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Bioenergi
ENERGIFAKTA

Då trä förbränns, frigörs samma mängd koldioxid som då trä förmultnar. I Finland bränner vi årligen över 5 milj. 
m3 brännved. Över en miljon egnahem i Finland har en eldstad. Ved används ofta som en reservvärmekälla i 
eluppvärmda hus. Lagrande, moderna eldstäder  kan ha en verkningsgrad på uppemot 80 %. Det bästa resultatet 
uppnås i allmänhet vid eldning två gånger i dygnet under den kallaste perioden, då avger eldstaden värme jämnt 
under hela dygnet. 

I ett normalt egnahemshus har vi under året i medeltal:
100 dygn, då vi inte behöver tillföra värme•	
240 dygn, då vi behöver mindre än halva uppvärmningseffekten •	
2 veckor då vi behöver över hälften av toppeffekten •	
1 vecka då vi blir tvungna att använda maximal uppvärmingseffekt•	

Riktgivande värmevärden och energipriser för brännved

Trädslag Värmevärde
kWh/kg*

Vikt
kg/trav m3

Vikt 
kg/l-m3

Värmevärde
kWh/trav-m3

Värmevärde
kWh/l-m3

Pris €/
l-m3

Pris €/
kWh

Björk 4,15 410 250 1702 1038 50 0,048
Tall 4,15 330 201 1370 835 40 0,048
Gran 4,1 320 195 1312 800 40 0,050
Al 4,05 335 204 1357 828 40 0,048
Asp 4 335 204 1340 817 40 0,049

* vid ca 20 % fukthalt (normal eldningstorr ved lagrad under tak). 
Priset i tabellen avser bränslepriset. Priset för färdig värme beror eldstadens verkningsgrad samt eldningssätt.

Omvandlingstal för brännved (källa: Työtehoseura)

Måttenhet Fast Travat Lös m3

Lös m3 (klabbar 330 mm) 0,4 0,6 1
Travat m3 (klabbar 330 mm) 0,67 1 1,68
Travat m3 (klabbar 1 m) 0,62 1 1,55
Fast m3 1 1,5 2,5

1 fastkubikmeter (m3)  =  1,4 - 1,6 travkubikmeter (trav-m3)  =  2,4 löskubikmeter (l-m3)



FAKTA om träpellets som bränsle

Råvara:       Kutter- och sågspån
Skrymdensitet:     600 - 700 kg/m3 
Effektivt värmevärde per ton:   4,7 - 5,0 MWh
Effektivt värmevärde per l-m3   3,2 MWh  
Fukthalt:      6 -1 0 viktprocent av bränslet
Askhalt:     0,3 - 0,8 viktprocent av bränslet

Träpellets jämfört med lätt brännolja (verkningsgrad beaktad)
Vikt:  Det behövs 2,2 ton pellets för att ersätta 1m3 olja
Volym:  Det behövs 3,3 m3 pellets för att ersätta 1m3 olja

Vad bör man beakta då man funderar på övergång till pelletseldning?
Vattenburen värme är en förutsättning•	
Direkt elvärme •	  pelletskamin 
Möjlighet till lagringsutrymme, vecko- eller årsförråd •	
Transport med bulkbil, anslutning max 15-20 m•	

Pelletsbrännarna fungerar enligt fyra olika principer
Sidomatad framåtbrinnande teknik•	
Övermatad framåtbrinnande teknik•	
Övermatad uppåtbrinnande teknik•	
Undermatad uppåtbrinnande teknik•	

Lagring av pellets
Lagring av pelletsFörrådet bör vara minst 7-8 m3 för att rymma 4 ton och lämna utrymme för buffert innan nästa 
beställning. Varje ton kräver 1,6 m3 utrymme, men förrådet blir aldrig helt fullt pga den ”topp” som bildas vid fyll-
ning. Rekommenderad förrådslängd 3 meter. Pellets kan lagras utomhus i kallt förråd, man måste dock se till att 
den inte utsätts för fukt.     

Exempel på kovertering från oljebrännare till pelletsbrännare i befintlig panna

Olja
Årlig oljeförbrukning     ca 3 500 liter
Kostnad      3 500 liter x 0,79 cnt / liter 
      = 2 730 € / år

Pellets
Investering i brännare samt 400 liters lager ca 2 500 €
Årlig pelletsförbrukning    ca 8 ton
Kostnad     8 ton x 250 € / ton 
      = 2 000 € / år

Inbesparing med pellets   2 730 - 2000   
      = 730 € / år

Återbetalningstid    2 500 / 730
      = 3,4 år



DIMENSIONERING av ackumulatortank (källa: Vedboken, L Krögerström)

115 kW
= 29 kW

4 h

Man kan själv beräkna volymbehovet i en ackumulatortank med följande formel:

Energi att ackumulera x 862 (omräkningskonstant)

Temperaturskillnad mellan min och max i tanken (delta T)

 

Exempel: Ett egnahemshus använder årligen ca 25000 kWh energi för uppvärmning. Under en vintermånad kan för-
brukningen vara t.ex. 3500 kWh vilket betyder 115 kWh/dygn. Vi utgår i detta fall att man tillåter en temperatursänkning 
på 40˚C	(90˚C	 	50˚C)	innan	man	laddar	tanken	på	nytt.	

Ackumulatortanken behöver då   
ha en volym enligt följande:

115 x 862
= 2478 liter

40

Vill man gå vidare och beräkna uttagen effekt (medeltal) så beräknar man enligt följande:

T.ex. om eldningsfasen är 4 h och effekt-
uttaget är beräknat på 20 h (=1 dygn)

Ovanstående beräkningar är teoretiska och kan ses som riktgivande eftersom temperaturen i ackumulatortanken är 
olika beroende på vilken nivå som mätningen görs. Dessutom går det åt energi för husuppvärmningen även under 
laddningstiden. Beräkningarna utgår ifrån ett månatligt medeltal för energibehovet. Dagar med mycket kalla utomhus-
temperaturer och stark vind gör att effekt- och energibehoven kan vara avsevärt större.

Omvänt kan man beräkna hur mycket energi 
man laddat ur tanken med följande formel:

Ackutankvolym (liter)
x  

temperaturskillnad 
 i tanken (delta T)862

2 478
x 40 =115 kWh

862

115 kW
= 6 kW

20 h

Med en eldningsfas på 4 h kan man då även beräkna 
den tillförda effekten (laddningen) enligt följande formel:

Ackumulatortank



MWh
Enhet för energiinnehåll i el och bränslen•	
1 m•	 3f ~ 2 MWh ~ 2,5 m3 flis
1 GWh = 1000 MWh•	
1 TWh = 1000 GWh eller 1 miljon MWh•	

Omvandlingstal mellan olika energienheter                     Omvandlingstal för flis, såg- och kutterspån
Toe MWh GJ Gcal

Toe 1 11,630 41,868 10
MWh 0,08598 1 3,6 0,86
GJ 0,02388 0,2778 1 0,2388
Gcal 0,1 1,163 4,1868 1

Tumregler och nyckeltal för dimensionering av värmeanläggningar
Årlig flisförbrukning = 13 x oljeförbrukning•	
Årlig flis-m•	 3 = 3-4% av byggnadsvolym
Erfoderlig panneffekt (kW) = oljeförbr.(l) / 250•	
Oljeförbrukning (m•	 3) x 4 = Erfoderlig panneffekt (kW) 
Effektbehov (bostad) =  20-30 W/m•	 3

50% av toppeffektbehovet klarar > 80% av årsvärmebehovet•	

Fukthaltens inverkan på energiinnehållet (källa: NoBio)

Bränsle m3f MWh Ton
1m3 flis, 
fukt 35-40 %

0,37 0,7-0,9 0,31-0,28

1m3 sågspån,
fukt 50-55 %

0,32 0,6-0,7 0,34-0,29

1m3 kutter,
fukt 10-15 %

0,15-0,20 0,6-0,8 0,17-0,14

Plock av TABELLER och GRAFER för träenergi

Behov av lagringsutrymme för olika bränslen (riktgivande)


