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Bakgrund

Ökade energipriser! Galet höga elräkningar… Vad kommer hända?

Flera möjliga scenarion, exakt vad som kommer att ske och vad effekterna blir är svårt att 
säga. 

 Andra uppvärmningssätt

Risker med detta?

• Kaminer som tidigare använts sporadiskt för ”trivseleldning” kan komma att användas i 

större utsträckning som värmekälla. 

• Fler nya kaminer och fastbränslepannor kan komma att installeras och bli nya punktkällor för 

utsläpp. 

• Risk att de som eldar inte kommer att elda på ett effektivt och optimalt sätt.
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Stort pådrag i media! 

Nyheter om att ved, pellets och kaminer gått upp i pris och svårt att få tag på i handeln.

Flertalet artiklar om vedeldningens fara, både för hälsan och ur brandrisksynpunkt.
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Vad händer?

• Veden i butiker säljer slut  oro för fulved (fuktig ved eller avfall, sämre förbränning  högre 

emissioner).

• Kaminer och vedpannor blir omöjliga att få tag på  oro för ökad användning av gamla uttjänta 

kaminer och vedpannor som inte följer de krav som gäller för nya.

• Folk blir (med full rätt) oroliga  fler klagomål och frågor.

• Stort pådrag i media  folk undrar vad vi gör.
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Bör man bry sig? 

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för människors hälsa

• små partiklar
• sot
• polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

 luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och förtida död. Barn och personer med 
underliggande sjukdomar är extra känsliga. 

Utsläpp från vedeldning som sker i direkt anslutning till boendemiljön kan leda till hög exponering även om 
utsläppen är relativt små.
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Tidigare mätningar 2017

Bens(a)pyren (BaP) regleras i EU direktiv och svenska miljökvalitetsnormer och klassas som 

cancerframkallande för människor. Bra indikator för partiklar från vedeldning. 

Norm: årsmedelvärdet max 1,0 ng/m3. 

Miljömål: årsmedelvärde max 0,1 ng/m3.

Resultat: Halterna av BaP under både norm och miljömål vid mätplatserna i Enskede och Ytterjärna. I 

Delsbo låg halterna strax över målvärdet, men klart under norm.

Trots relativt låga halter: 

De totala halterna av PAH-er beräknas ge upphov till ca 217 cancerfall per år i Stockholms län. 

Lokal förbränning av ved i pannor och kaminer orsakar ca 45 % av fallen. 
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Vi ville agera!

• Ligga steget före, kunna svara att vi faktiskt gör någonting. Lugna oroliga människor. 

• Unik chans att mäta under dessa omständigheter. Spås dessutom bli en kall vinter.

• Mäta halter av PAH och BaP mot norm och målvärde.

• Följa upp mätningarna från 2017.

Ingen extern finansiering! SLB bekostar mätningar och analyser. 

Start av två mätstationer! 

Dessa mätningar görs inte i ÖSLVF regi och de görs inte på värsta platsen.
Naturvårdsverket har tryckt på om hur viktigt det är att följa upp halterna av BaP regelbundet och särskilt 
nu. Mäta på värsta platserna.

Spås höga energipriser även nästa år  mätningar på fler platser?



2022-12-02

Mätplatser

Skönsmovägen, villaområde i Enskede Torkel Knutssonsgatan, Södermalm
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Mätningar

Instrument: Leckel partikelprovtagare 

Mätningar: månadsmedelvärden PAH, 

inkl. BaP (bra indikator för partiklar 

från vedeldning)

Analys av >40 PAH samt 10 OPAH, 

bra underlag för bl.a. hälsoutfall

Mätperiod: nov 2022-april 2023 

(Enskede), dec 2022-april 2023 

(Torkel)

Finansiering: Miljöförvaltningen/SLB 

bekostar mätningar och analyser 

själva under 2022 med fortsättning 

till och med april 2023 om budgeten 

tillåter eller annan finansiering fås.
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Vad mynnar detta ut i?

• Kunna säga till oroliga medborgare i Stockholms kommun att vi faktiskt agerar.

• Utvärdering: mot norm och för att se om halterna ändrats sedan 2017 

 hur mycket påverkas halterna av BaP av en ökad vedeldning?

• Rapport i maj/juni

• Bra forskningsunderlag för kommande studier inom området.

• Återkommande uppföljning?



Tack!

Kontaktuppgifter:

Jennie Hurkmans 

jennie@slb.nu

076 122 89 05
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Hälsoeffekter vid exponering för luftföroreningar från vedeldning

Utöver B(a)P och andra PAH-föreningar bildas en rad olika luftföroreningar som kan öka risken för både kortsiktiga och långsiktiga hälsoproblem. 

Effekterna är främst associerade med partiklar eller partikelbundna ämnen, vilket påvisats i många olika studier. Epidemiologiska studier visar på 

ökad risk för olika sjukdomar och ökad dödlighet i befolkningen. 

Idag vet man inte helt säkert hur farliga partiklarna från vedeldning är, t.ex. i jämförelse med partiklarna i bilavgaser. Studier på omedelbara effekter, 

på akut astma och liknande, tyder på att de är ungefär lika farliga. Men det finns mycket mindre forskning och data kring vedeldningspartiklarna och 

framför allt vet man väldigt lite om de långsiktiga effekterna. 

I en nyligen publicerad studie uppskattades att nästan all exponering för PAH (inklusive det cancerframkallande ämnet B(a)P) i Stockholmsregionen 

berodde på utsläpp från vedeldning, hela 98 %. För de flesta andra luftföroreningarna (PM10, sotpartiklar, kväveoxider) utgör vägtrafiken den 

viktigaste källan till exponeringen. I en ny nordisk studie vid Umeå universitet studerades hur många dödsfall som vedeldning orsakat i fyra nordiska 

städer. Varje år bidrog partiklar från småskalig vedeldning till ca 19 förtida dödsfall i Umeå, 85 i Helsingfors, 78 i Köpenhamn och 232 i Oslo. I 

genomsnitt minskade livslängden med 10 år för de förtida dödsfallen.

Länk till vår studie: https://acp.copernicus.org/articles/22/11359/2022/acp-22-11359-2022-discussion.html

Länk till den nordiska studien: Health impacts of PM2.5 originating from residential wood combustion in four nordic cities | BMC Public Health | Full 

Text (biomedcentral.com)

Detta kan jämföras med att luftföroreningar som helhet beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste studien som 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio 

levnadsår.

Länk till studien: Quantification of population exposure to NO2, PM10 and PM2.5, and estimated health impacts 2019 (ivl.se)

https://acp.copernicus.org/articles/22/11359/2022/acp-22-11359-2022-discussion.html
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13622-x
https://www.ivl.se/download/18.77932582182575f4af3ff14/1667990828671/2446.pdf
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