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Information

Att tänka på vid eldning
Använd alltid lagom torr ved
Försök att ha veden lagrad kapad och klar under tak i ca 1 år, så att veden förvaras torrt och luftigt.
Tänk på att veden inte hinner bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Lagom torr ved
har en fukthalt på 16-20%. Vid upptändning krävs tändved, det vill säga stickor och tunnare vedträn.
Starta snabbt men inte kraftig uppeldning
När man tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen.
Minska problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Papper samt rikligt med torr,
finkluven ved är viktigt. Först när tändveden brinner ordentligt ska man lägga på grövre vedträn. Följ
de eldnings- och skötselinstruktioner som finns för just din anläggning!
Elden behöver förbränningsluft
För att elden ska brinna krävs det förbränningsluft till eldstaden. Om eldstaden inte använts under en
längre tid kan det vara svårt att får drag i skorstenen även om det finns luftinsläpp. Det kan underlätta
om man har ett fönster på glänt tills dess att elden har tagit sig ordentligt. När man eldar i pannan bör
man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Ett sätt att kontrollera brandrisken är att
mäta yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget.
Pyrelda inte, då bildas tjära
Det finns ingen anledning att strypa förbränningsluften så att elden bara ligger och pyr, så kallad
pyreldning. Det för bara med sig mycket sot och tjära i skorstenen och röken stör grannarna. Det blir
inte heller någon energibesparing att elda på det sättet. Risk för sotbrand i skorstenen är dessutom
stor.
Övrigt
De flesta lokaleldstäder är avsedda att elda ett högsta kilo normaltorr ved i timmen. Om man eldar
mer ved kommer rökgastemperaturen att bli farligt hög och det kan medföra brand. Kontrollera
skötselanvisningen för att få besked om rätt mängd bränsle för din eldstad. Om uppgiften saknas,
kontakta tillverkaren för besked. Alltför heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra
isoleringen på stålrörsskorstenar. Speciellt stor är risken när man värmer en kall skorsten kraftigt och
snabbt. Det är därmed viktigt att kontrollera rökgastemperaturen.
Tänk på att förvara aska och sot i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i
flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material. Askan kan annars starta en brand.
Skorsten och eldstad ska sotas med regelbundna perioder. Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla
skyldiga att låta skorstensfejaren sota och utföra en kontroll av brandskyddet enligt de frister som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.
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