
Modern fliseldning i gammal
prästgård, Stubbalycke
Ren – lokal – oberoende

Fallstudie biovärme
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Investeringen av hela anläggningen var relativt dyr i jämförelse med 
jämförbara vedpannor då det inte finns så många flispannor på mindre 
än 100 kW. Det var ett relativt kostsamt tillägg med helautomatisk in
matning, men det finns både en bekvämlighetsaspekt och en hälsoas
pekt med minskad manuell hantering med hänsyn till damm, mögel
sporer etc. i flisförrådet. Solfångaren är p.g.a. billigt bränsle ingen 
lönsam investering utan också en investering i bekvämlighet och miljö, 
då mängden bränsle som behövs minskar p.g.a. av solens tillskottsvär
me och arbetet för att ta fram och flisa detta minskar också.  

Detta flisbaserade värmesystem kräver mycket mindre arbete än mot
svarande vedbaserat system, både vid framtagning och vid daglig drift, 
och även om man skulle ha 10 m3 ackumulatortank för vedeldning så 
skulle man inte komma i närheten av den bekvämlighet som nuvaran
de system har och den volymen på ackumulatortanken skulle också 

göra prisnivån mellan värmesystemen mycket mer jämförbar. 

Ägarna är mycket nöjda med sitt nya värmesystem trots hög initial in
vestering. De räknar med en god funktion och en lång livslängd med 
bekväm hantering och billig driftskostnad.
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Gilles Panna (49 kW) 
för eldning med flis, 
ved eller pellets 



Inledning
Den gamla prästgården i Stubbalycke härstammar från någon 
gång på 1700talet. Den har funnits i de nuvarande ägarnas släkt 
sedan 1814 och barnen är åttonde generationen i denna släkt. Hu
set är på totalt 300 m2 fördelat på två våningar.

Under 1970talet investerades i ett då relativt modernt biobränsle
system med en vedpanna som anpassades för att kunna eldas 
med flis från den egna skogen på vintern och med ved på somma
ren när lasten var låg. Det som var innovativt var i detta skede att 
kasta ut direktverkande el och satsa på biobränsle. Fliseldning var 
inte heller så vanligt i en så småskalig anläggning och förvarings
utrymmet för flis med luftkanaler i golvet och fläkt för torkning av 
flis var en mycket väl genomtänkt men påkostad investering.

Pannrummet och flisförrådet byggdes i en byggnad separat från 
huset som anslöts via en kulvert. Flisen matades in i pannan via en 
s.k. stoker med en behållare på 0,4 m3 som fylldes på manuellt 
1–2 gånger per dygn beroende på hur kall vinter det var. Bräns
leåtgången beräknades till cirka 70 m3 flis per år (oktober–maj) 
och cirka 3–5 m3 ved på sommaren.

35 år och en generation senare började pannan få svårt att klara av 
att hålla värmen i huset under kalla vinterdagar och planering för 
ett nytt värmesystem påbörjades. Ambitionen var att fortsätta ha 
ett miljövänligt system med bränsle från egen skog, men att ha 
hög effektivitet och ökad automatik som ger en mer bekväm han
tering. 

Värmesystemet 
Beslutet föll på ett modernt fliseldningssystem med mycket hög 
verkningsgrad i kombination med ackumulatortank och solfånga
re. En österrikisk panna av märket Gilles valdes med effekten 
49 kW vilket är större än behovet enbart för huset. Det finns där
med kapacitet för att kunna värma ytterligare byggnader. Verk
ningsgraden är upp till 95 % att jämföra med den gamla pannans 
som nog var under 50 % de sista åren. Pannan har modern auto
matik och är extra isolerad.

Istället för manuell påfyllning av flis valdes ett helautomatiskt sys
tem med en fjäderomrörare som direkt från flisförrådet fyller på en 
matarskruv som är direkt kopplad till pannans bränsleinmatning. 
Det innebär att så länge det finns flis i förrådet så är värmesyste
met lika enkelt och bekvämt att använda som olja, el eller värme
pump. Pannan i sig har så modern automatik att den skulle kunna 
köra på flis året runt, d.v.s. även vid låg förbrukning på sommaren. 
För att minska mängden bränsle som går åt och ta vara på gratis
värme från solen har även investering gjorts i solfångare och acku
mulatortank. Då försörjer solen huset med värme på sommarhal
våret och ger tillskott även under övriga delar av året då det är 
soliga dagar. Det ger både en minskad bränsleförbrukning och 
minskat arbete med vedeldning på sommaren. Pannan kan även 
eldas med ved och pellets.

Solfångaren av märket Effecta har en yta på 8,6 m2 vilket är dimen
sionerat utifrån behovet för en familj på 4–5 personer. En modern 
ackumulatortank på 1000 l av märket Borö anpassad för anslut
ning till solvärme köptes in och kopplades ihop med en mindre, 
äldre tank på 500 l. Båda tankarna byggdes in och isolerades väl.

Bränsleförrådet rymmer cirka 70–80 m3 flis och med det nya vär
mesystemet i kombination med solvärme förväntas det förrådet 
räcka cirka 2 år. Flisinmatningen kan hantera flis upp till storleken 
50 mm. 

Mindre underhåll görs 1 gång per år och under vintern töms aska 
ungefär 2 gånger per månad (automatisk askutmatning till en 
behållare på framsidan på pannan). I den mån flisen stackar ihop 
sig behövs viss omrörning så att flisen ramlar ner på inmatningen 
cirka 1 gång per månad.

Flisen kommer från den egna skogen och huggs och samlas ihop 
på vintern för att torka till fram till sommaren då årsbehovet flisas 
på cirka 4 timmar och blåses rakt in i förrådet. Under en månad 
blåser fläkten igenom flisen ungefär 2 timmar per dag för att få torr 
och bra flis.

Priser och kostnader

Då flisen hämtas från egen skog kostar den inget. Det som kostar 
är bensin och diesel för att såga och köra fram flisved samt el för att 
driva fläkten som torkar flisen. Det kostar även vid köp av hjälp 
med flisning. Totalt inklusive köp av flisning kostar det 7000 kr per 
år. I övrigt är det nedlagd arbetstid för att såga och köra fram flis
ved som kan räknas som en kostnad.

Totalkostnaden för hela anläggningen är i storleksordningen 
300 000 kr.

Den nya anläggningen beräknas förbruka mindre än hälften av 
den mängd bränsle på 70 m3 per år som tidigare använts.

Fjäderomrörare och skruv för inmatning av flis

FlisförrådStubbalyckes värmeanläggning i ett gammalt uthus med pannrum, flisförråd och solfångare på taket


