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Sammanfattning (på svenska)
Denna uppsats har genomförts som en enkätundersökning av biobränslerelaterade företag i södra Sverige.
De två grundfrågorna som har varit själva motorn i arbetet har kretsat kring;
– Vem som äger vad i de olika hanteringsstegen?
– Vem som vet vad i de olika hanteringsstegen?
Syftet med denna undersökning var att få reda på svaren till frågorna samt att väcka ett ökat intresse och
förståelse kring hanteringen av biobränslet från avverkningstillfället fram till leverans vid panncentralen.
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– Who know what in different handling stages?
The purpose with this survey was that get answer to the questions plus to stimulate an increased interest an
understanding round handling of biomass fuels, from the logging occasion until the delivery into the boiler.
The answers on the questions gave among other a pretty good image of that also if man discusses much
round biomass fuel that an assortment comes its management in the shadow for workarounds in forestry that
follows a felling.
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Sammanfattning
Med globalt ökat klimathot och ett ökat användande av biologiskt nedbrytbara material för att bland
annat driva vår motorpark och värma våra hus kommer även ett krav på ökat produktion av
utsläppsreducerande (koldioxid CO2) material så som biobränsle.
För att kunna reducera utsläppen krävs inte bara att vi ökar produktionen av biologiskt nedbrytbart
ämnen utan att dessa material har de egenskaperna som de förbränningssystem de används till
optimalt kräver.
Ett av de biologiskt nedbrytbara materialen är biobränsle, framställt av skogsavfall (grot). Dess
hantering ifrån avverkningstillfället tills in- transport till förbränningen har varit kärnan i detta
arbete. De två grundfrågorna som har varit själva motorn i arbetet har kretsat kring;
o Vem äger vad i olika hanteringssteg?
o Vem vet vad i olika hanteringssteg?
Syftet med denna undersökning var att bland annat försöka få reda på svaren på frågorna ovan men
även att väcka ett ökat intresse och förståelse kring hanteringen av biobränslet från
avverkningstillfället fram till in- transport till en terminal alternativt direkt in till panncentralen.
Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning på Internet. Enkäten skickades ut till berörda
parter i Sverige per e-post och adressaterna kunde svara direkt i datorn och skicka tillbaka enkäten
utan att skriva ut den. Svaren från Skåne i söder upp till Mälardalen i norr vilket gör att man kan säga
att denna undersökning gäller för södra Sverige.
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Summary
With the increased, global, climate threat and an increased use of biological degradable materials in
order to produce energy – not only for transport but also to heat our houses – comes also a
requirement on an increased production of CO2 reducing materials such as biomass fuel.
In order to reduce the CO2, it is not only required that we increase the production of bio fuels but
also that these materials meet the requirements from the combustion systems.
One part of the biologically degradable materials is biomass fuel, produced of forest wastes
(branches and treetops – “brash”). Its handling from the logging occasion until the delivery into the
boiler has been the core in this work. The two basic questions that have been the driving force for the
work has been;
o Who owns what in different handling stages?
o Who knows what in different handling stages?
From this starting point has a questionnaire with a large number of detailed questions been
formulated and sent to more than 300 representatives in the bio energy sector in Sweden.
Among other things was one main aim with this survey to stimulate an increased interest and
understanding around the handling of the biomass fuel over time; from the logging occasion and all
the way to the delivery to a storage terminal alternatively directly into the boiler central.
The survey was done through a questionnaire via the Internet. The questionnaire was sent out to
concerned parties in Sweden per mail and the addressees could reply directly in the computer and
resubmit the questionnaire without printing it. The replies represent the area from Skåne in the south
up to Mälardalen in the north, which means that one can to say that this survey is reasonably
representative for southern Sweden.
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1. Bakgrund
Under 10 år som maskinförare på en skotare, och även som förare av flisare har jag märkt både ett
bristande engagemang och kunnande inom handhavandet av skogsavfalls- (grot) sortimenten.
Som förare åt ett företag som helt på egen hand handhar hela kedjan, från avverkningsstillfället till
in- transport till ett värmeverk har hela företaget arbetat för att få ett så bra optimalt leveransmaterial
som det över huvud taget går med dagen tekniker. Varje in- transport av bränsle till värmeverket har
resulterat i svar på just det materialets beskaffenheter, framför allt dess värmevärde, vilket utgör
grunden för hur mycket och till vilket pris företaget får betalt. Med den informationen har vi kunnat
säga med ganska stor säkerhet vad som gått snett under hanterings- vägen och sedan rättat till det.
Värre har varit när bränsleföretaget köpt in framför allt skotningstjänsten då det inte kunnat göras
någon kontroll över hur och varför materialet haft de egenskaperna de haft vid köp- tillfället. När
sedan flisningen och in- transporten till värmeverket skett samt när svaren på bränslekvaliteten
kommit flisföretaget till handa har många gånger utfallet varit ett sämre resultat.
När man sedan diskuterat möjliga orsaker till den sämre kvaliteten på materialet med dem man köpt
det ifrån har samma svar kommit gång på gång;
o Det är väl inte så noga hur man bygger grotlimpan och var man lägger den på hygget.
o Det kvittar väl hur lång tid det gått från avverkningstillfället tills skotningstillfället.
o Bara så ni vet, det skall vara borta tills vårplanteringen.
Under de senare åren då jag kombinerat studier på universitet med maskinförartjänsten har dessa
påståenden legat och gnagt i bakhuvudet och jag har undrat över om det skulle gå att reda ut några av
dem men även reda ut om det bara är jag som tycker att det saknas information, intresse och kunskap
i ämnet.
Så när det var dags för ett examensjobb hade jag redan räknat ut vad det skulle handla om och även
hur det skull utföras. Det enda sättet att få reda på varför intresset och den bristande kunskapen kring
sortimentet var som jag såg det att göra en oberoende och anonym undersökning av berörda företag
inom Sveriges gränser.
Detta arbete har just utgått från sagda problemställningar och för att få svar på dessa frågeställningar
har jag utgått från att göra en enkätundersökning som har riktat sig mot skogsproducerande-,
bränsleproducerande- samt till förbruknings (värmeverkspannor) företag inom Sveriges gränser där
jag trodde mig finna de svar jag sökt.

2. Vad är Bioenergi?
Bioenergi är en benämning för sådana energibärare som kan fås eller framställas direkt eller indirekt
ur olika typer av biologiska material. Energibäraren kan ha genomgått omvandling eller kemisk
process, vilket innebär att massaindustrins avlutar, biomassabaserad etanol och metanol samt
växtoljor ska räknas som bioenergi.
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Normalt inför man begränsningen att uttaget av det biologiska materialet inom en överskådlig tid
skall balanseras av tillväxt i naturen. Genom detta tilläggskrav uppnås att materialet blir neutralt med
avseende på koldioxid (CO2) och på så sätt inte anses bidra till växthuseffekten.
En del av dessa energibärare – en mindre del – kallas biobränslen.

2.1 Vad är Biobränsle?
Biobränslen är bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa) som, till skillnad från
de fossila bränslena, inte varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år. Biomassa är material
med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad omvandlats kemiskt. Till biobränsle
räknas enligt Svensk standard (SS 18 71 06) trädbränslen, stråbränslen och energigrödor.
o Biomassa i stråbränslen och energigrödor har en tillväxtsäsong av 5-6 månader.
o Energiskog på åkermark lämnas att tillväxa i fyra år mellan avverkningarna. Optimal tillväxt
kräver nyanläggning efter 24 år.
o Trädbränslen från skogen kan bli upp till 100 år gammalt, beroende på tillväxt och
avverkning.
Till skillnad från när man förbränner fossila bränslen ger biobränslen i princip inget tillskott av
koldioxid till atmosfären. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma
mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, och så länge återväxten är lika hög som uttaget
kommer därför inte koldioxidhalten i atmosfären att öka.
Växthuseffekt, eller drivhuseffekt, kallas fenomenet att långvågig strålning hindras från att lämna en
planets atmosfär på grund av så kallade växthusgaser, vilket i jordens fall bidrar till att hålla
planetens temperatur på en beboelig nivå. De två viktigaste växthusgaserna är vattenånga (H2O) och
koldioxid (CO2). Idag råder det allmän konsensus om att mänsklighetens användning av fossila
bränslen – och därmed utsläpp av koldioxid i atmosfären – har bidragit till att förstärka denna
växthuseffekt så mycket, att jordens medeltemperatur stiger.
Biobränslen förnyas ständigt, till skillnad från fossila bränslen. Fossila bränslen som naturgas, kol
och olja bildades för flera hundra miljoner år sedan och nybildas så långsamt att bildningstakten är
helt försumbar jämfört med mänsklighetens uttag av dessa bränslen. Detta innebär alltså att det kol
som frigörs vid förbränning av fossila bränslen bands kemiskt – dvs. togs ur cirkulation – för flera
hundra miljoner år sedan. När vi idag bränner fossila bränslen från perioden 200 Mår sedan – 100
Mår sedan under loppet av kanske 200 år, så frigör vi alltså under 200 år en stor del av det kol som
bundits in i de fossila bränslena under loppet av 100 miljoner år. Varje år frigör vi alltså lika mycket
kol som naturen förmådde binda in under 300 000 år.
Figur 1; Här visas en vanlig
tvåmeters millimetersstock.
Om vi låter den vara en
tidsaxel, då är varje
millimeter tiotusen år. Varje
centimeter är då hundratusen
år. Vidare är en decimeter en
miljon år och varje meter blir
då tio miljoner år.
Källa; Bioenergi, Lennart
Ljungblom, 1994
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I Sverige används biobränslen i hög utsträckning för el- och värmeproduktion medan däremot den
etanol som används som drivmedel strängt taget skall betecknas som bioenergi, eftersom den är
kemiskt omvandlad. Massa- och pappersindustrin står för en stor del av användningen, ungefär
hälften av den totala användningen i Sverige.
Vanliga biobränslen är trädbränslen, returlutar och avfall.
o Trädbränslen kommer från träråvara och kan t ex vara ved, avverkningsrester eller energiskog.
o Returlut är en biprodukt från massaframställning och används i stor utsträckning som energikälla
i massaindustrin.
o Avfall kan vara såväl industriellt som hushållsavfall.
Oenighet råder kring om torv ska räknas som ett biobränsle eller som fossilt bränsle, ofta benämns
det som halvfossilt. Hushållsavfall räknas ibland till biobränslena trots att det ofta delvis består av
fossila komponenter, främst plast. Sedan 2006 utgår koldioxidskatt på den fossila delen av avfallet.
Biobränslen har traditionellt ofta använts i relativt oförädlad form, t.ex. som brännved, men för att få
ner volymen vid transport och för att få en mer användarvänlig vara, brukar den numera ofta förädlas
i form av fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

3. Förädlingsvägar, råvaror och produkter
Den nödvändiga kvaliteten på det bränsle som slutligen levereras till kund bestäms av den process i
vilken bränslet skall användas, och Lennart Ljungblom har i sina böcker beskrivit möjligheterna på
följande vis:
Figur 2;

Åker

Skog

Myr

Flödesschema för hur
biobränslena produceras.
En hel del kommer från
industrin i form av avfall
och andra trädrester.

Industri

1

2

Sågspån
Kutterspån

Grot (grenar och toppar)
Klena träd
Träddelar
Rötskadad massaved

Bark
Rivningsvirke

Energiskog
Energigräs
Halm
Spannmål

Bränsleflis
Bränslekross
Rivet bränsle

Bränslebal
Bränslebunt

Torv

Steg 1;
Vilken råvara används.

Stycketorv
Frästorv

Steg 2 och 3;
Kunden kan köpa materialet antingen som
oförädlat eller förädlat.
Källa;
Bioenergihandboken 2007

3

Sållad och torkad flis

Pellets, briketter och pulver
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3.1 Biogas

Biogas är en metanrik gasblandning, framställd genom biologisk nedbrytning av biomassa, som kan
användas för motordrift. Biogasen kan produceras och distribueras för användning i bilar eller för
stationär användning exempelvis i små kraftvärmeanläggningar vid avfallsstationer eller vid
reningsverk. Möjliga råvaror är bland andra;
o Mänsklig avföring - utgör en del av råvaran vid biogasproduktion i reningsverk tillsammans med
avloppsslam etcetera
o Organiska fraktioner av hushållssopor – utgör en del av råvaran vid utvinning av så kallad
deponigas
o Gödsel och jordbruksavfall – utnyttjas ofta i privata gasanläggningar vid större gårdar där gasen
sedan används för värmeproduktion.

3.2 Mera raffinerade gaser och vätskor
Mera raffinerade gaser än biogasen kan framställas genom mera avancerade processer. För att styra
produktgasens sammansättning krävs avancerade syntesprocesser, gärna baserade på en syntesgas
som råvara. Syntesgas är benämningen på en gasblandning där kolmonoxid (CO) och vätgas (H2)
ingår. Denna syntesgas kan produceras genom termisk förgasning av biomassan. Nära nog vilken
som helst biomassa kan användas som råvara för förgasningen, dock med villkoret att den inte är
alltför våt. Genom kemisk syntes kan man efter rening av gasen framställa DME (di-metyl-eter),
butan, propan, metanol eller nära nog vilket som helst kolväte. Även syntetisk dieselolja kan
framställas genom den så kallade Fischer-Tropsch-processen.

3.3 Fasta biobränslen

Även fasta biobränslen kan vara uppgraderade i förhållande till sin råvara. Som exempel kan nämnas
träpellets med en jämn fukthalt av knappt 10 % och en densitet av cirka 1100 kg/m3, vilket gör dem
mycket gynnsamma ur transportsynpunkt, eller briketter med omkring 10 % fukthalt men med lägre
densitet än pellets. Båda dessa bränslen har alltså kvar sin ursprungliga kemiska sammansättning
även om deras fysikaliska egenskaper förändrats i uppgraderingsprocessen.
Man kan även producera rent, fast kol genom en pyrolysprocess, eller man kan tänka sig att
massaindustrin skulle börja leverera rent ligninpulver som bränsle. Än så länge är dock dessa
bränslen bara av helt marginellt intresse.

3.4 Oförädlade biobränslen
Den Svenska biobränslemarknaden domineras av de oförädlade trädbränslena i form av träindustrins
biprodukter (justerbitar, kutterspån, slipdamm, sågspån och liknande) och av skogsindustrins
biprodukter (avverkningsrester, bark och liknande men även tallolja spelar en icke oväsentlig roll).
Med trädbränslen menas biomassa från träd eller delar av träd avsedd som bränsle och som inte
genomgått kemisk omvandling. Bränslet kan ha haft tidigare användning, till exempel bränsle av
rivningsvirke. Trädbränslen delas in i tre grupper;
o Skogsbränslen, som omfattar trädbränslen som inte haft någon annan användning tidigare, till
exempel avverkningsrester, barkbränslen och trädrester från skogsindustrin.
o Återvunnet trädbränsle, som till exempel rivningsvirke, snickeriavfall med mera,
o Energiskogsbränsle, bränsle från odlingar av Salix på åkermark.
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4. Vad är energi?
Det mest grundläggande för all bränslehantering är givetvis den energi som bränslet representerar.
Energi är i sig en fysikalisk storhet, och för att förklara vad energi är på ett mera vardagligt vis kan
man exempelvis vända sig till wikipedian, Nationalencyklopedin eller Bioenergihandboken, från
vilket följande är hämtats.
Energi är något som medför förändring, rörelse, eller någon form av uträttat arbete. Energi kan vara
lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs. Ibland avses med energi helt
enkelt "utfört arbete".
SI-grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V·A·s),
wattimme (W·h) och elektronvolt (eV) används, mest beroende på att energi historiskt har tolkats
som olika kvantiteter i olika fysikaliska sammanhang fram till 1900-talet.
I SI används definitionen av energi och effekt tillsamman med grundenheten strömstyrka för att
definiera övriga elektriska enheter. Genom detta får man ett enhetligt system av enheter där det klart
framgår att elektrisk energi och till exempel mekanisk energi inte skiljer sig åt till sin natur.
Den totala energin i ett slutet system bevaras alltid och kan bara överföras från en energiform till en
annan och aldrig skapas eller förintas. Detta faktum - "energins oförstörbarhet" - kallas
energiprincipen.
I biobränslena återfinns energin i kemiskt bunden form och kan frigöras genom
förbränningsreaktionerna, i första hand, grovt förenklat;
C(s) + O2(g) ⇒ CO2(g)
2 C(s) + O2(g) ⇒ CO(g)
2 CO(g) + O2(g) ⇒ 2 CO2(g)
2 H2(g) + O2(g) ⇒ 2 H2O(g)

Frigör 17,56 MJ/m3 omsatt syre
Frigör 9,88 MJ/m3 omsatt syre
Frigör 25,23 MJ/m3 omsatt syre
Frigör 21,56 MJ/m3 omsatt syre

Energiprincipen – bevarandet av den totala energin - innebär att ingen energi går "förlorad", utan lika
stor mängd energi som vi får i nästa i energiform är precis lika med den energimängd som vi hade i
energiformen innan. Detta betyder alltså att den kemiskt bundna energin i vänsterledet i de fyra
reaktionerna ovan måste återfinnas även i högerledet. Det, i sin tur, betyder att reaktionsprodukternas
temperatur blir hög – precis så hög att energimängden i vänster- och högerleden balanseras.
Den temperatur man kan uppnå vid förbränningen är alltså uppåt begränsad av den energimängd som
finns i bränslet, dess värmevärde.

4.1 Värmevärde

Terminologin för begreppet värmevärde kan av många upplevas som ganska komplicerad. Detta har
ofta lett till feltolkningar av analysdata och av de olika fysikaliska tillstånd vid vilka värmevärdet
kan anges.
Värmevärdet kan anges på ett av två olika sätt: Kalorimetriskt eller Effektivt värmevärde.
För att fastställa ett bränsles kalorimetriska värmevärde används en så kallad bombkalorimeter som
är ett analysinstrument. Bestämningen går till så att bränslet torkas, mals och vägs, för att sedan
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förbrännas fullständigt i en sluten stålbomb. Stålbomben omges av vatten. Efter förbränningen mäts
temperaturstegringen i detta vatten och ur denna energimängd beräknas det kalorimetriska
värmevärdet med metoder definierade i Svensk standard (38).
Baserat på det kalorimetriska värmevärdet kan man sedan beräkna det effektiva värmevärdet. Det
effektiva värmevärdet är det kalorimetriska värmevärdet minus den energi som binds i vattenångan i
rökgaserna. För att beräkna det effektiva värmevärdet måste provets vätehalt vara känd. För
biobränsle används ofta ett värde på 5,8 viktprocent vätehalt, vilket är ett beräknat medelvärde för
biobränsle. Se faktarutan.
Faktaruta
h = H x D/100 - (2,45 x (100 - D)/100) ; MJ/kg
h = effektivt värmevärde vid leveranstillstånd (MJ/kg)
H = effektivt värmevärde i torrsubstans (beräknat på 5,8% vätehalt)
D = provets torrhalt
2,45 = vattnets ångbildningsvärme vid 25°C i MJ/kg
För bestämning av det effektiva värmevärdet vid leveranstillstånd i
MJ/kg med avseende på råvikt kan ovanstående formel användas.
Analysvärden sätts in i formeln.
Källa; Bioenergihandboken, 2007

I förbränningssammanhang används alltid det effektiva värmevärdet, eftersom fukten normalt
försvinner ut i ångform genom skorstenen.
En bränsleköpare som vill beräkna det effektiva värmevärdet i en leverans av till exempel bränsleflis
måste från leverantören få angivet det effektiva värmevärdet i torr substans, samt fukthalten på
bränslet (analysvärden).
På följande vis kan man beräkna det effektiva värmevärdet där ∆Hdaf är det effektiva värmevärdet
hos torrt, askfritt material.
Grundvärdena är 19,8 MJ/kg för barrved och 19,0 MJ/kg för löv. Askhalter i rent trädbränsle –
stamved – ca 1%, i bark cirka 4 – 5% eller något mera. Det man skall komma ihåg är att procenten
aska får stor inverkan på det effektiva värmevärdet.
Den mera allmänna formeln för det effektiva värmevärdet är;
∆Heff = ∆Hdaf*(1-ffukt-faska) - 2,5*ffukt MJ/kg
∆Hdaf barrved = 19,80 MJ/kg
∆Hdafl övved = 19,00 MJ/kg
faska = 0,020 (viktandel, 1 % anges som 0,01, 5 % som 0,05 etc)
Formeln kan skrivas om som
∆Heff = ∆Hdaf .(1 – faska) – ffukt.(∆Hdaf+2.5)
Med askhalten 2 % och de ovanstående värdena för ∆Hdaf fås då:
∆Heff,barrved = 19,404 – ffukt.22,3 MJ/kg
∆Heff,lövved = 18,620 – ffukt.21,5 MJ/kg
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vilka ger räta linjer då värmevärdet ritas i ett diagram som funktion av fukthalten, se figur 3.
Värmevärde, barrved respktive lövved
25,00
20,00

DHeff,
barrved

MJ/kg

15,00
10,00

DHeff, lövved

5,00
0,00
0,00
-5,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Fukthalt

Figur 3; Effektiva värmevärdena för typisk bar- och lövved blir räta linjer då de ritas mot fukthalten

4.2 Andra bränsleegenskaper
I Sverige finns det olika typer av förbränningstekniker vilka var och en kräver olika kvaliteter av
bränsle. För att överhuvudtaget kunna välja rätt material för sitt system måste man mäta och
utvärdera de viktiga egenskaperna i materialet. I tabellen nedan visas de viktigaste bränsledata för ett
antal olika sortiment. Samtliga tabellvärden för biobränslen är medelvärden eller typiska värden för
respektive bränsle och angivna värden bör därför endast betraktas som vägledande. Det kan
förekomma stora variationer inom varje bränsleslag beroende på bränslets ursprung och hur det
hanterats och lagrats, samt årstidsvariationer. Förädlade bränslen blir oftast optimerade på ett eller
annat sett beroende på krav från kunden.

Grot
Torrflis
Barkflis
Salixflis
Frästorv
Stycketorv
Pellets trä
Briketter trä
Träpulver
Brännved
Halm
Rörflen vår
Rörflen som.

Effektivt
värmevärde

Effektivt
värmevärde

Fukthalt

MJ/kgTS

MJ/kg

%

%

19,2
19,2
19,2
18,3
21,5
21,5
19,2
19,2
19,2
19,2
17,4
17,2
17,2

9,5
16,6
7,3
7,9
9,5
12
16,8
16,8
17,7
13,8
14,4
14,3
14,3

45
12
55
50
50
40
11
11
7
25
15
14
15

1,5
0,8
3
1
(1)
(1)
1,5
1,5
1
1
7
6
7

15
27,2
42,7

11
2,1
12
10
<0,01 0,005

Kärnbränsle
(vete)
17,2
Stenkol
Olja (Eo 1) 35,9 GJ/m3

Askhalt Svavel

1) Sphagnumtorv (vitmossetorv) ca 2%, Carextorv (Starrtorv) 4-6%.
2) Fyrkantbal 130-180, Rundbal 90 -130.

Källa; Bioenergihandboken, 2007
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Densitet

Askans
smälttemp

%

%

kg/m3

o

0,05
0,02
0,05
0,02
0,24
0,24
0,04
0,04
0,04
0,03
0,15
0,1
0,17

0
0,05
0,5
0,05
0,6

165
250
310
650
600
240
330
(2)
(2)
(2)

1100
1200
1200
1200
1100
1100
1200
1200
1200
1200
930
1460
1080

0,13
0,6
0,1

0,08
0,05
-

800
840

660
1400
-

C
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När man väljer sitt material måste förståelse om substansens uppbyggnad finnas. Vilka byggstenar
innerhåller materialet och i vilken utsträckning går det att påverka delarna för att nå ett visst resultat.
Man kan dela upp ett biologiskt material i 3 huvudgrupper. 2 av dem är påverkbara medan den tredje
kan man ej påverka. I figur 4 visas vilka delar i ett bränslesortiment som är påverkbara samt
opåverkbara faktorer.

Brännbar torrsubstans

Kol

Icke brännbar och ej påverkbar

Väte

Vatten

Ej brännbar men påverkbar.

Syre

Kalium, Kalcium, Kisel m m.

Figur 4; Schematisk bild över bränslets beståndsdelar.
Källa; Bioenergihandboken, 2007

4.3 Fukthalt - Torrhalt och Askhalten
Förutom att välja rätt material för sitt system är torrhalten den del som är viktigast att få rätt för ett så
bra värmevärde som möjligt. Den bestäms enligt Svensk standard (SS 18 71 70 & SS 18 71 84) och
definieras på följande vis; ”Kvoten av torrsubstansens massa och det fuktiga materialets totala
massa”. Det helt klara sambandet mellan fukthalten (M) och torrhalten (D) i procent är följande;
M + D =100
Man kan definiera askhalten på följande vis. Kvoten av askans massa och torrsubstansens massa
före förbränningen. Metoden för att bestämma mängden aska i ett material beskrivs i standard (SS
18 71 71). Askan klassificeras i två kategorier vilka är askhalten före skörd och askhalten med
föroreningar i under och efter skörd, där bland annat maskinval för skördning, transporter och
lagring ingår. En annan del som har en stor betydelse för värmevärdet är vid vilken temperatur som
askan smälter, framför allt har den stor betydelse vid mindre förbränningsanläggningar.

4.4 Lagring av biobränslen
Mikroorganismer bryter av naturen ned biomassa med tiden vilket gör att lagringen av materialet bör
ske i ej sönderdelad form. När man krossar eller flisar ett material frigör man sockerarterna i träet
vilket i kombination med syre och fukt inger en grogrund för svampar och organismer. Man bör
istället försöka att långlagra materialet obearbetat och bara sönderdelas i takt med förbrukningen.
Material som däremot är torra när de krossas eller flisas kan lagras under längre perioder under
förutsättning att de inte kan ta åt sig fukt under lagringen.

4.5 Fraktionsfördelning

Valet av förbränningspanna sätter krav på sönderdelningsmetoden. Detta på grund av att olika
pannor kräver olika storlek på material och olika typer av maskiner kan göra olika typer av
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fraktionsstorlek på materialet. Det är oerhört viktigt att få rätt storlek på bränslet i förhållandet till
vilken pannutrustning som finns. Om det blir större stycken än vad pannan är dimensionerad för kan
rent mekaniska driftstopp uppkomma och pannan kan troligen inte göra en genomförbränning av
materialet vilket ökar askhalten och då påverkas verkningsgraden på pannan. Vidare kan man inte
använda för sönderdelat material heller för då får man en för stor del oförbränt material som följer
med rökgaserna ut ur pannan.

5. Vilka metoder finns?
I södra Sverige domineras bränslesortimentet av flisad grot, och produktionen sker antingen via
lagring som rislimpor (vältor) för senare flisning eller direktflisning på hygget och tippning till
containrar för inforsling med lastbil till pannorna. Detta arbete kretsar kring detta system och
förklaras mer genomgående längre fram.
Sverige som helhet ser det lite annorlunda ut. Det finns ett antal andra system som har samma
huvudmål men har ett annat tillvägagångssätt för att nå slutmålet att få ett så optimalt bränsle som
förbränningssystemet kräver. Gemensamt för alla metoder är att när flisnings- ögonblicket sker är det
av stor vikt att materialet har en så stor torrhalt som möjligt.

5.1 Avverkningstillfället.

Skog som avverkas under vinterns senare hälft, alltså under den tiden då det är tjälen fortfarande
ligger i marken samt när luften är under fryspunkten kan skotning ske samma vår. Detta på grund av
frystorkningen som då sker i materialet. Tack vare denna sker avbarrningen också i mycket raskare
takt än vid sommaravverkningar.
Avverkningar som skett efter vårens slut, alltså vid sommarens intåg samt senare under året skall
skotas nästkommande år så fort snön och tjälen i lämnat rishögarna, detta på grund av att materialet
skall få tid på sig att barra av.
Körtekniskt och ekonomiskt sett är det inte någon större skillnad i att anpassa en trakt efter om det
skall flisas eller ej. Det som kanske skulle kunna hindra en så snabb och effektiv avverkning är att
man skall tänka på när avverkningen sker är att lägga toppar och grenar i någorlunda samma
riktning. Det vill säga att skördar- föraren inte plockar träd runt omkring sig utan att han/hon just får
möjlighet att toppar och grenar kommer i någorlunda samma riktning.

5.2 Risskotning.

Det naturliga kretsloppet av nedfallande barr och kvistar kan marken ta till vara på. Att skota ihop
avverkningsresterna till en grotlimpa kommer att ge en större urlakning av miljöpåverkande och/eller
närande ämnen (framförallt kväve, N) än om man skulle sprida riset. Denna urlakning kommer att bli
särskilt stor om man skotar ihop materialet grönt. Kvävet som finns i skogsbränslet är framför allt
lokaliserat till de gröna barren. Skotas materialet ihop färskt kan den högre koncentrationen av kväve
som då följer med ut ur lokalen bidra till förhöjda kvävevärden i t.ex. kringliggande vattendrag.
Ett färskt material innehåller även en högre fukthalt vilket kommer att göra grotlimpan mer kompakt
där lite av den värmen som vill sprida sig, samt mindre möjlighet för syre att ta sig in i högen vilket
ger en bra grund för organismers och svampars tillväxt. Om grönskotat material låts ligga ihopskotat
en längre period (mer än 1 år) kommer man även få en snabbare nedbrytning av substansdelar i
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materialet, alltså förluster av den brännbara delen av materialet (framför allt kolet, C), men även en
högre koncentration av skadliga sporer och organismer i luften kring högen.
Skotar man ihop riset avbarrat kommer den högen få en mycket mindre koncentration av kväve samt
kommer inte att bli så kompakt och syrefattig. Grotlimpan kommer att tillåta en större transport av
värme och fukt från de centrala delarna av högen ut mot kallare och fuktigare delar av högen, vilket
lämnar kvar ett material med lägre substansförluster, mindre skadliga svamp- och mögelsporer i
kringliggande luft samt en högre torrhalt på materialet. En annan fördel som man kan räkna upp med
att låta riset barra av där upparbetningen av stammen skett är att man sprider ut de mineral och
kväverika barren över hela lokalen vilket då närmar sig ett det naturliga nedfallet av barr och grenar
som sker i en produktionsskog.

5.3 Specifikt hur?
Den absolut bästa tiden på året för grotskotning är under våren och sommaren då årstidens vanligen
torra och varma vindar samt att solens värmestrålning är stark. Under hösten kan man fortfarande
skota ihop grot men man skall då ta i beaktning att materialet inte torkar ur lika fort, och alls lika bra,
oberoende på hur länge man låter det ligga. Detta på grund av att vid ett senare skotningstillfälle har
fibrerna i groten oftast/alltid börjat ta åt sig av markfukten samt att luftfuktigheten normalt höjer sig
ju längre man kommer in på hösten.
Det finns många system för att skota ris men det finns några grundpelare när det gäller hur, var och
när man skotar det för att uppnå ett så bra slutresultat (värmevärde) som möjligt.
Om man har tänk att samla ihop groten till så kallade rislimpor på hygget har materialet störst chans
att nå de siffrorna om limporna läggs på det sättet att vind har möjlighet att blåsa igenom högen och
att sol- exponeringen blir så hög som möjligt. På grund kapillärkrafterna kommer en del fukt att
komma från marken och detta gör i sin tur att om skotarföraren bygger högen för låg kan groten få
ett större fukttillskott än vad den kan bli av med. Om skotarförare kan få in mer grot per meter
använd markyta = högre limpa kan man få flera positiva följder;
o Ju högre hög, desto större yta som vind och sol kommer åt.
o Ju mindre markyta till anspråk, desto mindre markfukt kan komma upp i högen.
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Figur 5; En grotlimpa byggd efter ovan nämnda parametrar Källa; Eget arkiv, 2006
Efter skotningstillfället skall groten ligga och torka under armerad papp tills den nått en fukthalt på
ungefär 30-40 procentenheter. Denna process tar vanligen ungefär 6 månader till 1 år i anspråk.
OBS, ritningen läses ovanifrån;
Om limpan byggs åt detta håll som den grövre pilen pekar bör
man stå med lastbäraren i limpan åt det hållet man bygger den,
alltså vid kryss 1 och hytt- delen på maskinen vid kryss 2. (Vid
kryss 3 står flisaren vid flistillfallet) Detta gör att man alltid kan ha
koll på att limpan blir rak i framkanten samt att den blir en bra
form på överdelen av limpan (pilarna vid kryss 2). Detta får
limpans struktur att bli stabil och kompakt.

X1
X3

X2
Framsida

Figur 6; Schematisk bild över uppbyggnaden av grotlimpan som visades i förra bilden.

5.4 Flisningen.

När materialet nått en fukthalt på 30 – 40 % eller vad förbränningssystemet kräver sker flisningen,
vanligen med en fisare stående vid rishögen och en skyttel gående mellan flisaren och containerns
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ute vid bilväg där sedan lastbilar tar över och forslar in flisen, antingen till en terminal eller direkt till
värmepannan.

Figur 6; Flisaren tippar i skytteln som sedan kör det sönderdelade materialet till containrar. Källa;
Eget arkiv, 2008.
Idag rymmer en container kring 40 m3s. Detta varierar beroende på fukthalten i materialet. När
flisaren och dess skyttel fyller dem räknar man inte efter kubiken utan den faktor som brukar avgöra
hur mycket en container kan fyllas är hur tungt materialet är. I det avseendet är det av största vikt att
materialet är så torrt som möjligt på grund av att lastbilen oftast får betalt i antal kilometer från
pannan man är och flisar. Skulle materialet inte vara nog torrt kommer lastbilen att köra halvfulla
containrar. Detta gör att med varje lass som dragbilen kör in till antingen terminalen eller pannan
förlorar bränsleleverantören stora mängder i m3s mätt. Om bränsleleverantören får betalt av
pannägaren i MWh så spelar fyllningen mindre roll, bara materialet har ett så optimalt effektivt
värmevärde som det går för just det förbränningssystemet. Men skulle han just få betalt i m3s så är
fyllningen av containrarna mycket viktigt.
När flisningen sker har vädret större inverkan än hur länge groten varit höglagd. Detta kommer sig
av att flera tunga maskiner skall gå på liten yta under kort tid. T.ex. idag har en normal flismaskin en
bruttovikt kring 30 ton, till den vikten kommer ytterligare 10 – 15 ton då den är full av flis. En
fullastad skyttel kan väga kring 20 ton samt en lastbil med tre fullastade containrar väger kring 60
ton. Med dem siffrorna i bakhuvudet förstår man att marken och väglaget spelar en stor roll i
hanteringen.

5.5 Terminallagring.

Vid lagring på terminal under en längre period är det av mycket stor vikt hur man stackar upp
limpan. Den får inte bli för bred och ej heller för hög. Om detta ändå sker finns det risk för att man
tappar så väl energi som att det finns risk för självantändning.
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Flisen i sig kan självantända. Det händer när värmeutvecklingen blir för stor och luftströmmarna från
de varmaste delarna (längs in i stacken) stryps av den anledningen att den varma luften som
transporterar fukten ut mot de svalare delarna, det vill säga de yttre delarna på stacken inte
möjliggörs t.ex. på grund av att högen blivit för stor och kompakt. Studier som gjorts på
terminallagring visar att denna värmeutveckling minskar vid mindre syre i stacken men fortsätter tills
så låga syrehalter som 4 %. När man lagrar trädbränslen kommer man aldrig ner till så låga nivåer.
Självantändning av grotlimpor har aldrig kunnat påvisas. Att de inte självantänder kommer sig av att
de inte är så kompakta utan att det hela tiden finns tillräckligt luftgenomströmning inne i stacken för
att kunna transportera bort värmen och fukten som utvecklas i stacken.

6. Presentation av arbetet.
Arbetet utgick från två klara frågeställningar;
o Vem äger vad i olika hanteringssteg?
o Vem vet vad i olika hanteringssteg?
Hur får man svar på dessa frågor på ett effektivt och så trovärdigt vis som det går? Det skulle gå att
ringa runt till Svenska företag och göra en undersökning men vilka personer skulle man ringa till och
hur många skulle det inte bli. Man kan skicka ut ett pappersbrev med en enkätundersökning till
berörda personer och företag men problemet med undersökningar i brevinkasten är det låga
svarsantalet. Enkätundersökningen passade i alla fall in i detta projekt men den gjordes på ett litet
annorlunda sett;
Med dagen högteknologiska samhällen tänkte vi oss att, visst det går att göra en enkät och skicka till
berörda personer men inte brev vägen utan per mail. De personer som undersökningen gällde är
kontorsbaserade tjänstemän och idag är deras främsta arbetsinstrument en dator som oftast har en
bredbandsuppkoppling. Detta gjorde det hela mer intressant att försöka få svar genom denna metod.

6.1 Intressenterna.
Det finns inte en samlad lista över mail- adresser i Sverige där alla adresser är riktade enbart till
biobränslerelaterade företag utan här krävdes det av mig själv att leta reda på dem som skulle kunna
vara aktuella. Den informationen sökte jag på de flesta möjliga och omöjliga platser. Det jag började
med var söka på Internet. De flesta relevanta företagen inom bioenergisfären har hemsidor där man
kan besöka och ta reda på om och i så fall vilka/vilken person som kan tänkas falla in i
undersökningen. Tidskrifter, annonser, reklamblad, böcker och personliga kontakter var andra
kanaler som jag sökte personer och företag genom. När denna genomsökning var över hade jag en
lista på mail- adresser till 303 personer, lokaliserade från Skåne i söder upp till Gävleborg/Jämtlands
län. Det skall nämnas redan här att svaren egentligen kom enbart från södra Sverige, ungefär upp till
Mälardalen med ett och annat undantag.

6.2 Frågeställning.

För att kunna få ut bra statistiska siffror från en enkätundersökning gällde det att sortera upp frågor
och svar i olika kategorier. Detta gjordes genom att jag i enkäten riktade in olika typer av frågor till
personer och företag som arbetar i de olika hanteringsstegen. Det blev tre kategorier och de var;
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o Skogsproducerande.
I denna klass hamnade alla vars huvuduppgift inom företaget är att producera skog eller att sköta
skog åt uppdragsgivare och produktionen av bränsleflis är mera av karaktären biprodukt än ett
sortiment att räkna med. Däribland kan räknas upp företag så som, Södra, Mellanskog, Sveaskog,
Skogssällskapet osv.
o Bränsleproducerande.
Här hamnade de företag vars huvuduppgift istället för skogsproducerande var att just producera
bränsleflis. De flesta företag här var av inköpskaraktär med egen produktion såsom Sydved energi, Neova och olika sågverk.
o Förbrukare.
I den tredje och avslutande gruppen hamnade de företag som uteslutande inte hade någon som
helst produktion av vare sig skog eller bränsle utan var helt och hållet inriktad på att förbruka
materialet istället. Där hamnade egentligen bara en kategori, nämligen pannföretagen och dess
representanter.
I en undersökning räcker det inte med två frågor utan här gällde det att komma underfull med ett
antal frågor som var av intressanta och som kunde vävas ihop med de två grundfrågorna vi hade.
Enkäten delades upp i 4 delar där den första delen skulle alla kunna svara på. För att inte den
svarande skulle behöva skriva så mycket så byggdes enkäten i Excel där svarsalternativen var i form
av kryssrutor. Det var allmänna frågor som till exempel;
o Hur angelägen biobränslehanteringen är för svarande företag?
o Hur lång tid går det mellan de olika hanteringsstegen i just erat företag?
o Inom vilken tidpunkt i denna fördröjning bedömer du att materialet flisas?
o I vilken form lagras det ej sönderdelade materialet på ert företag?
o Vem tror du äger vad i de olika hanteringsstegen?
Den andra delen, som riktade in sig på de skogsproducerande företagen (alla som kunde fick givetvis
svara), hade frågor som mera kretsade kring skogsproduktionen och den tekniska biten av grot
hanteringen, från avverkningen fram tills lastbilen tog över. I denna del var det frågor såsom till
exempel;
o Får de berörda maskinförarna några instruktioner innan de utför arbetet och i så fall hur ser
informationen ut?
o Hur stor del lagras på terminal innan det går vidare till pannägaren?
o Sker flisningen i skogen innan in- transport till terminal eller pannan?
Del 3 var uppbyggd kring frågor som hörde till hanteringen på terminalen vilket gjorde att svaren
som kom in från denna del var från i huvudsak bränsleproducerande företag men även här kom det in
svar från olika företag i olika led. Frågorna kretsade kring;
o Får maskinföraren någon instruktion om hur han skall hantera materialet på terminalen och i så
fall hur?
o Hur lång tid ligger bränslet på terminal och i vilka former?
o Om flisning sker, vilken marktyp flisas den mot?
o Om man stackar flisen, vilka måttbegränsningar finns på ert företag?
o Har ni gjort några kalkyler över material/energi förluster i materialet innan leverans och i så fall
vilka siffror fick ni fram?
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Den sista delen av enkäten var inriktad på frågor som berörde materialet när det nått pannan. De var;
o Får maskinföraren några instruktioner om hur hans skall hantera bränslefraktionerna och i så fall
hur?
o Om skogsbränslet blandas med andra bränslen innan det går in i pannan?
o Vilka maximimått har ni på era stackade flishögar?
o Hur lång tid ligger bränslet lagrat innan det går in i pannan?
o Har ni gjort några kalkyler över material/energi förluster i materialet innan leverans och i så fall
vilka siffror fick ni fram?
o Vilken fukthalt skall bränslet för att just eran panna skall fungera optimalt?
o Kan man med blotta ögat se vilken bränslekvalitet som materialet har?
o Kan man med blotta ögat bedöma bränslekvaliteten med tanke på hur den har hanterats innan den
når pannan?

7. Resultatet.
Även om enkäten gick ut till företag i hela Sverige har inte svar kommit in från alla utan de har
framförallt inkommit från Skåne upp till Mälardalen plus ett och annat spritt svar från mellersta
Sverige. Utav 303 utskick har svar från 101 kunnat användas i undersökningen, alltså en svarsandel
på 33 %. Utav dem har alla svarat på den första allmänna delen och sina respektive delar medan de
andra delarna har de svarat mycket sporadiskt på.
De svar som har kommit in från enkätundersökningen är av olika karaktär beroende på vilka som har
svarat. Vissa av de svarande sätter stor fokus och lägger stor möda medan andra inte gör detta. På
grund av den skiftande kvaliteten på svaren och för att lättare kunna avläsa och jämföra svaren har de
delats in i tre klasser vilka presenteras här nedan. Figur 7 här nedan visar hur många som svarat från
varje klass enkäten.
Förbränning;
27,27%

Bränsleprod.;
9,09%
Figur 7; Andel svar per indelat block.

Skog; 63,64%
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7.1 Allmänna frågor.
Vilken prioritet har produktionen av skogsbränsle inom ditt företag/organisation?
I figur 8 visas vilken prioritet som de olika grupperna visar i ämnet. I dessa figurer kan man tydligt
utläsa att de skogsproducerande företagen har större fokus på timmerskogen än på biobränslena.
Vidare kan man med säkerhet även påvisa att när det gäller bränsleproducenterna och förbrukarna
har man ett betydligt större intresse och en högre prioritet av bränslematerialet vilket naturligtvis är
helt i sin ordning.
Skogsproducerande
Hög; 5,88%

Bränsleproducerande
Låg; 8,33%

Låg; 29,41%

Medel;
25,00%
Hög; 66,67%

Medel;
64,71%

Förbrukare
Låg; 12,50%

Hög; 62,50%

Medel;
25,00%

Figur 8; Skillnaden i prioritet mellan de tre grupperna.
Hur lång tid bedömer du att det tar innan bränslet kommit från hygget till pannan?
De skogsproducerande företagen har en mycket längre fördröjning på materialet än vad det
bränsleproducerande ledet och förbrukarledet har.
De bränsleproducerande företagen har en del, visserligen en liten del, som troligen ligger längre ute i
skogen eller på terminal än vad någon av de andra överhuvudtaget har.
Av svaren att döma har förbrukar- ledet minst material liggande under längre perioder vilket visas av
figur 9 här nedan. Detta beror på att de har större möjlighet till en varierande inköpskvot under året
beroende på åtgången.
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Skogsproducerande

18 mån;
17,14%

24 mån;
5,71%

Bränsleproducerande

< 6 mån;
20,00%

18 mån;
5,56%

24 mån;
5,56%

12 mån;
33,33%

12 mån;
57,14%

Längre;
5,56%

< 6 mån;
50,00%

Förbrukare
12 mån;
41,18%

< 6 mån;
58,82%

Figur 9; Skillnader i hur lång tid man bedömer att det tar för materialet att komma från hygget till
panna.
I vilken form sker lagringen av det oflisade materialet?
Här finns det små skillnader mellan de olika grupperna över i vilken form man lagrar materialet
innan flisning sker. Den klart dominerande lagringsmetoden är i rislimpor eller vältor (~93 %) till
skillnad från buntlagring (~7 %).
92,73%
7,27%

I rislimpor (vältor)
I buntar

Figur 10; I vilken form lagras det oflisade materialet.
Vem äger bränslet i de olika hanteringsstegen?
Så länge som materialet ligger oflisat i skogen är det ungefär 68 % som ägs av skogsägarna medan
de andra 32 % ägs av bränsleföretagen.
När sedan materialet är flisat men det fortfarande finns kvar i skogen minskar skogsägarna sin
ägandeprocent till strax över 9 % medan bränsleföretagen ökar sin till över 88 %. Redan i detta skede
går ungefär 3 % av ägandet över till pannägarna.
Om materialet lämnar skogen i oflisad form och når terminalen ägs 94 % av bränsleföretaget medan
resterande del (~6 %) ägs av pannägaren.
Om det istället är flisat och mellanlagras på terminal ägs det till 90 % av bränsleföretaget medan bara
ungefär 10 % ägs av pannföretagen.
Då oflisat material tas in till panncentralen ägs fortfarande ungefär 25 % av bränsleföretagen medan
den största delen (~75 %) ägs av pannägaren.
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Då materialet slutligen är flisat och ligger framför pannan har det övergått till pannägaren, de äger i
detta stadium nästan 95 % - medan det fortfarande finns ungefär 5 % av allt material som ägs av
bränsleföretagen. (Figur 11)
Tittar man istället totalt på hur mycket procentuellt av allt tillgängligt material som ägs av de olika
grupperna skogsägare, bränsleföretag och pannägare så har skogsägarna ett innehav av 12,90 %,
bränsleföretagen, 55,74 % och pannägarna, 31,36 %.(Figur 12)
Det oflisade materialet ägs
av

100,00%
90,00%

Det flisade materialet i
skogen ägs av

80,00%
70,00%

Det oflisade materialet på
terminalen ägs av

60,00%
50,00%
40,00%

Det flisade materialet på
terminalen ägs av

30,00%
20,00%

Det oflisade materialet hos
pannägaren ägs av

10,00%
0,00%
ägaren

företaget

ägaren

Skogs-

Bränsle-

Pann-

Det flisade materialet hos
pannägaren ägs av

Figur 11; Vem äger vad under de olika hanteringsstegen.
Förbrukare;
31,36%

Skogägarna ;
12,90%

Bränsleföretag
en; 55,74%
Skogägarna
Bränsleföretagen
Förbrukare

Figur 12; Ägandeandel av det totala materialet.

7.2 Hanteringen i skogen.
Får maskinförarna någon instruktion om hur bränslefraktionerna skall hanteras?
Här har den skogsproducerande gruppen svarat att ungefär 70 % av maskinförarna får någon ledning
i hur de skall hantera materialet medan producent- (100 %) och förbrukarleden (~85 %) säger att de
har större handledning för maskinförarna. Med en större handledning menades i undersökningen att
företaget hade en regelrätt utbildning för entreprenören.
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Skogsproducerande

Förbrukare

Nej; 29,17%

Nej; 14,29%

Ja ; 70,83%

Ja ; 85,71%

Figur 13; Hur stor del får av maskinförarna får instruktioner om hur de skall hantera det oflisade
materialet?
Hur stor del av materialet lagras upp på terminal innan det går till pannan?
Här finns en viss skillnad mellan svaren men ändå en viss enighet. De skogsproducerade har här
svarat att 69 % av allt material går direkt till pannan medan de bränsleproducerande har svarat att
nästan 74 % går direkt till pannan och till sist har förbrukarna svarat att ungefär 62 % går direkt till
pannan. I medeltal blir detta ~68 % av all flisad grot som går direkt till pannan vilket motsvarar
knappt 3 500 000 m3s av det totala materialet inom Sveriges gränser.
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Till terminal

Skogsproducenter

Direkt till pannägaren

Bränsleproducenter

Förbrukare

Figur 14; Andelen material som går till terminal respektive direkt till pannan från skogen fördelat i
de tre grupperna.
36,50%
63,50%

Till terminal
Direkt till pannägaren

Figur 15; Andelen av det totala materialet som går till terminal respektive direkt till pannan från
skogen.
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Vad sker flisningen i skogen till, direkt innan leverans?
Det klart dominerande systemet för att forsla bort sitt material i sönderdelad form från skogen är att
flisa det mot en container som sedan hämtas av en lastbil (över 75 %). Att flisa det direkt till stack i
skogen är det nästan 15 % av systemen som använder sig av. Systemen med att flisa direkt till bil
inte är högre en knappt 10 %.
Till stack;
14,61%

Till bil; 9,02%

Till container;
76,37%

Figur 16; Sönderdelningssystem i skogen.
Om flisning sker till stack i skogen, på vilken yta lagras den då?
Vid flisning av materialet i skogen där man stackar upp en hög innan man lastar den för intransport
till terminal alternativt till pannan så är det intressant att se att 55 % av det sönderdelade materialet
läggs direkt på skogsmarken.
39,22%

Direkt på mark
På grus
55,22%

På hårdgjord yta

5,56%

Figur 17; Vilken marktyp läggs flisen på?

7.3 Hanteringen på terminalen.
Får maskinförarna någon information om hur de skall hantera materialet på terminalen?
Av diagrammen nedan ser man tydligt att de bränsleproducerande företag som idag hanterar de
största mängderna bränsleflis på terminal också instruerar sina maskinförare om hur de skall hantera
bränslet. Att sedan de skogsproducerande företagen har en så stor del förare som inte får någon
vidare information om hur de skall hantera materialet kommer sig av att deras information läggs på
den skogsproducerande delen. Förbrukarledets svar är något osäkra på grund av att väldigt få har
svarat på frågan.
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100,00%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

71,43%
50,00%

50,00%

Skogsproducerande
Bränsleproducerande

28,57%

Förbrukare (pannägare)

0,00%
Ja

Nej

Figur 18; Informationsflödet på terminalen.
Hur länge lagras materialet i sönderdelad form innan den går in till pannan?
Här har de olika grupperna svarat lika. Av längden på lagringen kan man påvisa att delar av året
konsumerar företagen i större takt än vad de producerar. Därför lagras inget material i längre
perioder än ett år och i den största delen i mindre än ett halvår.
12 mån;
32,78%

< 6 mån;
67,22%

Figur 19; Lagringstider för sönderdelat material på terminalen.
Om flisning sker på terminalen, vad flisas den mot?
Här visas den faktorn i hanteringsprocessen att flödet inte är jämt. Den tiden då leverantören inte har
så stort direktinflöde till pannan hinner bränsleentreprenören med att flisa material som kommit in
till terminalen oflisat. Den tiden på året då det går åt minst flis i värmepannorna är på sommaren.
Detta innebär att man flisar för att stacka.
22,22%
Till container
6,67%
71,11%

Figur 20; Diagram över vad bränslet flisas till.
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När flisningen sker mot stack, vilken typ av mark läggs den på samt vilka maxmått har ni på
era stackar?
Här ser man tydligt att de flesta av terminalerna har någon form av hårdgjord yta, oftast asfalt.
Många bränsleterminaler har idag sin bas på nedlagda sågverkstomter, industriplaner eller gamla
landningsbanor. Maximibredden var i medeltal 6,75 och höjden var så hög som 13,5 meter. Några
maximilängder kom inte in bland de svarande. Här har kommentarer kommit in i ämnet som berör
höjder och bredder på stacken. En del svarar att ”av erfarenhet skall man inte bygga sin flisstack
större än”… De kommentarerna fick mig att undra över om de haft problem med bränder eller om
deras bränsle inte torkat ur riktigt. Funderingar kring detta redovisas i diskussions- delen.
10,83%

6,67%
Direkt på mark
På grus
På hårdgjord yta

82,50%

Figur 21; Marktyper på vilka man lägger sitt sönderdelade bränsle.
Frågan kring huruvida man har gjort några beräkningar avseende energiförluster har tyvärr väldigt få
svarat på.

7.4 Hanteringen vid förbränningsstationen.
Får maskinförarna några instruktioner om hur de skall hantera flisen på planen?
Här behövs det inte några diagram för att klargöra att maskinförarna får information kring hur de
skall hantera materialet. Detta på grund av att 100 % av de svar som kommit in har svarat att
maskinförarna får information innan de börjar.
Blandas skogsbränslet med andra bränslen innan det går in i pannan för förbränning?
Av de svarande fanns det inte en enda som bara använde sig av skogsbränsle utan alla svaren
innehöll någon form av iblandning av annat. Nedan redovisas tre kategorier vilket är torrflis, torv
samt annat. Kategorin annat innehöll inte bara trädbränslen utan även tillexempel sopor samt
hushållsavfall.
40,00%

46,67%

Ja, med torrflis
Ja, med torv
Ja, med annat

13,33%

Figur 23; Blandning av olika bränslesortiment före förbränning.
Hur lång tid lagras det sönderdelade materialet på flisgården innan det går in i pannan för
förbränning?
Här ser man tydligt på att den gruppen i hanteringskedjan som kunde hålla bäst ”just in time” var
pannägarna. De köper så mycket bränsle de behöver för en tid fram och kan enkelt reglera lagren
bara genom att köpa mer eller mindre för tillfället beroende på väderleken. Trots att man inte har
långa lagringstider före förbränningen finns det ändå regler för vilka maximimått en stack får vara.
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Här svarade de att maximibredden var strax över 6 meter (6,06), maximihöjden var på 8,5 meter
samt att de hade en maximal längd på 30 meter (maxlängden är osäker på grund av ett fåtal
svarande).
6,25%
<=6 mån
12 mån
93,75%

Figur 24; Lagringstider innan bränslet förbränns.
Kan man bedöma bränslets kvalitet bara igenom att titta på det samt kan man märka någon
skillnad i bränslekvaliteten beroende på hur det har hanterats?
På dessa frågor har alla grupper svarat att till nästan 90 % säkerhet kan man se och märka det. Den
tydligaste indikatorn – detta genomsyrar svaren – är närvaron av föroreningar. Främmande material
som t.ex. jord, sten, järn, skrot osv. märks direkt vid mottagningen vid värmeverken. Vidare har de
flesta räknat upp hur och när riset skotas ihop. Att sedan fraktionen fluktuerar beror på vilken typ av
flisare som används och hur den sköts.
Nej; 15,79%

Ja; 84,21%

Figur 25; Kan man bedöma flisens kvalitet bara genom att titta på den när den kommer in till
panngården?
Nej; 10,53%

Ja; 89,47%

Figur 26; Märks det på bränslefraktionen hur man har hanterat materialet innan det nått panngården?
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8. Diskussion.
I vårt moderna landskap finns det mycket stor potential att öka produktionen av bränsleflis. Mer och
mer åkermark och betesmarker läggs i träda vilket inger en ökad naturlig inväxt eller plantering av
potentiellt bränsleflismaterial. Vidare finns idag även outnyttjat material längs vägar och i
kraftledningar. Det gäller att hitta intresse och system för att kunna dra nytta av detta material. Idéer
som drivarmaskiner kan få betydelse i ett framtida tillvaratagande av dessa material.
Den större delen av de skogsproducerande företagen svarade att bränsleproduktionen inte hade en så
hög prioritet (runt 35 %). Bränsleproducenterna och pannägarna hade ett större intresse (~65 %).
Skall vi i Sverige ta klimathotet på allvar måste alla ta sitt ansvar och en av de grupper som just kan
dra ett stort lass till stacken är de skogsproducerande företagen där det finns en stor grupp
själverksamma markägare som har stort intresse av att rensa upp längs vägar och åkrar. Detta
intresse har funnits innan men den ”moroten” som har fattats innan har börjat röra på sig nu,
nämligen den ekonomiska biten. Med ett ökande tryck från industrin och omvärlden att öka
produktionen av bränsleflis har även priset på råvaran ökat. Intresset har ökat men det som denna
undersökning visar är ett bristande kunnande och intresse från de skogsproducerande företagen.
Detta är naturligt på grund av att detta sortiment under långa perioder knappt har existerat utan har
varit ett material som varit ett nödvändigt ont att forsla bort från föryngringshyggena för att
underlätta för en framtida föryngringsåtgärder.
o 35 % av de skogsproducerande företag som svarat hade ett stort intresse av biobränsleproduktionen. Det kanske inte behövs mer intresse för att kunna fortsätta och även öka produktionen på ett
visst sätt?
o Att ungefär 65 % av de bränsleproducerande företagen - liksom pannägarna - hade ett högt
intresse av bränsleproduktion får mig att undra. – Skall de andra 35 % verkligen jobba med
bränsleframställning om de inte är intresserande av vad deras företag tjänar pengar på?
Tekniker kring hanteringen av bränslet varierar från olika delar av Sverige men det systemet som
dominerar i södra Sverige (92 %) är att vid avverkningsstillfället höglägga riset. Efter detta skotas
riset ihop till en grotlimpa som får ligga och torka under armerad papp i ungefär 6-12 månader.
Denna skotning sker ibland alltför tidigt, innan riset fått barra av, vilket leder till större läckage av
mineraler och kväve från hyggena och ökad övergödning av kringliggande vattendrag men även till
högre utsläpp från pannorna.
o Många pannor får större problem med utsläppen vid för stor inblandning av grönt/färskt material.
Kan man i alla fall minska tiden från avverkningstillfället till materialet är vid pannan utan att
pannans utsläpp blir högre?
Hur skall man tolka att de frågor som berörde förluster av material, både räknat som energi och som
ren substans förluster inte svarades på. Det kom varken in svar från skogsproducerade, bränsletillverkande eller från pannägarna.
o Skall det tolkas som att det inte förekommer några förluster?
o Skall man tolka det som att de inte tror att det förekommer några förluster?
o Eller skall man tolka det som att företagen inte vill skylta med att de har förluster av materialet?
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Vid frågor om hantering på terminaler och frågorna som berörde hur stor en stack får byggas
levererades svar som fick mig att undra lite över några saker. En del svarade även med kommentarer
så som ”Av erfarenhet skall man inte bygga en stack med större mått av…”
o När de inte har utvecklat sina kommentarer mer än så, skall man tolka det som att de svarande
haft problem med självantändning?
o Kanske man istället skall tolka kommentarerna som att det bara blir bökigt och otympligt att
bygga för stora stackar?
Hanteringssystemet som avhandlats i undersökningen tyder på att en förhöjd kunskap kring
risskotningen krävs. Bara cirka 70 % av de skogsproducerande företagen, och 85 % av
bränsleproducenterna, ger ut information till maskinförarna innan entreprenören startar. Enligt min
mening borde det vara 100 % av dem som hanterar materialet som utbildas, på samma sätt som
utbildningen sker mot vanlig avverkning.
I utbildningen som bedrivs eller som skall bedrivas tycker jag att det skall ingå delar som t.ex.;
o Körtekniker för att få ett effektivt flyt i skotningen/flisningen.
o Information om hur man kan bygga och placera en rislimpa på hygget för att uppnå ett optimalt
bränsle. Placeringen av limpan har betydelse vid det senare flisningstillfället.
o Tidpunkten för ihop- skotningen av riset.
o Om skotningen sker av färskt, ännu ej avbarrat, ris måste flisningen ske inom det snaraste efter
ihop- skotningen. Låter man grothögen ligga för länge, längre än 1 år kommer utvecklingen av
mögelsvampar bli stor vilket kan vara besvärligt för förarna vid sönderdelandet av materialet.
Vidare kommer substansförlusterna att bli större ju längre högen ligger, detta på grund av högre
mikrobiell aktivitet i en fuktigare grotlimpa vilket i sin tur gör en snabbare nedbrytning av
materialet.
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9. Källförteckning
9.1 Tryckta källor

o Bioenergi 1. Ljungbom Lennart, 1994
o Bioenergi 2. Ljungbom Lennart, 1995
o Bioenergi 3. Ljungbom Lennart, 1996
o Bioenergiboken, 2007

9.2 Internet
o
o
o
o

www.svebio.se
www.energimyndigheten.se
www.novator.se
www.sv.wikipedia.org
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10. Bilagor
Bilaga 1;
Enkäten innehöll förutom själva enkäten även ett följebrev vilket visas här nedan.
Hej.
Mitt namn är Johan Andersson och studerar till skogsmästare på SLU. Just nu håller jag på med
mitt examensarbete med inriktning bioenergi i samarbete med Växjö universitet. Arbetet handlar om
hanteringen av bränslet/materialet innan det når värmeverken. Det är ju så, att hanteringen har en
stor inverkan på den slutliga kvaliteten hos bränslet.
Jag har en bakgrund som arbetare. Mer i detalj har jag just arbetat med bränsleframställning, alltså
flisning av skogsavfall och detta har jag gjort under de senaste 12 åren. Under merparten av dessa
år har mina främsta uppgifter varit ihopskotning av grot men har också suttit i flisare. Detta ger mig
en bra inblick i hur framställningen sker i södra Sverige. Eftersom min bakgrund och arbetsintresse
är detta var det inte svårt att välja ex-jobb när möjligheten dök upp genom Björn Zethræus på Växjö
universitet. Det var ännu enklare då jag själv suttit och funderat över nästan samma frågor som
Björn gjort.
Examensjobbet bygger på en enkätundersökning som skickas ut till personer inom olika företag och
organisationer. Via enkäten skulle jag vilja ha svar på en rad frågor och funderingar som vi har
kring ämnet materialhantering av bränsleflis. Som jag nämnde tidigare bygger hela ex-jobbet på en
enkät vilket gör att jag är helt beroende av era svar så jag vill inte nog stryka under vikten av denna
enkät. Vidare är det av stor vikt om ni ville skriva ner vem som skickat in svaren, detta på grund av
att en del av frågorna kräver att vi får reda på inom vilka områden/distrikt ni verkar.
På grund av detta hoppas vi att ni är vänliga nog att svara på frågorna här nedan och jag tackar på
förhand.
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Bilaga 2;
I utskicket ingick givetvis även enkäten vilket visas i sin helhet här under.
Allmänna frågor för alla
Inom vilken del av biobränslekedjan skulle du placera dig själv och ditt företag eller organisation?
Ange gärna procent av vardera, om du kan.
Skog

Bränsleprod.

Förbränning/energiprod.

Vilken prioritet har produktionen av skogsbränsle inom ditt företag/organisation?
Låg

Mellan

Hög

Hur lång tid bedömer du att det tar innan bränslet kommit från hygget till pannan?
<6 mån

12 mån

18 mån

24 mån

Längre

Vid vilken tidpunkt i denna fördröjning bedömer du att materialet flisas?
<6 mån

12 mån

18 mån

24 mån

Längre

I vilken form sker lagringen av det oflisade materialet?
I rislimpor (vältor)

I buntar

Vem äger Bränslet i de olika hanteringsstegen?
Skogsäg.
Det oflisade materialet i skogen ägs av
Det flisade materialet i skogen ägs av
Det oflisade materialet på terminal ägs av
Det flisade materialet på terminalen ägs av
Det oflisade materialet hos pannägaren ägs av
Det flisade materialet hos pannägaren ägs av
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Frågor som berör hantering i skogen/på hygget.
Får maskinförare/entreprenören någon instruktion om hur bränslefraktionen skall hanteras?
Ja

Nej

Om Ja, förklara kort här nedan huvuddragen i denna instruktion?

Hur stor del av materialet lagras på terminaler innan det går vidare till pannägaren?
Till terminalen

Direkt till pannägaren

Sker flisningen direkt i skogen, före leverans?
Ja, till container

Nej

Ja, till bil
Ja, till stack
Om flisningen sker till stack, hur lagras den då?
Direkt på mark
På grus
På en hårdgjord yta
Om flisningen sker till stack, hur stor får den byggas?
Högsta höjd

Inga maxmått

Största bredd

Inga maxmått

Största längd

Inga maxmått
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Frågor som berör hantering i skogen/på hygget.
Får maskinförare/entreprenören någon instruktion om hur bränslefraktionen skall hanteras?
Ja

Nej

Om Ja, förklara kort här nedan huvuddragen i denna instruktion?

Hur stor del av materialet lagras på terminaler innan det går vidare till pannägaren?
Till terminalen

Direkt till pannägaren

Sker flisningen direkt i skogen, före leverans?
Ja, till container

Nej

Ja, till bil
Ja, till stack
Om flisningen sker till stack, hur lagras den då?
Direkt på mark
På grus
På en hårdgjord yta
Om flisningen sker till stack, hur stor får den byggas?
Högsta höjd

Inga maxmått

Största bredd

Inga maxmått

Största längd

Inga maxmått
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Frågor som berör hanteringen på terminalen
Får maskinförare/entreprenören någon instruktion om hur bränslefraktionen skall hanteras?
Ja

Nej

Om Ja, kan du beskriva i korta ordalag huvuddelen i denna instruktion?

Hur länge lagras materialet på terminalen innan det går vidare till pannägaren?
<= 6 mån

12 mån

24 mån

Sker flisningen på terminalen, före leverans?
Ja, till container

Nej

Ja, till bil
Ja, till stack
Om flisningen sker till stack, på vad lagras den?
Direkt på mark
På grus
På en hårdgjord yta
Om flisningen sker till stack, hur stor får den då byggas?
Högsta höjd

m

Inga maxmått

Största bredd

m

Inga maxmått

Största längd

m

Inga maxmått
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Om flislagring sker, har ni gjort några uppskattningar kring förluster under lagringstiden?
Nej

Ja

Om Ja, vilka siffror kom ni fram till?
Lagring

mån ger förlusten

%

Lagring

mån ger förlusten

%

Lagring

mån ger förlusten

%
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Frågor som berör hanteringen hos pannägaren
Får maskinförare/entreprenören någon instruktion om hur bränslefraktionen skall hanteras?
Ja

Nej

Om Ja, beskriv i korta ordalag huvuddragen i denna instruktion

Blandas skogsbränslet med andra bränslen innan det skickas in i pannan?
Nej

Ja, med torrflis
Ja, med torv
Ja, med annat

Hur länge lagras materialet på flisgården innan det går in i pannan?
<= 6 mån

12 mån

24 mån

Sker flisningen på terminalen, direkt före leverans?
Nej.

J, till container
Ja, till bil
Ja, till stack

Om flisning sker till stack, på vad lagras den?
Direkt på mark
På grus
På en hårdgjord yta
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Hur stora får flisstackarna byggas på flisgården?
Högsta höjd

m

Inga maxmått

Största bredd

m

Inga maxmått

Största längd

m

Inga maxmått

Om flisning sker, har ni gjort någon uppskattning av förlusterna under lagringsperioden?
Nej

Ja

Om Ja, vilka siffror kom ni fram till?
Lagring

mån ger förlusten

%

Lagring

mån ger förlusten

%

Lagring

mån ger förlusten

%

Vilken fukthalt är er panna/era pannor dimensionerade för?
vikt %
Kan man bedöma bränslets kvalitet bara genom att titta på det?
Nej

Ja

Kan man märka någon skillnad i bränslekvaliteten baserat på hur den hanterats?
Ja

Nej
Om Ja, kan du kort beskriva vad som är skillnaden?
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