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Förord

IVL har pa uppdrag av Naturvårdsverket utrett konsekvenserna av småskalig
vedeldning för den regionala oxidantbildningen. Utredningen har utnyttjat de resultat
pa utsläpp av flyktiga organiska ämnen som Statens Porvningsanstalt redovisat till
Naturvårdsverket under 1992. Utsläppen frän småskalig vedeldnig uppskattas till
omkring 130 000 ton flyktiga organiska ämnen per är. Mätningarna har också givit
inforamtion om utsläppens sammansättnig, som visats domineras av realtivt lätta
kolväten.

I denna rapport redovisas vilka effekter utsläppen från småskalig vedeldning kan ha på
den regionala oxidantbildningen. För att utvärdera dessa effekter har en
atmosfärkemisk modell använts.



Sammanfattning

Fallstudier har utförts med en atmosfärkemisk modell för att bestämma i vilken
omfattning utsläpp frän småskalig vedeldning i Sverige bidrar till regional
oxidantbildning. De olika fallstudierna beskriver olika miljöer och
väderlekssituationer.

Resultaten frän dessa studier visar att utsläpp frän vedeldning inte bidrar i nämvärd
omfattning till den regionala produktionen av ozon. Däremot bidrar vedeldning i
Sverige till produktionen av aldehyder och FAN. I Sverige förekommer dock inte
PAN i halter som förväntas vara av betydelse för direkta effekter pa hälsa och
vegetation. Halterna av aldehyder antas ocksa ligga under risknivåerna i Sverige.

Summary
An atmospheric trajectory model has been used in case studies to calculate the
regional o/one formation due to emissions from house hold wood burning in Sweden.
I lie simulations are conducted in various types of environments and describe a
number of different meteorological conditions.

The case studies show that the o/one contribution from wood burning is low. The
formation of PAN and aldehydes is more pronounced. The concentration of PAN in
Sweden is. however, expected to be lar below the levels affecting health and
envrionment as are the concentrations of aldehvdes.



1. Inledning

Fotokemiska oxidanter ger negativa hälsoeffekter i form av ögon- och
slemhinneirritation, huvudvärk samt andningsbesvär. Dessutom tas direkta
vegetationseffekter i form av prickar, pigmenttorändringar. på blad. Dessa episoder
med sä kallad fotokemisk smog. uppmärksammades törsta gången i södra Kalifornien
i slutet på fyrtiotalet.

Den viktigaste fotokemiska oxidanten i luft är ozon. men också andra oxidanter
förekommer, till exempel peroxider, aldhyder. kvävedioxid och organiska nitrater. av
vilka PAN (peroxyacetylnitrat) är den viktigaste. Vid tilltallen med fotokemisk smog
utgör ozon ca 90% av oxidanterna.

Ozon förekommer i hela tropostären (upp till 10 km höjd) och stratosfären ( från 10-
50 km höjd). 1 stratosfären är ozon viktigt genom sin förmåga att absorbera den farliga
UV-B strålningen. Det utgör här ett nödvändigt skydd tor allt liv på jorden. Direkt
ozonexponering är däremot skadlig. Ozon i troposfären. det marknära luftlagret, ger
ett flertal negativa effekter.

Mycket höga ozonhalter ger hälsoeffekter av det slag som förekommer vid episoder
med fotokemisk smog.

Ozon ger också upphov till skador på växtlighet. Växter visar i exponeringsförsök en
känslighet dels för kortvariga toppar av höga ozonhalter, dels för långvarig
exponering vid måttligt torhöjda halter i exponeringsförsök (Pleijel. 1991). Mest
tydliga är de skador som visar sig som pigment förändringar (kloroser och nekroser)
på bladen. Dessa effekter tas ofta till följd av mycket höga halter under episoder.
Långtidsstudier av olika grödor och skogsträd visar dock på att andra effekter också
förekommer. Man har funnit att ozonexponering orsakar en minskad tillväxthastighet,
en tidigare bladfällning och ett för tidigt åldrande. Detta innebär vidare en minskad
avkastning. Studier utförda av SLU och IVL, på uppdrag av SNV. visar att ozon
orsakar skador på grödor i Sverige motsvarande cirka 1 miljard kronor per år (Hasund
m.fl.. 1990).

Ozon bidrar också till söndervittring av byggnadsmaterial, korrosion på metaller och
nedbrytning av gummi produkter.

Ozon tillhör de så kallade växthusgaserna. Ozon som bildas i troposfären bidrar därför
också till växthuseffekten.

Det finns för närvarande inga publikationer som visar att de halter av PAN som
förekommer i luft har några direkta hälsoeffekter. De resultat som publicerats tyder på
att PAN är mycket mindre toxiskt än ozon.

PAN kan liksom o/on ge upphov till skador på växter. Det är framförallt olika grödor,
inte träd, som är känsliga för PAN. Fffektcr av PAN är inte lika väl undersökta som de



som orsakas av o/on. De direkt synliga effekterna förväntas vara av samma karaktär
men det finns inga studier publicerade av långtidsexponering eller påverkan pa tillväxt
och skördeutbyte. 1 I SA förekommer episoder med PAN-halter som forväntas ge
vegetationsskador. I Sverige är halterna däremot betydligt lägre.

Kväveoxider ger hälsoeffekter i form av astmatiska problem, lungödem och andra
lungrelaterade effekter, men även andra organ som lever och blod kan påverkas. 1 löga
halter kväveoxider förekommer i alla större städer och tätorter vid tilltallen med lag
omblandning av luften. Speciellt höga halter fäs vid inversionstilltallen. Kväveoxider
släpps huvudsakligen ut i form av kvävemonoxid (NO). Vid tillfallen med hög
fotokemisk aktivitet eller hög halt ozon i luften oxideras kvävemunoxiden snabbt till
kvävedioxid (NO">).

Aldehyder har en irritativ effekt pa människa. Dessutom ger fomialdehyd upphov tili
cancer i näshålan hos försöksdjur. I Iiuropa kan man förvänta sig direkta hälsoeffekter
av aldhyder men i Sverige antas halterna ligga under risknivåerna.

Aldehyder misstänks påverka fotosyntes och respiration hos växtlighet. Mängden
tillförlitligt data är tor liten tor att göra en adekvat bedömning av aldehyders inverkan
pa häisa och vegetation i Sverige.

Allt fler undersökningar pekar pa synergieffektcr mellan luftföroreningar. Det liar
visats att luftföroreningar samverkar inte bara med avseende pa hälsoeffekter utan
även vid korrosion och annan nedbrytning av diverse material. Mycket tyder ocksä pa
att vegetationsskadorna ökar vid samverkan mellan olika luftföroreningar.



2. OikUntbildning

Vid analys av luftmassor, tor att bestämma dess oxidantinnehäll. är det i huvudsak,
ozon som mäts och används som indikator på oxidanter. Ozon förekommer i högst
halt och är relativt lätt att mäta.

Halten av ozon i bakgrundsluft har under det senaste århundradet mer än fördubblats
över norra halvklotet och därmed också i Sverige.

Stratosfariskt ozon kan vid enstaka tillfällen nedtransporteras till marknivå. Detta sker
under vinter- och vårmånaderna under speciella meteorologiska förhållanden. Den
ökning av troposfariskt ozon man observerat under de senaste årtiondena kan dock
främst tillskrivas de ökade utsläppen av kväveoxider.

Lokal ozonbildning utanför stora urbanområden i Europa och södra USA är idag ett
välkänt fenomen, men ozon kan också bildas långt från de stora källområdena.

Ozon, och andra oxidanter i luft, bildas till följd av utsläpp av kväveoxider (NOx) och
flyktiga organiska föreningar (förkortas som VOC, Volatile Organic Compounds).
Mängden av ozon och andra oxidanter som bildas samt på vilken skala (lokal,
regional, global) beror på den kemiska sammansättningen hos utsläppet, var utsläppet
sker och rådande meteorologiska förhållanden.

För att ozon skall bildas kravs fotokemisk aktivitet. De viktigaste meteorologiska
parametrarna för ozonbildning är därför solintensiteten och antalet soltimmar. All
oxidantbildning gynnas av väderlek med hög fotokemisk aktivitet.

I Sverige är sannolikt det mesta ozonet inte av inhemsk produktion. Över Europa sker
en regional ozonbildning som under vissa meteorologiska förhållanden transporteras
till Skandinavien (Lindskog och Moldanovå, 1993). De kraftigt förhöjda ozonhalter
som förekommer under sommarhalvåret i Sverige beror sannolikt i huvudsak av denna
typ av intransporterat ozon.

För att kvantifiera olika ämnens bidrag till ozonbildninj» ^ågår utredningar och
forskningsprojekt för att ta fram klassificeringsverktyg med avseende på ozonbildning
för olika VOC (Carter and Atkinson, 1989; Hough and Derwent, 1987; Derwent and
Jenkin, 1991; Andersson-Sköld m.fl., 1992). Resultaten visar bristande
samstämmighet eftersom dessa är starkt beroende av vilken skala och miljö som
studeras. Generellt kan dock sägas att lätta alkoholer, ketoner och klorerade kolväten
inte ger upphov till höga ozonhalter medan eten och andra alkener liksom acylerade
aromater bidrar i relativt hög grad till ozonbildning.

Få studier är genomförda där samverkan av olika VOC studerats. För att effektiva
åtgärder skall kunna vidtas för att sänka halten av ozon och andra oxidanter i luft. är
det betydelsefullt att reda ut vilka enskilda typer av emissionskällor som är av störst
betydelse.



Utsläppen av YOC frän småskalig vedeldning uppskattades tidigare. 1990. av SNY till
ca 11 °o av de totala YOC-utsläppen i Sverige (SNV Rapport 3763). Mätningar,
gjorda av Statens Provningsanstalt, visar på att emissionerna från vedeldning istället
uppgår tiil ca 25°o. Den YOC-minskning man räknat med till följd av effektivare
förbränning har dessutom varit överskattad. Med anledning av de höga
emissionssitTroma och att dessa inte kommer att minska nämnvärt tram till år 2000 är
det viktigt att utreda vedeldningens bidrag till bildningen av oxidanter.

I detta arbete görs ett antal fallstudier tor att beräkna i vilken utsträckning emissioner
från vedeldning i Sverige bidrar till regional oxidantbildning. De olika fallen beskriver
olika miljöer och utsläppssituationer under olika meteorologiska betingelser.
Oxidantbildning på lokal och global diskuteras.



3. Modellsimuleringar

För att utreda vilken effekt utsläpp till luft från vedeldning i Sverige har på
oxidantbildning. har fallstudier gjorts med en atmostarkemisk modell. Modellen är en
trajektoriemodell som väl beskriver de kemiska och fotokemiska torlopp som styr
oxidantbildning i luft. De kemiska och fotokemiska reaktioner som ingår i modellen
finns i detalj beskrivna i tidigare publikationer (Andersson-Sköld m.fl.. 1991; Pleijel
m.fl.. 1992). Simulerade halter av VOC och oxidanter har jämförts mot mätdata från
TOR-stationen på Rörvik (Lindskog m.fl.. 1992a; Lindskog m.fl.. 1992b: Lindskog
m.fl.. 1993; Andersson-Sköld m.fl- 1993). Hittills gjorda jämförelser visar att
modeilsimulerade halter stämmer med uppmätta halter inom en faktor två för enskilda
kolväten och till bättre än 85% för totalkolväte (VOC) och ozon. Detta arbete fortgår
och tier trajektorier samt meteorologiska situationer behandlas tor närvarande.
Modellens känslighet för olika parametrar testas och granskas kontinuerligt
(Andersson-Sköld mfl.. 1991; Pleijel m.fl.. 1992).

För att beskriva luftmassan väljs latitud, datum, molnighet, temperatur,
biandningshöjd. realtiv fuktighet samt initaihalter och emissioner {ängs trajcktorien.

Vid simuleringsstarten är halterna i de båda luftpaketen lika. I de fallstudier som görs i
detta arbete har initialhaltcma valts att presenteras av en luftmassa som härstammar
från kontinenten men som transporterats ca en dygn över havet innan den når Svergie
vid simuleringens start. De initialhalter som använts finns tabellerade i Appendix 1.

Till luftpaketen tillförs sedan de utsläpp som sker längs trajektoricn exklusive den
emissionskälla som studeras (i detta arbete är det vedeldningsscktom i Sverige). Dessa
utsläpp betecknas som bakgrundsemissioncr och tillförs båda luftpaketen. Till ett av-
paketen tillförs dessutom utsläppen frän den emissionskälla som skall studeras, dvs
vedeldning. Skillnaden i oxidanthalt mellan de två paketen, med respektive utan
aktuell utsläppskälla, motsvarar bildningen till följd av utsläppskällan.

Den väderlekssituation som skall behandlas beskrivs med meteorologiska statistiska
data från det område som studeras.



3.1 Falbtadier

Tre meteorologiska situationer har valts tor att studera oxidantbildning till töljd av
vedeldning.

* Vinterhalvår dar genomsnittliga värden på meteorologiska parametrar under
vinterhalvåret har använts.

* Senvinter- vårepisod med väderlek gynnsam tor oxidantbildning.

* En situation där oxidantbildningen är extremt hög. Det vill säga en hög-
trvckssitualion runt midsommar.

Vinter- och vårstudierna görs dels under antagande att utsläppen Iran vedeldningen
endast sker under vinterhalvåret och dels under antagande att emissionerna har en
jämn årstördelning.

Sommarsimuleringen görs endast med antagande om en jämn årstordelning av
vedeldninusemissionema.

Beräkningar utförs för följande miljöer:

* Genomsnittlig svensk miljö

* Mellersta Norrland

* Storstad samt "lä av storstad" i Norrland

Den simulering som betecknas "Genomsnittlig svensk miljö" kan betraktas som
gällande för en genomsnittlig landsbygd i Sverige. Antalet invånare, och därmed
emissionerna, är här ett genomsnitt av hela Sverige. Geografiskt beskrivs denna
simulering av mellersta Sverige vilket motsvaras av latituden 62°.

Simuleringen "Mellersta Norrland" beskriver en glesbygd där invånartätheten
motsvaras av folktätheten i Västerbotten. Även geografiskt motsvarar denna
simulering mellersta Norrland med latituden satt till 65° .

Storstad samt "lä av storstad" i Norrland har valts att motsvara en stad av Umeås
storlek och befolkningstäthet. Landsbygden i lä av staden har samma befolknings-
täthet som "Mellersta Norrland". Simuleringen utförs vid 65° . Vid denna simulering
passerar luftmassan under de första 6 kilometrarna en storstad av Umeås storlek.



Därefter fortsätter luftmassan i en miljö motsvarande "mellersta Norrland" vilket
betecknar lä av storstad.

Utsläppen i de olika miljöerna beskrivs av Sveriges totala utsläpp, exklusive
emissionerna från vedeldning, och antas vara jämnt fördelade per invånare och således
fördelade enligt folktäthet. De emissioner som ingår i modellen finns beskrivna i
tabeli 3.1.

Tabell 3.1. Emissioner av VOC och NOx i de olika miljöerna. De emissioner
som anges är beräknade utifrån de totala utsläppen i Sverige
exklusive de från vedeldningen.

VOC1 NOx2

Totalt utsläpp i Sverige (ton / år) 392 000 314 000

Utsläpp per invånare (kg/år)2 46 37

Utsläpp per km2 i de olika miljöerna
VOC (kg/år) NOx(kg/år)

Genomsnittlig svensk miljö 960 760
(21 invånare / km2)

Mellersta Norrland 59 47
(1.3 invånare / km2)

Storstad (6 km) 81350 65000
(1800 invånare/km2)
samt i "lä av storstad" i Norrland 59 47

' SNV rapport 3763 (det värde som anges här är exklusive metan)
2 Statiska Centralbyrån, 1991



För att beräkna oxidantbildningen i de olika miljöerna under de olika meteorologiska
förutsättningarna har 15 fallstudier gjorts med den atmosiarkemiska modellen:

Fall 1 Genomsnittlig svensk miljö. Högtryckssituation runt midsommar.

Emissionerna från vedeldning är jämt fördelade över året.

Fall 2 Genomsnittlig svensk miljö. Senvinter- vårepisod med väderlek gynnsam för

oxidantbildning. Emissionerna från vedeldningen haren jämn årsfbrdelning.

Fall 3 Genomsnittlig svensk miljö. Senvinter- vårepisod med väderlek gynnsam för

oxidantbildning. Emissionerna från vedeldningen sker endast under

vinterhalvåret.

Fall 4 Genomsnittlig svensk miljö. Vinter. Emissionerna från vedeldningen

har en jämn årsfördelning.

Fall 5 Genomsnittlig svensk miljö. Vinter. Emissionerna från vedeldningen

sker endast under vinterhalvåret.

Fall 6 Mellersta Norrland. Hcgtryckssituation runt midsommar.

Emissionerna från vedeldning är jämt fördelade över året.

Fall 7 Mellersta Norrland. Senvinter- vårepisod med väderlek gynnsam för

oxidantbildning. Emissionerna från vedeldningen haren jämn årsfördelning.

Fall 8 Mellersta Norrland. Senvinter- vårepisod med väderlek gynnsam för

oxidantbildning. Emissionerna från vedeldningen sker endast under

vinterhalvåret.

Fall 9 Mellersta Norrland. Vinterhalvår. Emissionerna från vedeldningen

har en jämn årsfördelning.

Fall 10 Mellersta Norrland. Vinterhalvår. Emissionerna från vedeldningen

sker endast under vinterhalvåret.

Fall 11 Storstad samt "lä av storstad" i Norrland. Högtryckssituation runt

midsommar. Emissionerna från vedeldning är jämt fördelade över året.
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Fall 12 Storstad samt "lä av storstad" i Norrland. Senvinter- vårepisod med

väderlek gynnsam för oxidantbildning. Emissionerna från

vedeldningen har en jämn årsfördelning.

Fall 13 Storstad samt "lä av storstad" i Norrland. Senvinter- vårepisod med

väderlek gynnsam för oxidantbildning. Emissionerna från

vedeldningen sker endast under vinterhalvåret.

Fall 14 Storstad samt "lä av storstad" i Norrland. Vinterhalvår. Emissionerna

från vedeldningen har en jämn årsfördelning.

Fall 15 Storstad samt "lä av storstad" i Norrland. Vinterhalvår. Emissionerna

från vedeldningen sker endast under vinterhalvåret.

De meteorologiska parametrar som använts i fallstudierna ges i nedanstående tabell
(Tabell 3.2).

Tabell 3.2 Meteorologiska parametrar för respektive fallstudie.

Fall

1

2 och 3

4 och 5

6

7 och 8

9 och 10

11

12 och 13

14 och 15

'Taesler, 19^2
2 Pleijel m.fl.,

Datum

21/6

15/3

15/2

21/6

15/3

15/2

21/6

15/3

15/2

1992

Temperatur^

(°C)

9.2 - 20.9

-11.2-1.7

-10.2-0.2

11.1-20.6

-11.0-(-1.3)

-12.7-(-4.1)

11.1 -20.6

-11.0-(-1.3)

-12.7-(-4.1)

Molnighet^

0/8

0/8

4/8

0/8

0/8

4/8

0/8

0/8

4/8

Blandnings-^
höjd

1000 m

600 m

600 m

1000 m

600 m

600 m

1000 m

600 m

600 m
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3.2 Utsläpp till luft från vedeldning i Sverige

Statens provningsanstalt har i några rapporter redovisat VOC-utsläpp från vedeldade
villapannor. Mätningarna indikerar att det totala utsläppet av VOC från småskalig
vedeldning är betydande och i nivån 100 000 - 200 000 ton / år.

Den enskilda förening för vilken högst utsläpp uppmätts är propen. I en studie har
utsläpp av elva olika kolväten uppmätts från en konventionell vedpanna. Baserat på
denna studie kan utsläppet av dessa elva kolväten från småskalig vedeldning
uppskattas.

Propen
Ättiksyra
Metanol
Bensen
Metyletylketon
Etanol
Butadien
Eten
Myrsyra
Anilin
Fenol

Summa

30 000 ton / är
20 000 ton / år
10 000 ton/år
10 000 ton/år
10 000 ton/år
10 000 ton/år
7 000 ton / år
5 000 ton / är
5 000 ton / år
2 000 ton / år
2 000 ton / år

130 000 ton/år

Till detta kommer utsläpp av andra ej uppmätta kolväten.

I detta arbete har de ovan givna emissionssiffror använts för att studera
oxidantbildning till följd av vedeldning i Sverige. Det vill säga den uppmätta inbördes
fördelningen har använts och en totalemission motsvarande 130 000 ton/år.

De totala kväveoxidutsläppen från vedeldning i Sverige beräknas uppgå till 2 000
ton/år.

I några fallstudier har en jämn årsfördelning av dessa NOx- och VOC-emissioner från
vedeldning antagits (fall 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 och 14). Mer sannolikt är dock att de
största utsläppen sker under vinterhalvåret. Några simuleringar har därför utförts
under antagande att vedeldningsemissioner endast förekommer under vinterhalvåret
(fall 3, 5, 8, 10, 13, 15). I dessa simuleringar antas att utsläppen är jämnt fördelade
under vinterhalvåret.

En stor del av den vedeldning som sker i Sverige förekommer i de norra delarna av
landet. Det är också en högre eldningsfrekvens på landsbygd än i tätort. För att ta
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hänsyn till detta har viktningsfaktcrer använts för att beskriva emissionstätheten i
olika delar av Sverige.

Vedutsläppens viktningsfaktorer fördelade över landets befolkning har skett enligt
följande:

Glesbygd, norra Sverige 10

Tätort, norra Sverige 1

Glesbygd, södra Sverige 5

Tätort, södra Sverige 0.5

Enligt SCB, 1990, föreligger följande uppdelning mellan tätortsbefolkning i södra

samt norra Svergie:

Antal invånare i tätorter i södra Sverige = 6217 690 personer

Antal invånare i glesbygd i södra Sverige =1171 062 personer

Antal invånare i tätorter i norra Sverige = 908 468 personer

Antal invånare i glesbygd i norra Sverige = 293 410 personer

För att beräkna utsläppet från vedeldning per person/viktningsfaktor (X) användes

följande uttryck:

X*(10*293410 + 1*908 468 + 0.5*6 217 690 + 5*1 171 062) = 130 000 ton / år

vilket kan skrivas som

X = 130 000/12 806 723 = 0.01015 ton /(person och år)= 10.15 kg/(person och år)

Utsläppet av VOC från vedeldning per person och år är således X*viktningsfaktor.

För de simuleringar som beskriver norrländsk landsbygd (fall 6-10, samt delar av fall
11-15), innebär detta att VOC utsläppet från vedeldning per invånare blir 101.5 kg
VOC / person och år. Omräknat till utsläpp längs trajektorien motsvarar detta 133 kg
VOC /km2 och år. För tätorten i Norrland (-Umeå, fall 11-15) blir utsläppet per
invånare 10.1 kg VOC / person och år. När luftmassan passerar staden antas således
en emission av 18 ton VOC/ km2 och år.

De studier som gjorts för att studera en "genomsnittlig svensk miljö" (fall 1-5) antar
att emissionerna är jämt fördelade över landet. Det vill säga de totala emissionerna
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från vedeldning är jämt fördelade på samtliga individer i Sverige och utgör 15.3
kg/person och år, vilket längs trajektorien motsvarar 315 kg / km2 och år.

Kväveoxidutsläppen från vedeldning antas ha samma fördelningsfaktorer inom
Sverige som antas tor VOC. Detta innebär att kväveoxidutsläppen från vedeldning i
norrländsk glesbygd blir 2 kg/km2 och år och i storstaden uppgår de till 300 kg/km2

och år.
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4. Resultat från fallstudierna

Halterna av ozon, PAN, formaldehyd, acetaldchyd och väteperoxid har beräknats i de
enskilda fallstudierna. I varje simulering har också bildningen av dessa ämnen till
följd av utsläpp från vedeldning beräknats. I detta avsnitt behandlas resultaten från
fallstudierna för varje enskilt ämne. En sammanfattande bedömning görs i nästa
avsnitt.

4.1 Ozon
I samtliga fallstudier har ozonhalten beräknats för tre olika situationer. En beskriver
bakgrundshalten av ozon då de antropogena utsläppen i Sverige inte innehåller
emissioner från vedeldning. Ozonhalten som beräknas i dessa simuleringar betecknas
som bakgrundshalt.

En annan situation beskriver ozonhalten utan några antropogena utsläpp i Sverige.
Den ozonhalt som erhålls vid dessa simuleringar betecknas [O3]Ren och kan
användas för att beräkna de svenska emissionernas bidrag till ozonbildning. I detta
arbete är denna ande] beräknad som:

([O3lBKG-[O3lRen)* 100/[O3]BKG

där [ O 3 ] 3 K G = Ozonhalten i bakgrundsluft exklusive vedeldning
och [O3]Ren = Ozonhalten längs samma trajektorie utan några svenska antropogena
emissioner.

I Tabell 4.1 ges ozonhalten i bakgrundsluft för de olika fallstudierna. Inom parentes
anges den andel av ozonhalten i bakgrundsluften som beror på emissioner i Sverige,
beräknad enligt ovan.

I tabellen visas också ozontillskott från vedeldning. Tillskottet är beräknat med
utgångspunkt från den tredje typen av simuleringssituation. Denna tar hänsyn till alla
svenska utsläpp, inklusive de från småskalig vedeldning, i den miljö som studeras.
Tillskottet är beräknat i förhållande till bakgrundshalten och anges dels som
halttillskott (ppb) och dels relativt bakgrundshalten. Halttillskottet till följd av
vedeldning beräknas enligt [O3]v-[03]BKG' där [O3]y betecknar den simulering där
alla svenska emissioner beaktas, inklusive de från vedeldning.

Halttillskottet relativt bakgrundshalten är beräknat enligt ( [ O 3 ] V - [ O 3 ] B K G )*100 /

[O31BKG.

Från Tabell 4.1 framgår att ozonbildningen till följd av vedeldning i Sverige är
beroende av väderlek och till vilken miljö utsläppen sker.
Tabell 4.1 Vedeldningens betydelse för ozonbildning. Ozonhalt exklusive och inklusive
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vedeldning vid de olika fallstudierna. I kolumnen för bakgrundshalt anges inom parentes den
andel av ozonhalten i bakgrundsluften som beror på emissioner i Sverige. I kolumnen för
tillskott från vedeldning visas det ozontillskott som fås till följd av utsläpp från vedeldning.
Inom parentes anges hur stor del detta är i relation till bakgrundshalten. De halter som anges
är dels den maximala topphalten av ozon som fås under simuleringen och dels ett
genomsnittsvärde av ozonhalten under de fyra dygn respektive simulering beskriver.

Fall

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Bakgrundshalt (ppb)
max.-halt

71 (1 %)
38 (-1.6%)
38 (-1.6%)
21 (-0.4%)
21 (-0.4%)

71 (0%)
36 (-0.1%)
36 (-0.1%)
22 (0 %)
22 (0 %)

90(21%)
27(-34%)
27(-34%)
16(-31%)
16(-3I%)

genomsnitt
4 dygn

62(18%)
25 (39%)
25 (39%)
7 (-24%)
7 (-24%)

53( 2.3%)
15(3.9%)
15(3.9%)
7 (-1.2%)
7 (-1.2%)

65(21%)
15 (-0.5%)
15 (-0.5%)
5 (-39%)
5 (-39%)

Tillskott från vedeldning (ppb)
vid max.
ozonhalt

0.03 (0.04%)
0.2 (0.4%)
0.4 (0.8%)
0.00 (0%)
0.00 (0%)

0.01 (0.01%)
0.05(0.1%)
0.08 (0.2%)
0.00(0%)
0.00(0%)

0.5 (0.5%)
0.7 (2.5%)
1.4(5.2%)
0.03 (0.2%)
0.04 (0.2%)

genomsnitt
4 dygn

0.1(0.1%)
0.5 (2.0%)
0.9 (3.4%)
0.2 (3.5%)
0.5(7.1%)

-0.1(0.1%)
0.1 (0.4%)
0.1 (0.8%)
0.1 (1.2%)
0.2 (2.4%)

0.8(1.2%)
1.9(13%)
3.8 (25%)
0.2 (4.7%)
0.5 (9.7%)

Vedeldning i norrländsk glesbygd (fall 6-10, "Mellersta Norrland") bidrar inte
signifikant till ozonbildningen. Detta gäller för alla väderleksförhållanden som
studerats. I samtliga studier fås ett ozontillskott på 0.1 ppb under de fyra dygn som
studien simulerar. Tillskottet från vedeldning vid maximal ozonhalt är mindre än 1
ppt. I relation till bakgrundsluften på norrländsk landsbygd utgör vedeldningens
bidrag till ozonbildningen som högst 2 %. Detta är under vinterhalvåret då ozonhalten
är låg och de svenska emissionerna i övrigt snarare förbrukar intransporterat ozon än
producerar eget, vilket framgår av Tabell 4.1.

För svensk landsbygd i genomsnitt (fall 1-5) är också bidraget till ozonbildning från
vedeldning litet. Bidraget utgör i regel mindre än I ppb. Det största tillskottet fås vid
den simulering som beskriver en vårepisod där emissionerna från vedeldningen endast
förekommer under vinterhalvåret (fall 3). Tillskottet under fyra dygn uppgår här till
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0.9 ppb eller drygt 3 % av bakgrundshalten. Det relativa bidraget är högre tor den
simulering som beskriver vinterhalvåret. 1 denna studie uppgår vedeldningens bidrag i
genomsnitt till 7 % av bakgrundshalten. På vinterhalvåret är dock såväl den totala
ozonhalten som det absoluta tillskottet frän vedeldningen (0.5 ppb) lägre än vid
tillfallet som beskriver en vårepisod (Tabell 4.1).

För vedeldning i och i lä av storstad (fall 11-15) blir tillskottet större än vid övriga
simuleringar. Även här är bidraget störst vid den simulering som beskriver ett tillfälle
med vårepisod och där utsläppen från vedeldningen endast sker under vinterhalvåret
(fall 13). I denna studie beräknas bidraget under fyra dygn till 3.8 ppb vilket
motsvarar 25 % av ozonhalten längs trajektorien. Ett bidrag på 25 % är inte
oväsentligt, men den bakgrundshalt av ozon som råder vid detta tillfälle är å andra
sidan så låg, 15 ppb. att inga vegetationseffekter kan identifieras vid
exponeringsförsök.

Med utgångspunkt från dessa fallstudier ger vedeldning i Sverige inte upphov till
märkbart skadliga mängder ozon. För norrländsk landsbygd är det lägre än 0.1 ppb
och för svensk landsbygd i genomsnitt är bidraget lägre än 1 ppb. I lä av storstad ökar
bidraget signifikant men uppgår som högst till 4 ppb vilket i och för sig utgör hela 25
% av bakgrundshalten (vinterhalvår) men ändå måste anses lågt ur effektsynpunkt.

4.2. PAN
I Tabell 4.2 ges de PAN-halter som simulerats i de olika fallstudierna. Det svenska
bidraget respektive vedeldningens är beräknade på liknande sätt som för ozon.

Vid de episodtillfdllen som studeras, vår och sommar, bidrar vedeldningen signifikant
till PAN-bildningen i relation till övriga svenska emissioner. Det inhemska PAN-
bidraget uppgår i dessa studier till mellan 1-30 % vilket kan ses i Tabell 4.2. Det är
också inom detta intervall, eller högre, som vedeidningsbidraget ligger vid
episodtillfällena, vilket framgår av samma tabell.

Det högsta PAN-bidraget fas i lä av storstad (fall 11-15). Vid vårepisod och med
antagande att vedeldning endast sker under vinterhalvåret (fall 13) erhålls ett bidrag
på 0.9 ppb (52%) vid det tillfälle då PAN-halten är som högst (Tabell 4.2). I
genomsnitt under fyra dagar är bidraget 0.4 ppb för denna simulering (fall 13) och
utgör därmed ca 25% av bakgrundshalten. Det kan vara värt att påpeka att övriga
svenska emissioner längs trajektorien endast bidrar med 1.5 ppb vilket utgör 8.3% av
bakgrundshalten (tabell 4.2).

För svensk landsbygd (fall 1-5) är det största bidraget 0.4 ppb (Tabell 4.2). Även detta
sker vid vårepisod och under förutsättning att vedeldning sker under vinterhalvåret
(fall 3). Det relativa bidraget blir här 13 % i förhållande till bakgrundshalten. De
svenska antropogena emissionerna, utöver de från vedeldning, bidrar i denna studie
med 28% av bakgrundshalten.
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I norrländsk landsbygd (fall 6-10) är bidraget till PAN-halten låg. Det högsta bidraget.
0.02 ppb. tas vid sommarepisod under torutsättning att vedeldningen sker med samma
intensitet som pä vinterhalvåret (fall 6). Det relativa bidraget till bakgrundshalten blir
här endast 2.1 % . De.ta är dock ett högre bidrag än vad övriga svenska emissioner ger
till PAN-halten (Tabell 4.2).

Fallstudierna visar att vid tilltallen med hög fotokemisk aktivitet bidrar utsläppen från
vedeldningen i Sverige till en betydande del av den inhemska PAN-produktionen. De
halter som förekommer är dock fortfarande så låga att de inte orsakar direkta
vegetationseffekter.

Tabell 4.2 Vedeldningens betydelse för PAN-bildning. PAN-halt exklusive och

inklusive vedeldning vid de olika fallstudierna. I kolumnen for bakgrundshalt anges inom

parentes den andel av PAN-halten i bakgrundsluften som beror på emissioner i Sverige. I

kolumnen för tillskott frän vedeldning visas det PAN-tillskott som fas till följd av utsläpp från

vedeldning. Inom parentes an»cs hur stor del detta är i relation till bakgrundshalten. De halter

som anges ;ir dels den maximala topphalten av PAN som fas under simuleringen och dels ett

genomsnittsvärde av PAN-halten under de fyra dygn respektive simulering beskriver.

Fall

1
••>

'i
_•>

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Bakgrundshalt (ppb)
max.-halt

2.4 ( 6%)
2.3 (17%)
2.3(17%)
1.1 (-0.4%)
1.1 (-0.4%)

2.3 (0.2%)
1.8 (2.4%)
1.8 (2.4%)
1.0 (0 %)
1.0 (0 %)

3.0 (23%)
1.7(1.7%)
1.7(1.7%)
1.0(0.2%)
1.0(0.2%)

genomsnitt
4 dygn

1.4(14%)
1.9(28%)
1.9 (28%)
0.8 (-11%)
0.8 (-11%)

1.2(1.3%)
1.4 (5.4%)
1.4 (5.4%)
0.7 (-1.1%)
0.7(-l.l%)

1.4(16%)
1.5(8.3%)
1.5(8.3%)
0.8 (5.7%)
0.8 (5.7%)

Tillskott från
vid max.
PAN-halt

0.01(0.3%)
0.2 (8.6%)
0.4(16%)
0.001(0.1%)
0.00(0.0%)

0.00(0.0%)
0.005(0.2%)
0.01(0.7%)
0.00(0.0%)
0.00(0.0%)

0.2 (7.2%)
0.4 (24%)
0.9 (52%)
0.00(0.0%)
0.00(0.0%)

vedeldning (ppb)
genomsnitt
4 dygn

0.1 (5.3%)
0.1 (6.7%)
0.2(13%)
0.01(1.9%)
0.04(4.0%)

0.02(2.1%)
0.004(0.3%)
0.01(0.6%)
-0.001 (-0.1%)
-0.0006(-0.1%)

0.1 (8.4%)
0.2(11%)
0.4 (26%)
-0.01 (-1.0%)
-0.01 (-1.5%)

4.3 Formaldehyd och acctaldehyd



Liksom tor PAN. är det relativa bidraget till aldehyder högt till följd av vedeldning i
Sverige vilket framgår av Tabell 4.3.

Vedeldning bidrar enligt fallstudierna mer än övriga svenska emissioner till den
inhemska produktionen av formaldehyd. Det svenska bidraget i luft utan utsläpp från
vedeldning utgör som högst 9 % av den totala formaldehydhalten.
Vedeldningsbidraget uppgår till nästan 40% vid vårepisod i lä av storstad och under
antagande att vedeldning sker under vinterhalvåret (fall 13). Liksom för PAN är
bidraget störst vid vårepisod och ju mer förorenad miljön är om man utgår från de
fallstudier som presenteras i Tabell 4.3.

Acetaldehydbidraget är också signifikant till följd av vedeldning. Liksom tor
formaldehyd är bidraget störst för den simulering som beskriver en vårepisod i lä av
storstad (fall 13) men även för svensk landsbygd (fall 6-10) utgör vedeldningen en
betydande källa till acetaldehyd.

Tabell 4.3 Vedeldningens betydelse för bildning av formaldehyd och acetaldehyd. Formaldehyd

och acetaldehyd halter exklusive och inklusive vedeldning vid de olika fallstudierna. I kolumnen för

bakgrundshalt anges inom parentes den andel av aldehydhalten i bakgrundsluften som beror på

emissioner i Sverige. I kolumnen för tillskott från vedeldning visas det aldehydtillskott som fäs till följd

av utsläpp från vedeldning. Inom parentes anges hur stor del detta är i relation till bakgrundshalten. De

värden som anges är genomsnittsvärde av haltema av formaldehyd respektive acetaldehyd under de fyra

dygn respektive simulering beskriver.

Fall

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Bakgrundshalt (ppb)
genomsnitt 4 dygn

Formaldehyd

1.5 (-1.7%)
2.1 (3.5%)
2.1 (3.5%)
3.2 (0.8%)
3.2 (0.8%)

1.5 (-0.3%)
2.2 (0.2%)
2.2 (0.2%)
3.3(0.1%)
3.3(0.1%)

1.4 (-4.5%)
2.5 (9.2%)
2.5 (9.2%)
3.2 (-1.6%)
3.2 (-1.6%)

Acetaldehyd

0.4 (-21%)
1.0 (-59%)
1.0 (-59%)
2.6 (5.2%)
2.6 (5.2%)

0.5 (-0.8%)
1.7 (-1.9%)
1.7 (-1.9%)
2.8 (0.4%)
2.8 (0.4%)

0.4 (-24%)
1.7 (-0.9%)
1.7 (-0.9%)
2.7 (-1.6%)
2.7 (-1.6%)

Tillskott från vedeldning (ppb)
genomsnitt 4 dygn

Formaldehyd

0.07(4.9%)
0.3(13%)
0.5 (26%)
0.1 (4.7%)
0.3 (9.9%)

0.03(2.2%)
0.06(2.8%)
0.1 (5.6%)
0.05(1.5%)
0.09(2.9%)

0.1 (6.0%)
0.5(19%)
0.9 (39%)
0.2 (5.2%)
0.3(10.7%)

Acetaldehyd

0.04 (9.8%)
0.2(17%)
0.4 (36%)
0.1 (3.8%)
0.2 (8.0%)

0.02(4.4%)
0.1 (4.6%)
0.1 (7.4%)
0.03(1.1%)
0.06(2.2%)

0.04(10%)
0.3(18%)
0.6 (36%)
0.1 (3.9%)
0.2 (8.3%)

4.4 Väteperoxid
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Väteperoxid. FbOo, är en av de oxidanter som förekommer under perioder med
fotokemisk smog. I Tabell 4.4 visas de halter som erhålls i de olika fallstudierna.

Svenska utsläpp, exklusive vedeldningsemissioner, beräknas förbruka väteperoxid.
Förbrukningen blir lägre om hänsyn tas till utsläpp från vedeldning. Då valet av indata
är av stor betydelse för resultaten och få studier gjorts för att kvantifiera väteperoxid
med den atmosfärkemiska modellen, bör inte för långtgående slutsatser dras. Utsläpp
från vedeldning tycks leda till en förhöjd produktion av väteperoxid i Sverige.

Tabell 4.4 Vedeldningens betydelse för väteperoxidbildning. Väteperoxidhalt exklusive

och inklusive vedeldning vid de olika fallstudierna. I kolumnen tor bakgrundshalt anges inom

parentes den andel av väteperoxidhalten i bakgrundsluften som beror pä emissioner i Sverige.

I kolumnen för tillskott från vedeldning visas det väteperoxidtillskott som tas till följd av

utsläpp från vedeldning. Inom parentes anges hur stor del detta är i relation till

bakgrundshalten. De haltvärden som anges är genomsnittsvärde under de fyra dvgn respektive

simulering beskriver.

Fall

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Bakgrundshalt(ppb)
genomsnitt
4 dygn

4.4 (-9.2%)
0.2 (-217%)
0.2 (-217%)
0.1 (-2.6%)
0.1 (-2.6%)

4.7 (-0.6%)
2.5 (-2.0%)
2.5 (-2.0%)
0.1 (-0.4%)
0.1 (-0.4%)

4.4 (-7.4%)
0.1 (-3g6%)
0.1 (-386%)
0.1 (-1.2%)
0.1 (-1.2%)

Tillskott från vedeldning (ppb)
genomsnitt

4 dygn

0.1 (2.1%)
0.03(19%)
0.1 (41%)
0.0003(0.3%)
0.0004(0.4%)

0.04(0.8%)
0.01(2.1%)
0.02(4.9%)
0.0002(0.2%)
0.0004(0.4%)

0.1 (2.9%)
0.004(5.1%)
0.01(17%)
0.0005(0.5%)
0.0008(0.8%)
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5 Sammanfattning och slutsatser om hur utsläpp frän småskalig
vedeldning inverkar pä oxidantbildningen i Sverige

Vedeldning i Sverige ger inte upphov till signifikant torhöjda halter av marknära ozon
på regional skala. För norrländsk landsbygd är tillskottet lägre än 0.1 ppb och tor
svensk landsbygd i genomsnitt är bidraget lägre än 1 ppb. I lä av storstad ökar
bidraget signifikant men uppgår som högst till 4 ppb vilket utgör hela 25 % av
bakgrundshalten (vinterhalvår). Den simulerade bakgrundshalten kan emellertid
betraktas som låg ur effektsynpunkt (15 ppb).

För lokal ozonbildning är vedeldning, med största sannolikhet, inte av betydelse.
Utsläppen sker i huvudsak vintertid då den fotokemiska aktiviteten är mycket låg.
Detta innebär att ozonbildningen är långsam. Det är mer troligt att vedeldning på lokal
skala förbrukar ozon.

Med avseende på global ozonbiidning. eller mer adekvat uttryckt, bildning av ozon på
den norra halvan av norra hemisfären, kan vedeldningen vara betydelsefull. Det
föreligger under vinterhalvåret en stagnation av luftmassan på nordliga breddgrader.
Studier pekar på att många organiska föreningar ackumuleras på nordliga breddgrader
under vinterhalvåret (Penkett and Brice. 1986; Penkett m.fl.. 1993). Denna
ackumulation kan förklara de tillfallen med höga ozonhalter vilka observerats under
tidig vår på nordliga breddgrader. Orsaken till dessa fenomen är ännu inte helt
klarlagd, forskning pågår för att utreda ackumulation under vinterhalvåret och dess
inverkan på atmosfärkemiska processer.

Vid tillfallen med hög fotokemisk aktivitet bidrar utsläpp från vedeldningen i Sverige
till en betydande del av den inhemska PAN-produktionen på regional skala. De halter
som förekommer är dock fortfarande så låga att de inte orsakar direkta
vegetationseffekter.

Vedeldningen bidrar enligt fallstudierna till bildning av formaldehyd och acetaldehyd.
Vid vårepisod kan bidraget från vedeldning utgöra mellan 30 -40 % relativt
bakgrundshalten. Tillskottet förväntas vara av betydelse framförallt på regional skala.
Aldehydhalten är troligtvis så låg i luften att inga vegetationseffekter, och i ännu lägre
grad hälsoeffekter, kan förväntas till följd av utsläpp från vedeldning. Som nämndes i
inledningen behövs en bättre kännedom om allmän förekomst av aldehyder i olika
miljöer i Sverige. När bakgrundshalter och halter i urban miljö är bättre kända kan en
bättre riskuppskattnig göras med avseende på aldehyder.
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Appendix 1

Initialhalter som används i modellen.
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Initialhalter som används i modellen.
De initialhalter som används bygger på mätdata från TOR och EMEP stationen vid
Rörvik för samtliga ämnen exklusive ozon (Mowrer and Lindskog, 1991; Sjödin
mfl.,1991). För de ämnen som ej mäts vid denna station har publicerade halter för
bakrundsluft använts (Finlayson-Pitts,1986; Möller och Johansson, 1985; Ferm
mfl., 1984). Ozonhalten har valts för att motsvara de värden som uppmäts vid
EMEP stationer i Norrland (Lindskog och Lövblad, 1993).För ozon har tre olika
halter valts som initalhalter beroende på vilken årstid och väderlekssituation som
avses vid simuleringen. De initiala ozonhalterna har således satts till:

60 ppb för sommarepisod (fall 1,6,11)
35 ppb för vårepsiod (fall 2,3,7,8,12,13)
23 ppb för vintersimuleringarna (fall 4,5,9,10,14,15)

Ämne

PAN

NO2

CO

Etan

n-Butan

n-Pentan

Eten

1-Buten

1-Penten

2-Metyl-l-buten

2-Metyl-2-buten

Acetylen

o-Xylen

p-Xylen

Formaldehyd

Aceton

Metanol

Initialhalt

lppb

3 ppb

203 ppb

1.5 ppb

240 ppt

59ppt

215 ppt

7 ppt

5 ppt

18 ppt

3 ppt

330 ppt

130 ppt

150 ppt

3 ppb

1.6 ppb

35 ppt

Ämne

NO

Väteperoxid

Metan

Propån

i-Butan

i-Pentan

Propen

2-Buten

2-Penten

3-Metyl-l-buten

Butylen

Toluen

m-Xylen

Etylbensen

Acetaldehyd

Metyletylketon

Etanol

Initialhalt

500 ppt

300 ppt

1.7 ppm

370 ppt

173 ppt

138 ppt

28 ppt

8 ppt

6 ppt

3 ppt

400 ppt

600 ppt

150 ppt

130 ppt

3 ppb

360 ppt

21 ppt
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