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VARME

Josef Davidssons Royal Viking er et 150 år gammelt design satt i nyproduksjon. Bak det tradisjonelle utseendet skjuler det seg moderne 
teknologi, som sørger for 80 prosent virkningsgrad. Konstruksjonen utnytter varmen fra røykgassen maksimalt, mens støpejernet lagrer 
og avgir varme lenge. B 56 x d 56 x h 167 cm, fra kr 63 700, varmefag.no.

Dyrere strøm gjør andre 

varmekilder mer ettertraktede,  

og det å ha en peis eller ovn kan 

øke verdien på hjemmet ditt. 
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD   

FOTO: PRODUSENTENE
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TEMA

Aduro H1 kan fyres med både 
pellets og ved, og har fått miljøpris 
av EU. B 50 x d 50,8 x h 120 cm,  
fra ca. 43 000, aduro.no. 

et har alltid vært inter-
esse for boliger med 
flere varmekilder, men 
de siste årene har vi 
sett et økt fokus på mer 
energieffektive og mil-
jøvennlige alternativer. 
Interessen har naturlig 
nok eskalert under 

strømkrisen. Folk er mer opptatt av alter-
native oppvarmingskilder, sier  Carl O. 
Geving, administrerende direktør i Norges 
Eiendomsmeglerforbund. 

For ti år siden var det 2,2 millioner nor-
ske husholdninger og 2,1 millioner ildste-
der i landets boliger, forteller Geving og 
refererer til tall fra Statistisk sentralbyrå.

– I dag er det cirka 2,5 millioner hus-
holdninger og trolig tilsvarende flere ild-
steder. Rent forholdsmessig kan det trolig 
dreie seg om opp mot 2,4 millioner totalt, 
sier han og legger til at de mange hyttene 
som er bygd det siste tiåret antagelig er 
med på å drive antall ildsteder ytterligere 
opp.

Også ildstedbransjen kan vitne om en 
økt pågang etter å installere peis eller ovn, 
forteller Brede Børud, styreleder i bransje-
organisasjonen Norsk Varme:

– Det viktigste er å få en alternativ var-

mekilde til strøm. Med dagens strømpri-
ser er det penger å spare ved å kunne bru-
ke et ildsted til oppvarming av boligen. 
Beredskapsargumentet er dessuten svært 
viktig. Vi opplever at strømmen blir bor-
te, ofte i kortere perioder, men også at 
den har vært borte i flere dager. På kalde 
dager, som vi har en del av i Norge, kan 
det da være livsviktig å ha en alternativ 
varmekilde, sier Børud. Han legger til at 
også hyggefaktoren og miljøhensyn spil-
ler inn:

– Den lune, gode varmen fra et ildsted er 
vanskelig å erstatte. Siden tidenes morgen 
har vi samlet oss rundt bålet, og mange 
forbinder vedfyring med kos og hygge. Og 
husk at ved er en fornybar ressurs, og der-
med 100 prosent klimanøytralt.

VED FREMFOR GASS
Også før den pågående energikrisen har 
det vært et pluss å ha et ildsted i boligen 
som man skal selge, og dette vil bli enda 
tydeligere fremover, sier Geving i Norges 
Eiendomsmeglerforbund.

– Før energikrisen har vi antatt at man 
ofte øker verdien på boligen med 50 000–
100 000 kroner ved å installere en fin 
peis. I lys av energikrisen er det foreløpig 
vanskelig å anslå noe sikkert, men vi 

Contura  810G er 
en kompakt ovn 

med stor glassdør, b 
46,5 x d 36,5 x h 95 

cm, fra kr 22 900, 
contura.eu.

➤
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har grunn til å anta at energieffektive boli-
ger, med alternative varmekilder, vil stige 
en del mer i verdi enn boliger som ikke 
har de samme fasilitetene. 

– Generelt kan vi konstatere at interes-
sen for vedfyring har økt kraftig under 
energikrisen. Gasspeis har lenge vært 
populært, men selv om gasspriser fortsatt 
er lavere enn strømpriser, kan manglende 
økonomisk støtte gjøre at flere velger bort 
gassfyring til fordel for vedfyring, eller 
andre løsninger som er rimeligere. På hyt-
ter ser vi at flere velger å investere i blant 
annet bergvarme, sier han.

Ifølge Brede Børud i Norsk Varme viser 
regnestykket at det lønner seg å velge ved 
fremfor strøm.

– En kartlegging gjort av Norsk Varme 
viser en gjennomsnittspris på rundt 1400 
kroner for tusen liter stablet bjørkeved 
(400 kg), noe som gir en pris på drøyt en 
krone per kWh (1 kg ved gir ca. 3,4 kWh). 
Så selv med støtte fra staten på 90 prosent, 
er ved konkurransedyktig på pris, sier 
Børud, som anbefaler å sammenligne pri-
ser og kjøpe i store kvanta.

FORDEL MED FAGFOLK
For deg som vurderer å investere i et ild-
sted i boligen sin, er rådet klart fra styre-
lederen i Norsk Varme: Godt forarbeid og 
eksperthjelp gir best resultat. ➤

Brunner 45/67/44 peisinnsats 
hjørne er et vannbærende system som 
har en fast varmtvannsproduksjon på 
opp til 60 prosent, og som kan kobles 
til boligens eksisterende vannbårne 
varmesystem. B 67 x d 44 x h 45 cm, 
fra kr 99 930, brunner.eu. 

Dovre Saga 107 er en moderne 
versjon av den tradisjonelle vedovnen, 
b 36 x d 58 x h 73 cm, fra kr 25 800, 
dovrepeisen.no. 
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PEIS  |  TEMA

Red Dot 2022-vinner Scan 87 Floor er en 
stor rentbrennende vedovn, med en stor 

glassdør som åpnes vertikalt og et integrert 
håndtak som glir sømløst inn i helheten når 
det ikke er i bruk. B 67 x d 63 x h 188,6 cm, 

fra kr 72 440, scan-stoves.no.
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Domino har kleberstein både 
over og under brennkammeret, 
og peisen finnes i flere høyder 
og i konfigurasjoner med mer 
kleberstein over kammeret 
for mer varmelagring. B 50 x 
d 35 x 150 cm, fra kr 62 810, 
norskkleber.no. 

TEMA  |  PEIS

■

– Det er mange ting å ta stilling til, blant 
annet hvilket varmebehov du har, hvor 
stort ildsted du bør ha, hvor ildstedet skal 
monteres, har du skorstein fra før og om 
den trenger å rehabiliteres. Dette kan være 
spørsmål som du ikke helt vet svaret på. 
Da anbefaler jeg å kontakte en ovnsfor-
handler for råd og veiledning. Ta med bilder, 
eventuelt tegninger, med mål, eller avtal 
en befaring med en sertifisert montør, 
tipser han.

I dag er det et krav at nye småhus skal 
bygges med pipeløp, men selv om det ikke 
er skorstein i boligen du eier, eller vurderer 
å kjøpe, er ikke alt håp ute.

– I boliger uten skorstein kan det etter-
monteres stålpipe, og i leiligheter kan gas-
speis være et alternativ hvis det ikke er 
mulig å ettermontere skorstein, sier Børud. 

Også Geving har en klar anbefaling om å 
oppsøke hjelp hos fagfolk. 

– Dette anbefales av brannvesenet. Ved 
salg av bolig kan det være en fordel å ha 
brukt fagfolk, og vise til kvitteringer og 
papirer på riktig utført arbeid om noe 
skulle være galt. Det er enklere å få en fag-
person til å rette på feil enn å måtte gjøre 
jobben selv, understreker han.  

F 205 er en ny støpejernsovn i serien Jøtul F 
200. Den nette vedovnen er tilpasset dagens 
vedfyringsteknologi og har mulighet for 
friskluftstilkobling, b 52 x d 47 x h 75,5 cm, fra kr 25 
280, jotul.no.

Den varmelagrende kjernen til Salzburg R 
gjør at det avgis varme hele 20 timer etter 
at den er fyrt i, og peisovnen kan kles inn i 
fliser for et unikt utseende. Ø 63 x h 180 cm, 
fra kr 70 700, nordpeis.com. 
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✦

Brennhete fakta

Jo tyngre treslag, jo mer varme 
får man ut av den. Eksempler 
på tungvektere er kristtorn, 
barlind, ask og bøk, men bjørk 
er et godt alternativ som er 
lettere tilgjengelig som ved her 
til lands.

Fuktig ved brenner dårligere 
og avgir mindre varme enn tørr 
ved. 

Tørr ved er lett og avgir en hul 
lyd hvis du slår to kubber mot 
hverandre.

Mens en gammel vedovn 
utnytter rundt 60 prosent av 
vedens energiinnhold, vil en 
moderne, rentbrennende ovn 
utnytte ca. 75 prosent. 

 
 
Slik tenner  
du opp!

Legg kubber nederst, så opp-
tenningsved og noen tenn-
briketter øverst. Varmen fra 
toppen tenner vedkubbene. 

Bruk bare 1/4 av plassen i 
ovnskammeret til ved. Det gir 
høy nok temperatur på bålet 
til at forurensende gasser og 
partikler brennes helt opp.

Sørg for at bålet får nok luft til 
å utvikle seg. Sett gjerne ovns-
døren på gløtt til det brenner 
godt. 

Kilde: ektevarme.no,  
norskved.no

TT23RGS har et elegant og enkelt 
design som kombinerer støpejern med 
varmelagrende kleberstein. Peisovnen har 
stort frontglass og to sidevinduer, b 52 x  
d 41 x h 107, fra kr 32 490, termatech.com.

Varde Nordic 3 har et kompakt, buet 
utseende som passer inn i moderne hjem. 
Brennkammeret er i helsveiset stål, med 
et ytre i støpejern og vermiculiteplater. 
B 51 x d 45 x h 98 cm, fra ca. kr 15 500, 
vardestoves.eu.
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