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Ved som värmekälla
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• Mycket lämplig som reservvärmekälla och komplement

• Även möjlig att ha som huvudvärmekälla, men kräver 

en hel del arbete och daglig tillsyn. Då krävs en vedpanna 

samt ackumulatortank. Utmärkt att kombinera med sol.

• Fungerar ”alltid”

• Veden kan tillverkas själv med enkel utrustning

• Kostsam hantering, men råvaran billig

• Billigare än el eller olja även med köpt ved

• Ved är Finlands viktigaste förnybara energikälla

Ved
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• Beroende av användningsform och ut-

rymmets storlek

• Välj lätta konstruktioner ifall utrymmet 

eller spisen används sällan och man vill 

ha värme genast. Tex stuga eller bastu.

• Tyngre spisar är ”trögare” och lämpar sig

bäst för daglig användning.

• Hur ser utrymmet ut – sprider sig värmen?

• Hurudan ventilation har utrymmet 

hjälper det spridning?

• Tilluft – hur kan den arrangeras?

Val av eldstad
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Effektkurva enligt 

eldningsintervall

48 h intervall 24 h intervall 12 h intervall

Källa: Nunnauuni (täljstensugnar – lagrande eldstäder)
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• Har långa traditioner i vårt land

• i Finland används ca ca 6 milj m3f, 
dvs 15 milj l-m3. 

• Enbart till bastuved används ca 1
milj m3/år

• 60% egnahem, 30% lantbruk, 
10% fritidsbostäder

• 2,9 milj eldstäder

• 70 000 nya eldstäder årligen

Vedeldning i Finland
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• Hugg veden på vintern

(januari - april)

• Randbarka gärna

• Klyv i mars- april

• Torka veden utomhus (eller i

luftig vedbod). 

• Täck ovanpå. Inte med täta

presenningar mot marken. 

• Markfukten skall kunna stiga

bort utan hinder.

Torr och fin ved
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• Veden kan eldas kommande 

vinter, men bäst är om 

veden får torka två somrar

• En rymlig vedbod gör att du 

kan ha två års lager = ingen 

stress att hugga exakt 

årsförbrukning under 

våren. 

• Veden under tak i juli-

augusti

• Att lagra utomhus går bra 

om du staplar noga. Men 

veden måste skyddas från 

kontakt med marken. Röj 

vegetation runt traven

Torr och fin ved



8

Placering o tillgänglighet

Gångvägar

Belysning

Luftväxling

- upp från marken

- ventilerat golv

- även luftigt över

Storlek minst 5m3

Ej lagring längs husväggar

Ej heller i garage

I pannrum max 0,5 m3

Lagring - vedlider
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• Använd en liten mängd ved 
att tända med.

• Lägg veden helst liggande.

• Veden skall ligga luftigt. 

• Använd mindre vedklabbar i 
den första satsen.

• Elda med måtta. En 
modern kakelugn tål inte 
kontinuerlig eldning på hög 
effekt eller att plötsligt 
värmas upp kraftigt. 

• Följ bruksanvisningen från 
tillverkaren!

• 1kg ved per 100kg eldstad.

Tänd ovanpå!

Eldning



10

Måttenheter

IRTOkuutiometriPINOkuutiometriKIINTOkuutiometri

Omvandlingstal (Työtehoseura)

1Fast m3 1,5 Trav m3 2,5 Lös m3

Måttenhet Fast Travat Lös m3

Stjälpt m3 (klabbar 330mm) 0,4 0,6 1

Travat m3 (klabbar 330mm) 0,67 1 1,68

Travat m3 (klabbar 1m) 0,62 1 1,55

Fast m3 1 1,5 2,5
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Energiinnehållet i en travad m3

(20 % fukthalt)

2000

1500

1000

500

0
Koivu Mänty

Kuusi
Leppä
Haapa

kWh/p-m
3

1 700

1 360

1 230

KOIVUPINO - m
3

100 l

Kevyt öljy

70 l

Björk, 1 m3 travat Björk     Tall/gran      Al/Asp  

Det här motsvarar 170 

liter lätt brännolja

Till vara fås typiskt 70-85% - resten ut genom skorstenen!
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’Bränsle’jämförelse

yksikkö
hinta €/ 

1yksikkö kWh/1 yksikkö

koivuhalko, metrinen pino-m³ 60 1700

koivupilke (klapi) irto-m³ 50 1010

puupelletti tonni 260 4750

hake irto-m³ 20 800

kevyt polttoöljy litra 1,08 10

sähkö kWh 0,1 1

maalämpö kWh 0,1 0,33

0,0
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c/kWh

konsumentpriser 2016
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Exempel

En lös-m3 björkved innehåller ca 1000 kWh

(vikt ~250 kg), pris ca 50€.

Ger 800 kWh värme vid eldning (80% verkn)

Det är värt ~100€ köpt som elektricitet. 

Även om vi köper ved kan vi alltså halvera 

uppvärmningskostnaden jämfört med direkt 

elvärme.

”Egen ved” är betydligt billigare 
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Vedpannor

Överförbränningspanna           Underförbränning          Omvänd förbränning
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Vedpannor
Modern

vedpanna

• Omvänd förbränning

• Keramik

• Lambda styrning

• Automatisk sotning

• Automatisk tändning

• Inbyggd ”laddomat”
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Ackumulatortank



Anders Wikberg, Bioenergi 

kusten
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• Eldstadens och skorstenens

skick

• Lämna inte en eldstad

obevakad!

• Säkerhetsavstånd

• Barn, husdjur

• Brandvarnare i skick

• Säkerställ att glöden har

brunnit ut innan du stänger

spjället

• Osvarnare rekommenderas

Säkerhet vid vedeldning

3%
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Sotning

Sotning årligen - dokumenteras

I fritidsbostäder vart 3 år

Bra, om muren är lite varm

Stäng av ventilation

Öppna ett fönster

Flytta undan möbler

Tejpa skyddspapper på golvet

Vått tidningspapper i spjället

Får sota själv också mellan 

lagstadgade sotningar…
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• Hur bra det brinner beror 

på eldaren, utrustningen 

och veden

• Svårt att reglera 

förbränningsprocessen 

då man eldar med ved

• Största utsläppen sker 

vid tändning och 

påfyllning

• Småpartiklar problem i 

bostadsområden 

vintertid

• Vedlagringen

Utmaningar



• Använd torr ved

• Se till att förbränningen får tillräckligt med luft

• Elda inte avfall, impregnerat eller målat virke.

• Lägg inte askan i komposten.

• Förvara askan säkert

• Lagra inte ved intill husväggen

• Lagra veden lätt tillgänglig – planeringsfråga

• Lagra inte ved på eldstaden

• Lämna inte en eldstad obevakad

Några råd



• Kan du minska på energibehovet?

• Använd torr ved

• Se till att förbränningen får tillräckligt med luft

• Följ med rökgastemperaturen -> sota ofta

• Isolera ackutank och rör

• Installera automatik (t.ex. shunt)

• Ta hjälp av solvärme på sommarhalvåret

Råd för vedpannor
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Välj värmesystem med omtanke

• Byggnadens uppvärmning är en stor utgift

• Alla system har goda och dåliga sidor

• Bra och bekvämt är inte alltid billigt

• Jämför – begär offerter

• Vilka uppvärmningssätt passar dig? 
– Den egna situationen – möjlighet till eget arbete?

– Byggnaden

– Plats

• Ta hjälp av en professionell planerare

• Välj ett vattenburet värmesystem där det är
möjligt

• Tilläggsisolera vid behov


