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Sammanfattning 
I syfte att få bättre underlag om vedeldningens omfattning och emissioner har en 

eldningsvaneundersökning genomförts i fyra områden inom Västerbotten. Undersökningen 

baseras på en besöksintervju genomförd av två personer vilka följt ett formulär med frågor 

och standardiserat sina klassificeringar av de intervjuades svar av mer öppen karaktär. 

Intervjuerna har genomförts i fyra områden med bebyggelse av olika ålder: Vännäs 

(kommuncentra), Vännäsby, Sävar och Tavleliden/Tomtebo (villaförort i Umeå). På dessa 

platser har partikelmätningar i en punkt genomförts inom ramen för ett annat projekt, och 

kortvariga sotmätningar genomförts på fler platser. Hushåll till intervjuerna utvaldes utifrån 

att de enligt sotarregistret har någon form av ved- , flis- eller pelletseldning. Totalt 

intervjuades 176 hushåll, endast ett två ytterligare var tillfrågade och avböjde. Studien visar 

anläggningarnas användningsgrad, bl.a. bränsleförbrukning per år, vilket kan användas för 

att beräkna utsläppsmängder. För pannor fanns dock inget samband mellan hög sotnings-

frekvens enligt sotarregistren och hög vedförbrukning per år enligt intervjuerna. De som har 

fjärrvärme som huvudsakligt uppvärmningssätt använder sin kamin/lokaleldstad mindre än 

den som i huvudsak värmer bostaden med el. Utsläpps- och haltberäkningar kan ta hänsyn 

till denna kunskap.  
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Metod 
Inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram Småskalig värmeförsörjning med 

biobränsle införskaffades 2009-2010 data om pannor och lokaleldstäder i bostadshus och 

fritidshus i Västerbotten som var aktuella sotningsobjekt. Eftersom sotarna inte använde 

något gemensamt registerprogram eller klassificeringssystem fick en klassificering skapas så 

detaljerad som informationen medgav. Det innebar att vedpannor kunde indelas i två 

grupper utifrån sotningsfrekvens, där sotning 3 gånger per år antogs innebära omfattande 

användning och 1-2 gånger en mindre eller liten användning. Braskaminer och andra 

lokaleldstäder i permanenta bostadshus kunde inte meningsfullt delas in i olika typer utan 

blev en kategori, medan fritidshusens eldstäder blev en egen kategori. Alla pelletspannor 

och pelletskaminer slogs ihop till en kategori.  

Utifrån sotardata och annan information om husens ålder, fjärrvärmenätet mm valdes fyra 

områden ut för luftföroreningsmätningar i ett angränsande projekt. För att kunna bidra med 

mycket lokala data förlades eldningsvaneundersökningen till samma bostadsområden i 

Vännäs, Vännäsby, Sävar och Tavleliden/Tomtebo. Hushåll med olika typer av ved- och 

pelletseldning enligt sotardata valdes ut och fick ett brev om den förestående under-

sökningen och att de skulle komma att kontaktas av projektets intervjuare. 178 hushåll 

tillfrågades om att medverka och 176 av dessa ingår i studien. Intervjuerna genomfördes 

under november-december 2013.  

Intervjufrågorna avsåg främst eldning med ved/pellets med även uppvärmningssystem och 

energisparåtgärder.     
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Resultat 

 

Undersökta hushåll  

Hela 176 av 178 tillfrågade hushåll medverkade i undersökningen. Urvalet av hushåll bland 

dem som var möjliga att tillfråga (hade någon ved/pelletseldning enligt sotardata) hade 

slumpmässig karaktär eftersom annan information än från sotarregistren inte fanns. 

Kartorna i bilaga 2-5 visar vilka fastigheter som var möjliga att inkludera enligt sotardata och 

vilka som har ingått i undersökningen. 

  

Typ av eldning enligt sotarregistret respektive eldningsvanestudien (intervju)  

I sotarregistret var 109 av de studerade fastigheterna klassade som utrustade med 

lokaleldstad, vilket stämde för 105 av dessa (Figur 1). Endast fyra av dessa fastigheter hade 

inte någon lokaleldstad enligt intervjun. De hade istället enbart fjärrvärme (1), enbart 

el/värmepump (1) eller en vedpanna (2). 

Det totala antalet fastigheter som enligt intervjun hade någon lokaleldstad var 123, men 4 av 

dessa använde enbart pellets, så 119 lokaleldstäder använde ved.  

Enligt sotarregistret hade 21 fastigheter vedpanna med sotning högst 1-2 gånger per år (lite 

använd), vilket för 12 fastigheter inte stämde med eldningsvaneundersökningen. Av dessa 

angav 6 vid intervjun att de hade enbart fjärrvärme, 3 att de hade fjärrvärme och 

lokaleldstad samt 3 att de hade lokaleldstad samt el/värmepump. 

I sotarregistret hade 11 av de studerade fastigheterna vedpanna med sotning 3 gånger per 

år (mer omfattande användning), vilket stämde för 4 fastigheter, medan 4 hade lokaleldstad 

samt el/värmepump, en hade lokaleldstad och fjärrvärme och en enbart fjärrvärme.  
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Figur 1. Antal fastigheter med olika slags anläggningar. Grupperingen på x-axeln motsvarar 

klassningen i sotarregistret och staplarnas färg visar vad som framkom vid intervjun. 

 

 

Vedanvändning i olika typer av anläggningar  

De 59 fastigheter med el/värmepump klassade som utrustade med lokaleldstad använde i 

genomsnitt tre kubikmeter ved per år (2,84), (Figur 2), medan fastigheter med fjärrvärme 

och lokaleldstad använde ca 2 kubikmeter ved per år (2,05). En av två felklassade som hade 

en vedpanna och inte lokaleldstad använde 10 ved kubikmeter/år. 

Ser man till alla med en lokaleldstad (braskamin etc) enligt eldningsvanestudien (oavsett 

uppgift i sotarregistret) blir vedförbrukningen i genomsnitt 2,83 m3/år. När man har en 

lokaleldstad men fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning blir medelförbrukningen 2,09 

m3/år (villor med fjärrvärme inom tätbebyggelse), och vid elvärme som huvudsaklig 

uppvärmning eldas i genomsnitt 3,42 m3/år.   
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Figur 2. Genomsnittlig vedförbrukning per år (m3) enligt intervjun. Grupperingen på x-axeln 

motsvarar klassningen i sotarregistret och staplarna visar vad som framkom vid intervjun. 

Fastigheterna med vedpannor i sotarregistret klassade som vedpanna med liten användning 

rapporterade vid intervjuerna faktiskt den högsta vedförbrukningen. De 6 fastigheter som 

hade enbart en vedpanna hade en förbrukning på i genomsnitt ca 20 kubikmeter per år 

(19,8), vilket var ungefär som för 3 fastigheter med vedpanna och lokaleldstad som i 

genomsnitt eldade drygt 20 kubikmeter ved per år (20,2). 

De 4 fastigheterna i sotarregistret klassade som utrustade med vedpanna med mer 

omfattande vedeldning, och enbart hade vedpanna, angav vid intervjun i genomsnittlig 

förbrukning på 12,5 kubikmeter på år. Fyra fastigheter klassade på samma sätt, vilka vid 

intervjun hade el/värmepump och lokaleldstad, rapporterade en genomsnittlig 

vedförbrukning på samma nivå, 12,75 kubikmeter per år i genomsnitt. 

Ser man till alla med en vedpanna, oavsett klassning i sotarregistret, blir den genomsnittliga 

vedförbrukningen enligt besöksintervjuerna (oavsett sotarregistret) för vedpannorna (alla) 

14,9 m3/år.  

 

Pelletsanvändning i olika typer av anläggningar  

Vid besöksintervjun framkom att pellets dels används av hushåll som hos sotarna är registerförda 

med pelletspanna, pelletspanna och lokaleldstad samt med lokaleldstad (pelletskamin) (Figur 3). 

Dessutom rapporterades vid besöket pelletsförbrukning av ett fåtal fastigheter som enligt sotardata 

har vedpanna. 
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Figur 3. Genomsnittlig pelletsförbrukning per år (kg) enligt intervjun. Grupperingen på x-axeln 

motsvarar klassningen i sotarregistret och staplarna visar vad som framkom vid intervjun. 

 

Ser man till alla som oavsett klassning i sotarregistret använder pellets, blir den genomsnittliga 

förbrukningen för pelletspannor 5292 kg/år och för pelletskaminer 1050 kg/år.  
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Diskussion 
 

Undersökta hushåll  

Bortfallet i undersökningen var försumbart, bara 2 hushåll av 178 tillfrågade avböjde att 

svara på intervjufrågorna. Till intervjuerna inbjöds bara hushåll som enligt sotarregistren 

hade någon form av eldning med ved- eller pellets. På samma sätt som en del av dessa 

hushåll kan ha gått ifrån sin eldning, kan det finnas fastigheter i studieområdena som har 

installerat exempelvis en vedkamin efter data hämtades från sotarregistret och därför inte 

sågs som möjliga i studien. Problemet är dock litet om man antar att dessa, förmodligen få 

hushåll, inte avviker från liknande hushåll i sina eldningsvanor. 

Fritidshusområden och fritidshus ingick inte i studien, som därför inte kan ge vägledning 

kring hur omfattande användningen är av kaminer och pannor i fritidshus. 

  

Användbarheten i sotardata 

En begränsande faktor för användning av sotardata för att beräkna omfattningen av 

vedeldning och utsläpp är att sotarföretagen inte har en enhetlig klassificering av 

anläggningar. Vid den tidigare sammanställningen av våra sotardata fick pannor med låg 

sotningsfrekvens vår bedömning ”mindre användning”. Dessa pannor visade sig i 

intervjustudien ha högre genomsnittlig vedförbrukning per år än pannor med 3 eller fler 

sotningstillfällen per år. De förra var förmodligen i stor utsträckning moderna pannor med 

bättre förbränning och ackumulatortank och därför mindre frekvent sotning, medan de med 

mer frekvent sotning troligen ofta var äldre och mindre pannor som direkteldas utan 

ackumulator. Att sotningsfrekvens och uppgiven vedförbrukning inte har ett positivt 

samband gör det svårt att avgöra vad som ska antas om storleken på utsläppen i relation till 

vedförbrukning respektive sotningsfrekvens. I nuläget får man rimligen använda 

sotarregistrets information om på vilka fastigheter vedpannor sotas utan att räkna med 

högre vedförbukning där sotningen är mer frekvent.  

 

Betydelse av huvudsakligt uppvärmningssätt  

De klart vanligaste anläggningarna är vedeldade kaminer och i dessa använder man typiskt 

närmare 3 kubikmeter ved per år. Hur mycket man eldar beror dock på vilket huvudsakligt 

uppvärmningssätt man har, vilket möjligen ger olika behov eller motiv för att stödelda för 

värmens eller kostnadernas skull när det är kallt. Om man har fjärrvärme som huvudsaklig 

uppvärmning är medelförbrukningen lägre (ca 2 m3/år), medan om elvärme är huvudsaklig 

uppvärmning eldas i genomsnitt 3,4 m3/år.  Det finns dock enstaka ytterligheter. Vid 
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utsläppsberäkningar bör man ta hänsyn till var fjärrvärme finns och anta mindre omfattande 

användning. 

De fastigheter som enligt sotarregistret skulle ha en lokaleldstad hade i de allra flesta fallen 

en sådan, medan de betydligt färre fastigheter som skulle ha en vedpanna enligt sotardata, 

ganska ofta hade enbart en lokaleldstad. De som var felklassade på detta sätt hade dock i 

genomsnitt en hög förbrukning, så det kanske har varit sotningsbehovet (olika tidsintervall 

mellan sotningar) som styrt klassningen av anläggningen, och inte vad fastigheten faktiskt 

var utrustad med för panna eller kamin. Det finns även tunga kaminer som har andra 

egenskaper än vanliga vedkaminer av enklare slag, vilka kanske klassats som pannor. 

 

Databas för analyser 

Informationen från undersökningen om vedförbrukning mm har hittills använts av SMHI för 

att utifrån sotardata göra beräkningarna med Simair ved av utsläpp och effekter på 

luftföroreningshalter. Informationen har även utnyttjats för att beräkna vedförbrukningen 

inom viss radie runt de mätplatser som IVL Svenska Miljöinstitutet använt sig av. 

Informationen i databasen kommer att användas för ytterliga analyser.  
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Bilaga 1 

Fråga / kommentar 
 

Ja Nej 

1.  Har något under de senaste åren gjorts åt huset för att spara energi?   

OM JA:  Isolering   Fönster   Ventilation   Uppvärming   Annat 
 

  

2. Vilket är husets huvudsakliga uppvärmningssätt? 
 

  

3. Vilket ev kompletterande uppvärmning används? 
 

  

4. Har under senare år uppvärmning bytts av annat skäl, t ex bekvämlighet?   

OM JA - Hur? 
 

  

5. Finns panna, kamin etc som inte används men kan användas för ved/pellets? 
OM JA – Vad? 

  

 
VED- eller PELLETSPANNA (och pelletskamin):  

  

6. Ungefär hur mycket ved/pellets används per år?  M3 

7. Används eget eller köpt bränsle (ved/pellets)?    

8. Hur mycket ved/pellets har ni plats att lagra? (var?) 
 

 M3 

9. Vilka månader på året används pannan? 
 

  

10. Hur många gånger per dag måste då pannan ses till (fyllas på)? 
 

 ggr 

11. Finns det någon ackumulatortank? 
 

  

 
BRASKAMIN/KAKELUGN: 

  

12. Ungefär hur mycket ved används per år?  M3 

13. Används egen eller köpt ved? kö eg 

14. Hur mycket ved har ni plats att lagra? (var?) 
 

  

15. Ungefär hur många gånger per vecka eldas kaminen under vintern? (~11-03) 
 

 ggr 

ALLA MED VED   

16. Är den som brukar sköta eldningen på arbetet under dagtid? 
 

  

17. När eldades senast (ved/pellets)?  Antal tim/dagar sedan   
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Bilaga 2-5 
Vännäs 

Fastigheter i Vännäs som enligt sotarregistret hade någon form av fastbränsleeldning med 

de fastigheter som ingick i studien markerade med grönt i cirkeln. 
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Vännäsby 

 
Fastigheter i Vännäsby som enligt sotarregistret hade någon form av fastbränsleeldning med 

de fastigheter som ingick i studien markerade med grönt i cirkeln. 
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Tomtebo/Tavleliden 

Fastigheter i Tomtebo/Tavleliden som enligt sotarregistret hade någon form av 

fastbränsleeldning med de fastigheter som ingick i studien markerade med grönt i cirkeln. 
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Sävar 

Fastigheter i Sävar som enligt sotarregistret hade någon form av fastbränsleeldning med de 

fastigheter som ingick i studien markerade med grönt i cirkeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


