
Trä-förgasande vedpanna
En effektiv vedförbränning utan rök, kan det vara 
möjligt? Svar ja, med rätt förbränningsteknik i en rätt 
konstruerad vedpanna säger Martin Häggman. 

Det krävs att på rätt sätt styra förgasningen av 
vedråvaran och genom en tillräckligt hög temperatur 
för förbränningen av trägasen. Förbränningen  
kräver en förvärmd sekundärluft i tillräcklig mängd, 
då kan den lagrade energin i veden nyttjas fullt ut. 
Martin Häggman i Jakobstad är uppfinnaren och  
utvecklaren av en helt ny och unik vedpanna. 
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Miljövänligare och effektivare
Normala vedpannor har inte utvecklats på 
rätt sätt för att kunna ge en tillräckligt 
effektiv förgasning och förbränning av 
trägasen. Pannorna är tyvärr ofta  
konstruerade med vattenmantlar kring 
eldstaden som kyler och stör förbrän- 
ningsprocessen. En rätt förvärmd sekun- 
därluft ger förutsättningar för en  effektiv 
förbränning av trägasen och samtidigt 
stoftpartiklarna i gasen. På så sätt ser 
man ingen rök från skorstenen på Marins 
pannor. 

Vedelda rätt! 
Martin Häggman har tagit fram en bok i grunderna 
att Vedelda rätt! I boken beskrivs också principerna 
för hans effektiva ”Trä-förgasande” vedpanna som 
förbränner och värmer utan rök. 

Martin Häggmans vedpanna (tillverkningsnummer 58) 
är utrustad med en 4 m3 vattenbehållare, har 
vattenmantlarna ovanför eldstaden. Rörsystemet  
med stora konvektionsytor är unikt. Möjligheterna 
för sotningen är praktiskt ordnat och utformat. 

Nyttig handbok för en effektivare vedeldning. Pärmbilden  
visar demonstrationsenheten när förbränningsprocessen är 
rätt och trägasen förbränns utan rök.

Martins vedpannan kan från 33 kg ved nyttja 100 
kWh i värmeenergi. För att förbränningen ska vara 
effektiv måste man  . se till att veden är torr. En 
lufttorkad ved bör efter .  torkas i t.ex. ett angränsande . 

vedutrymme intill . pannrummet.

Martin Häggman

En eldsjäl som utbildare
Martins genuina intresse för att förbättra 
eldningstekniken hos folk gör han genom 
kurser med praktisk laborationer. 

Förvärmningen av sekundärluften
I befintliga vedpannor kan förbränningen 
bli effektivare med en förvärmd och styrd 
sekundärluft. Thomas Byggmästar har 
utvecklat gjutjärnsinsatser som ställs på 
rosten, snett mot eldstadens sidor. 

Gjutjärnsinsatserna monteras parvis.
Sekundärluften förvärms och leds från 
rosten upp och ovanför veden för en 
effektivare förbränning. Ulf-Peter Granö
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