav: En genomtänkt plan för hur skrotning ska ske ska finnas, och ingående delar ska 
vara märkta så att de kan urskiljas och tas tillvara vid demontering. 

8.2 Utsläpp till luft 
Skallkrav: Förbränningen ska vara så stabil som möjligt, så att utsläppen kontinuerligt hålls på 
låga nivåer. Därför ska konstruktionen motverka tillfälligt förhöjda utsläpp pga. av 
hängningar etc. och i samband med upptändning, påfyllning och nedbrinning.  
Skallkrav: Utsläppen till luft ska vara hårdare än de strängaste krav som finns vid tidpunkten 
för teknikupphandlingen. I dagsläget är kraven i Svan-märkningen de hårdaste. 

8.3 Täthet 
Skallkrav: Anläggningen ska vara så tät att ingen risk finns för avgång av illaluktande eller 
giftiga gaser och ämnen till lokalen. 

8.4 Kondensat 
Skallkrav: Eventuell avgång av kondensat ska fångas upp och kunna omhändertas på ett 
enkelt sätt, om det inte kan påvisas att det kan gå till avloppet utan olägenheter för 
ledningsnät, reningsverk eller miljö. 

8.5 Buller 
Mål: Anläggningen ska gå att ha placerad på eller i anslutning till boendeyta och i relativt 
tättbebyggt område, och får därmed inte orsaka störande buller. 
 
Skallkrav: Buller inomhus får inte överstiga… 
Börkrav: Buller inomhus bör inte överstiga…  
Skallkrav: Buller utomhus får inte överstiga…  
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Börkrav: Buller utomhus bör inte överstiga…  

8.6 Biologisk tillväxt och kemisk påverkan 
Skallkrav: Material som kommer i kontakt med förbrukningsvatten ska väljas så att risken för 
biologiskt tillväxt på dem minimeras. Hälsofara pga. material i sig, dess nedbrytningspro-
dukter eller eventuella rekommenderade rengöringsmedel/ ytbehandlingsmedel ska mini-
meras. Typ av material ska anges och deras lämplighet styrkas. 

9 Prestanda 
Mål: God komfort ska uppnås för ett normalhushåll (2 vuxna och två barn), dvs. vatten i 
ackumulator ska värmas i tillräcklig omfattning för att hushållets behov av uppvärmning och 
tappvarmvatten tillgodoses. Även ett rimligt maximalt varmvattenbehov ska kunna 
tillfredsställas (jfr BBR (BFS 1993:57) §6.613). 

9.1 Vattentemperatur 
Skallkrav: Tappvarmvatten ska hålla en temperatur av lägst 60°C. Till värmesystem avgående 
vatten ska ha en temperatur av lägst 55°C vid ovan angivna betingelser. 

9.2 Varmvattenmängd 

9.2.1 Normaldriftläge 
Skallkrav: Vatten ska kunna värmas från 10°C så att man efter högst 6 timmar kan göra två 
tappningar om vardera 140 dm3 med 40-gradigt vatten under en timme. 
Varmvattnet ska ha en lägsta utloppstemperatur av 40°C vid ett tappningsflöde om lägst 0,2 
dm3/s (se BBR (BFS 1993:57) §6.6). Detta ska ske samtidigt som x dm3/s 55-gradigt vatten 
kan nyttjas av husets värmesystem. 
 
Börkrav: Vid en kontinuerlig tappning om 0,2 dm3/s, samtidigt som värme enligt ovan går till 
husets värmesystem, bör minst 300 dm3 40-gradigt vatten kunna tappas innan utlopps-
temperaturen understiger 40 grader.  

9.3 Verkningsgrad 
Skallkrav: En systemverkningsgrad på minst x procent ska kunna uppvisas under föreskriven 
eldningscykel. 

10 Ekonomi 
Mål: Anläggningen ska vara ett prisvärt och konkurrenskraftigt alternativ, så att en potentiell 
köpare väljer denna framför andra.  

10.1 Kostnad 
Skallkrav: Garanterat kundpris, exklusive moms, ska anges för:  
• Pannan 
• Samtliga utbytbara komponenter som ingår i pannan 
• Eventuella tillval 
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• Installationsarbete 
• Regelbundet underhåll 
 
Kostnad för installation och underhåll inkluderar ej resor. 

10.2 Garanti 
Skallkrav: Pannan ska ha en garantitid på minst x år, förutsatt att den sköts på rätt sätt. 
Eventuella krav på egna insatser från ägaren ska anges. 

11 Produktionskapacitet, kvalitet, marknadsföring 
Även om krav inom dessa områden inte är västentliga för teknikutvecklingen, så är de väl så 
viktiga för blivande kunder och därigenom för att teknikupphandlingen ska falla väl ut i sin 
helhet. Samhällsnyttan är ju liten om det kommer fram en produkt med revolutionerande 
prestanda om den inte kan tillverkas i mer än tio exemplar per år. Likaså måste det ställas 
krav på kvaliteten för att det inte ska bli ett bakslag för produkten, de som satsat resurser på 
teknikupphandlingen och kanske t.o.m. hela branschen. 
 
Om inte Energimyndigheten vill eller kan genomföra en massiv marknadsföring kring 
teknikupphandlingen och den eller de vinnande produkterna är det särskilt viktigt att ställa 
krav på att företagen kan utföra en någorlunda kraftfull marknadsföring 




