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SAMMANFATTNING 

Företrädare för den energiomvandlande industrin upplever i vissa fall att 
det är skillnader i den inmätta energimängden och den energimängd som 
levereras ut till kund. Detta gäller även vid beaktande av verkningsgrad i 
förbränningsanläggningen.  
 
Syftet med studien har varit att identifiera och storleksbestämma de 
skillnader i energiinnehåll hos två stackar om vardera 1000 m3s flisad grot 
som mättes in vid leverans, samt efter tre månaders lagring strax innan 
förbränning. Studien är genomförd under två tidsperioder den ena 
representerande vinter- och den andra sommarförhållande, då 
lagringsegenskaperna skiljer sig åt beroende på årstid.  
 
Medelfukthalten för groten som flisades under den frusna delen av året 
bestämdes vid leverans till 41,5 % och var efter tre månaders lagring 42,8 
%. Substansförlusten noterades till 5,6 % och energiförlusten till 6,1 %. 
För den grot som flisades under sommarförhållanden bestämdes 
medelfukthalten vid leverans till 32,2 % och efter tre månaders lagring 
hade medelfukthalten i stacken ökat till 44,6 %. Substansförlusterna 
noterades till 10,1 % och energiförlusten till 14,1 % under de tre 
sommarmånaderna. 
 
Den grot som flisades under vinterförhållanden visade vid leverans på ett 
fuktigare material jämfört med den grot som flisades och levereades under 
sommarförhållanden. Däremot ökade fukthalten endast marginellt hos 
bränslet som flisades under vinterförhållandena medan fukthalten ökade 
avsevärt under lagringen för bränslet som flisades under 
sommarförhållandena. 
  
Substansförlusterna i stacken med vinterflisad grot såväl som i stacken 
med sommarflisad grot visade sig ligga väl i paritet med vad tidigare 
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studier visat med substansförluster på i storleksordningen 2 – 3 % per 
månad under de tre månader som studien pågick. Energiförlusterna var 
däremot betydligt högre för den stack med sommarflisad grot vilket var 
väntat då både substansförlusterna och fukthaltsökningen var större. 
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SUMMARY 

Representatives of the energy-converting industry experience in some 
cases there are differences in the measured amount of energy and the 
amount of energy delivered to the customer. This is also valid when the 
efficiency of the combustion plant is taken into consideration.  
 
The aim of the study was to identify and quantify the differences in the 
energy content of the two stacks, each with 1000 m3loose comminuted 
logging residues measured at delivery, and after three months of storage 
just before combustion. The study was conducted during two time periods, 
one representing winter and second during summer conditions, when 
storage properties differ depending on the season. 
 
The average moisture content of the logging residues that was comminuted 
in the frozen part of the year was determined to 41.5% at delivery and 
42.8% after three months of storage. The mass loss was determined to 
5.6%, and energy loss to 6.1%. For the comminuted logging residues that 
was delivered during summer conditions the mean moisture content was 
32.2% and 44.6% after three months of storage. The mass losses were 
determined to 10.1% and energy loss to 14.1%. 
 
The logging residues that was comminuted and delivered during winter 
conditions was a wetter material, compared to the logging residues that 
was comminuted and delivered during summer conditions. Despite this the 
increase in moisture content of the logging residues comminuted and 
delivered during winter conditions is only marginal. While the moisture 
content increased significantly during storage of the fuel chips during 
summer conditions. 
 
The mass losses in both piles was shown to be in par with what previously 
studies have shown, in the magnitude of 2 – 3 % per month. The energy 
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losses for the pile that were stored during the summer were as expected 
greater because of greater mass losses and large increase in moisture 
content.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Skogsbränslen står för en viktig del av det ökande behovet av förnyelsebar 
energi i Sverige. Den totala energitillförseln i Sverige var 2010 enligt 
Energimyndigheten (2012) 614 TWh varav biobränslen, torv och avfall 
stod för 135 TWh. Den största delen av detta utgjordes av olika 
trädbränslen. 
 
Företrädare för några energiomvandlande industrier har uttryckt frustration 
över vad de upplever som skillnader i inmätt energimängd och den 
energimängd som levereras ut till kund. Detta gäller även vid beaktande av 
verkningsgrad i förbränningsanläggningen. Flera tidigare utförda studier 
har visat på stora substansförluster och därmed energiförluster vid lagring 
av flisat skogsbränsle (Nurmi 1999, Nylinder & Thörnqvist 1980, 
Thörnqvist 1984, Thörnqvist & Jirjis 1990). På grund av dessa förluster är 
lagring ett stort problem vid hantering av sönderdelat skogsbränsle. Trots 
detta är lagring nödvändigt för att den energiomvandlande industrin ska 
kunna försörjas med tillräckliga mängder bränsle under hela året. Detta 
med tanke på bland annat störningar i logistikkedjan då stormar, 
tjällossning och andra oförutsedda händelser som t.ex. maskinhaverier kan 
stoppa bränsletransporterna från skogen. Lagring är också nödvändigt för 
att maskinentreprenörer ska kunna ha sysselsättning även under 
sommarhalvåret då värmebehovet är mindre. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att identifiera och storleksbestämma de 
skillnader i energiinnehåll hos flisad grot som mäts in vid leverans och den 
energimängd som finns kvar och kan matas in i anläggningen efter tre 
månaders lagring genom att: 
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• I samband med inleverans av ca 1000 m3s skogsbränsle, under vinter- 
respektive sommarförhållanden, bestämma dess energimängd före 
stackning och återigen efter tre månaders lagring. 

• Ge den energiomvandlande industrin underlag för att kunna minimera 
energiförlusterna och därmed ta tillvara energiinnehållet hos groten 
på bästa sätt. 

1.3 Avgränsning 
Studierna har avgränsats att gälla för: 
 

• Grotflis av barr, dock var det relativt hög lövandel i den del av 
studien som genomfördes under sommarförhållanden. 

• Flisning och stackning under vinterförhållanden respektive under 
sommarförhållanden. 

• Grot som flisats, inte krossats 
• Studien avser endast att undersöka energiförändringen vid tre 

månaders lagring. För att göra detta krävs även att fukthaltsförändring 
och substansförluster bestäms under lagringstiden. 

• Massan för den levererade flisade groten bestämdes endast med 
befintlig lastbilsvåg på värmeverk och vid terminal. 

• Fukthalten har bestämts genom torkskåpsmetoden på 30 
fukthaltsprover per leverans (10 fukthaltsprover per container). 

1.4 Teori 
1.4.1 Grot  
Grot  består av grenar, toppar och småträd som tas tillvara efter 
föryngringsavverkning (Hakkila 1989, Ringman 1996).  

1.4.2 Volym 
Flisade skogsbränslen mäts enligt Virkesmätningsrådet (1999) via 
skäppmätning i enheten m3s (kubikmeter stjälpt mått). Mätningen sker 
genom att varje enskild container/skäppas mått (längd, bredd och höjd) 
sedan tidigare är definierade och dokumenterade, och flisens 
genomsnittliga nivå mäts i förhållande till containerns höjd varefter 
volymen beräknas. 
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Under lagring är det känt att bränsleflisvolymen förändras, stackarna sätter 
sig. Thörnqvist (1983a) visade att fem stackar med flisad grot, som 
lagrades under sex månader, från oktober till april, sjönk stacken ihop med 
mellan 32 – 48 %. Orsakerna till hopsjunkningen ansågs vara bland annat 
materialets egentyngd, eventuellt regn och snötryck. Förutom dessa 
orsaker anger Thörnqvist & Nylinder (1980) och Thörnqvist (1982) 
substansförlusterna som en tänkbar orsak till hopsjunkning då materialet 
lättare kan brytas sönder då vedens hållfasthet minskar under 
nedbrytningsprocessen. Thörnqvist (1982) menar vidare att hopsjunkning 
av bränslestackarna kan vara 20 – 25 % redan efter sex veckors lagring 
och 23 – 33 % efter sju månaders lagring. Mot bakgrund av 
litteraturreferenserna ovan är det sannolikt att man kan förvänta sig att 
flisad grot som lagras under tre månader, i en 6 – 7 m hög stack, kommer 
att sjunka samman med mellan 25 och 50 %. 
 

1.4.3 Massa 
Grotflisens massa, råvikt, mäts i ton som skillnaden mellan leveransens 
totalvikt och dess taravikt i enheten ton (Virkesmätningsrådet 1999). 
Massan av grotflisen mäts vanligen med stationär utrustning hos den 
energiomvandlande industrin eller på terminalerna. Det är vanligt att 
tillverkarna uppger att mätfelet hos den använda typen av vågar kan vara 
mellan 0,5 – 1 %. I denna studie används begreppet torrsubstans. Vilket 
innebär den absolut torra massan som beräknats med hjälp av 
skogsbränslets fukthalt och den invägda massan.  
 

1.4.4 Fukthalt 
Fukthalten i skogsbränslet har stor betydelse för bränslets värmevärde och 
därmed energiinnehåll (Nurmi 1997). Fukthalten har även stor betydelse 
för skogsbränslets lagringsresultat, då fukthalten är avgörande för den 
mikrobiella aktiviteten i stacken och därmed substansförlust och mängden 
hälsovådliga svampdiasporer (Filbakk et.al. 2011, Thörnqvist 1984). 
 
Fukthalten definieras som vattnets procentuella andel av materialets råa 
massa (Thörnqvist 1984) och beräknas enligt följande formel: 
 
 

𝑓 =
𝑚𝑢 −𝑚𝑜

𝑚𝑢
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Där: 
f  = fukthalten i % 
 
mu = bränslets massa i rått tillstånd [kg] 
 
mo  = bränslets massa i torrt tillstånd [kg] 
 
Inom den energiomvandlande industrin används vanligtvis begreppet 
torrhalt vilken definieras som den absolut torra vedens procentuella andel 
av materialets råa massa, denna beräknas genom följande formel: 
 

𝑡 =  
𝑚𝑜

𝑚𝑢
 

 
eller 
  

𝑡 = 1 −  
𝑚𝑢 −𝑚𝑜

𝑚𝑢
 

 
Där: 
t = torrhalten i % 
 
Generellt sett ligger fukthalten för nyavverkad och obearbetad grot 
omkring 50 % (Hakkila 1989). Detta styrks av Jirjis & Lethikangas 
(1993). Nurmi & Hillebrand (2001) anger att redan efter ca sex månaders 
lagring ligger fukthalten på 35 – 40 %. Vid en annan studie utförd av 
Nurmi (1999) uppmättes grotens fukthalt vid avverkning, i september, till 
56,0 % då groten lades i processorhögar. I juni året efter skotades groten 
ihop till en välta vid avlägg och då hade fukthalten minskat till 46,7 %. 
Efter ytterligare 3 månaders lagring, då vältan bröts i september, ett år 
efter avverkning, hade fukthalten minskat till 28,5 %. I samma försök 
skotades hyggesterester från samma avverkning direkt ihop till en välta 
och efter ett års vältlagring uppmättes fukthalten till 42,2 %. En studie 
utförd av Nilsson et.al. (2011) visade att uttorkningen av groten är god 
oavsett om groten skotas direkt efter avverkning (grönrisskotning) eller 
skotas efter torkning i processorhögar på hygget (brunrisskotning). 
Fukthalterna uppmätta för de olika metoderna angavs till 36 % respektive 
31 % när de flisades under vintern. 
 
Vid lagring av grotflis sker det en omfördelning av fukten i stacken. I 
ytskiktet på en stack är det därför inte ovanligt att finna fukthalter på över 
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70 % medan de centrala delarna av stacken har så pass låga fukthalter som 
20 – 25 % (Nylinder & Thörnqvist 1980, Thörnqvist 1984). Thörnqist & 
Jirjis (1990) kunde i en studie visa att uttorkningen av en stack börjar i de 
nedre delarna av stacken för att sedan sprida sig uppåt och utåt.  
 
Thörnqvist (1983a) utförde en studie med sex olika stackar med grot som 
sönderdelats med olika metoder. Innan sönderdelning har groten lagrats på 
hygget under olika lång tid, färskt samt en eller två vegetationsperioder, 
innan sönderdelning och stackning i oktober månad. Medelfukthalten hos 
groten som legat en vegetationsperiod på hygget var 41,6 % vid leverans 
medan medelfukthalten för den grot som lagrats två vegetationsperioder på 
hygget var 51,1 % vid leverans. Medelfukthalten för det helt färska 
materialet varierade mellan 54,5 – 57,5 %. Efter sex månaders lagring 
uppmättes medelfukthalten i det material som var färskt vid lagringens 
början till mellan 50,3 – 57,2 %. Det materialet som lagrats en 
vegetationsperiod respektive två vegetationsperioder på hygget innan 
sönderdelning och stackning hade efter lagring en fukthalt på 40 % 
respektive 45,7 %. Thörnqvist (1983b) lagrade också grotflis under ett års 
tid där medelfukthalten i stacken vid uppläggningen var 35 % efter två 
månaders lagring var medelfukthalten 28,4 %, efter fyra månader 35,8 %, 
efter 6 månader 38,6 %, efter 8 månader 31,2 %, efter 10 månader 34,4 % 
och efter ett års lagring uppmättes medelfukthalten till 38,6 %. 
 
Vid långtidslagring av flisad grot under bar himmel uppmätte Thörnqvist 
(1986) en fukthalt vid lagringens början i maj – juni på 40,5 % med en 
standardavvikelse på 5,2 % -enheter. Efter åtta månaders lagring 
uppmättes fukthalten i stacken till 27,5 % med en standardavvikelse på 
17,5 % -enheter. I samma studie lagrades också en lika stor mängd flisad 
grot under samma period och under tak. Vid lagringens början uppmättes 
fukthalten till 42,2 % med en standardavvikelse på 3,1 % -enheter och 
efter åtta månaders lagring uppmättes fukthalten till 23,3 % med en 
standardavvikelse på 17,9 % -enheter. Under lagring av flisad grot mellan 
april till november uppmätte Thörnqvist (1982) en fukthalt i stacken vid 
lagringens början på 54,8 % och efter lagringsstudiens avslutande var 
fukthalten 50,0 %. Efter lagringen uppmättes fukthalten i stackens torra 
delar till 23 % medan stacken fuktiga delar hade en fukthalt på 70 %. 
 
Thörnqvist (1983b) kunde under ett års lagring av flisad grot uppmäta en 
ökad fukthalt vilket angavs berodde på en låg fukthalt vid stackningen 
vilket innebar en låg temperatur i stacken vid lagringens början som i sin 
tur minskar uttransporten av vatten från stackens centrum. Även andra 
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studier, Casal et.al. (2010) och Nurmi (1999) visade att fukthalten i en 
bränslestack ökar vid långtidslagring och att uppfuktningen skedde från 
stackens utsida och vandrade inåt. Nurmi (1999) anger att fukthalten i en 
stack med sönderdelad färsk grot av gran ökade från 58,9 % fukthalt vid 
stackning i september månad, till 65,3 % fukthalt vid studiens avslutande i 
juni månad. 
 

1.4.5 Askhalt 
I alla trädbränslen finns förutom den brännbara substansen en oorganisk 
restprodukt som inte kan förbrännas, i vanligt tal kallad aska. Askhalten 
definieras som askans andel i procent av trädbränslets torrsubstans. Den 
totala askhalten kan i sin tur delas in i två delar, naturlig askhalt och 
föroreningsaskhalt (Thörnqvist 1985). Den naturliga askhalten består av 
icke brännbara substanser, framförallt t.ex. kalium (K), kalcium (Ca), 
magnesium (Mg) och kisel (Si), som trädet tagit upp under sin tillväxt 
medan föroreningsaskhalten uteslutande består av olika oorganiska 
föroreningar som sand, grus och jord som kan tillkomma i 
hanteringskedjan mellan avverkning och slutanvändning. Den naturliga 
askhalten är inte påverkbar medan föroreningsaskhalten i högsta grad är 
påverkbar. 
 
Enligt en finsk studie utförd av Hakkila (1989) är askhalten i stamved 0,46 
%, i stambark 2,97 %, i obarkade grenar 1,52 % och blad-/barrmassa 4,97 
%. Thörnqvist (1985) anger askhalten för ved till 0,6 %, bark 4,4 % och 
barr till 4,4 %, dessa askhalter gäller för beståndsdelarna i nyavverkad grot 
av barrvirke. I medeltal uppges askhalten för grot från barrved vara 1,8 % 
medan avverkningsrester av lövved har en askhalt på 2,4 % (Nylinder & 
Törnmarck 1986). Thörnqvist (1985) anger en askhalt för nyavverkad grot 
2,1 %. Vid en studie utförd av Thörnqvist & Jirjis (1990) uppmättes 
askhalten till 2,4 %. 
 
Thörnqvist & Jirjis (1990) visade att askhalten ökade med 0,2 % -enheter, 
från 2,4 till 2,6 % (vilket motsvarar 8 %) under 7 månaders lagring vilket 
är i storleksordning med uppmätt substansförlust under studien. Utifrån 
detta antagande har samma askhalt använts för beräkningarna på det 
lagrade materialet då den oorganiska resten inte påverkas av 
substansförlusterna. Flera andra studier, (Pettersson & Nordfjell 
2007,Thörnqvist 1983b), visar också på endast marginell eller ingen 
ökning av askhalt under kortare lagring av trädbränslen såvida lagringen 
inte inneburit avbarrning och avlövning. Rickardsson et.al (2002) menar 
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att en ökning av askhalten är en indirekt effekt av substansförlusterna och 
att efter ett års lagring kan askhalten ha ökat med 50 %. 
 
Inom ramen för denna studie har inga askhaltsanalyser genomförts och 
med anledning av detta har föroreningsaskhalten i beräkningarna antagits 
vara 2 %.  
 

1.4.6 Substansförlust 
Lagring av organiskt material innebär i princip alltid substansförluster i 
viss mängd, vilket är detsamma som förlust av torrsubstans. 
Substansförlusten har i denna studie bestämts som den procentuella 
förlusten av torrsubstans för de båda bränslestackarna efter lagring. 
Substansförlusten är därmed ett mått på den mängd brännbart material som 
gått förlorad under lagringen och är som störst under lagringens första 
månader (Thörnqvist 1984). I denna studie räknas även förluster av 
material under hanteringen till substansförlusterna då en viss mängd 
material går förlorat under lastning och transport. 
 
Substansförlusterna som inte kan härledas till hanteringen kan delas upp i 
två olika delar, den första är förlust av material som helt enkelt fallit bort 
vid hanteringen av grotflisen medan den andra är nedbrytning av 
vedsubstans. Den sistnämnda orsakas av mikroorganismer och kemiska 
oxidationsprocesser (Thörnqvist 1984). Eftersom flisat material har relativt 
stor angreppsyta, jämfört med obearbetat material, är nedbrytningen och 
därmed substansförlusterna större hos flisat än hos obearbetade 
skogsbränslen (Thörnqvist 1983a). 
 
Rickardsson et.al. (2002) menar att den större substansförlusten för flisad 
grot har flera orsaker varav den viktigaste är att flisning ökar den 
eventuella exponeringsytan som kan angripas av mikroorganismerna. 
Dessutom frigörs även lösliga näringsämnen från cellerna så att 
mikroorganismerna lättare kan kolonisera materialet och slutligen 
begränsar de mindre fraktionerna luftens rörelser vilket i sin tur leder till 
förhöjd temperatur som gynnar mikroorganismerna i olika delar av 
stacken. Mindre fraktioner lägger sig som ett lager, likt ett täcke, i 
flisstacken och kan därigenom vara en bidragande orask till att bränder 
uppstår i flisstackar (Thörnqvist 1987). 
 
Bränslets substansförlust påverkas till stor del av materialets fukthalt 
(Filbakk et.al 2011, Thörnqvist 1984, Thörnqvist & Gustafsson 1983, 
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Thörnqvist & Jirjis 1990, Rickardsson et.al 2002) vid uppläggning i 
stacken men också av stackens storlek, materialets sammansättning, 
komprimeringsgraden, stackens temperatur och den tid som materialet 
lagras (Thörnqvist 1983b, Thörnqvist & Gustafsson 1983, Thörnqvist & 
Jirjis 1990). Fukthaltens betydelse för substansförlusten har visats i flera 
studier bland annat Thörnqvist & Gustafsson (1983) där både torkad och 
otorkad grotflis lagrades under 9 månader. Resultaten av denna studie 
visade att substansförlusten för grotflisen med en initial fukthalt på 32 % 
var 1,03 % per månad medan substansförlusten för grotflis som torkats ner 
med kalluft till under 20 % fukthalt var 0,25 – 0,35 % per månad beroende 
på hur snabbt torkningen skedde. Även Thörnqvist (1983b) visade att 
fukthalten har stor betydelse för substansförlusterna samt att den är som 
störst under de första månadernas lagring. Efter två månaders lagring 
uppmättes substansförlusterna till 7,2 % vilket innebär 3,6 % per månad 
och efter 6 månaders lagring hade substansförlusterna minskat till 1,9 % 
per månad för att efter ett års lagring vara så låg som 0,7 % per månad. 
Thörnqvist (1983a) visade 2 % medelsubstansförlust per månad under en 
sex månader lång lagringsperiod av flisad grot. Efter redan en veckas 
lagring av färsk flisad grot uppmätte Thörnqvist & Jirjis (1990) en 
substansförlust på 3,6 %. Efter sju månaders lagring var substansförlusten 
12 %. 
 
Vid blandning av olika sorters bränslen ökar substansförlusterna 
(Rickardsson et.al 2002). Lagring av sådana bränslemixar bör därför 
undvikas, bland annat för att risken för självantändning även ökar 
(Thörnqvist 1987). Thörnqvist (1986) visade på substansförluster på 6,8 % 
för flisad grot som lagrats åtta månader (maj – januari) under tak. I samma 
studie uppmättes under samma lagringsperiod substansförluster på 8,1 % i 
en lika stor stack med flisad grot som lagrades under bar himmel. 
 
Thörnqvist (1983b) noterade substansförluster på 8,4 % efter ett års 
lagring där medelfukthalten vid uppläggningen var 35 %. Thörnqvist 
(1983a) utförde ytterligare en studie där substansförlusten efter sex 
månaders lagring av flisad grot var 6,3 %, där stackens medelfukthalt vid 
uppläggning var 41,6 %. Innan dess hade denna grot lagrats osönderdelad i 
välta under ett år. I samma studie studerades även grot som innan 
sönderdelning lagrats två år i välta innan sönderdelning. Substansförlusten 
för detta material uppmättes till 12,3 % efter sex månaders lagring. 
Medelfukthalten vid flisningstillfället var 51,1 %.  
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Substansförlusterna ökar alltså med lagringstiden. Därför bör bränslet 
sönderdelas så sent som möjligt i hanteringskedjan Jirjis (1995), Nurmi 
(1999). Under de första veckornas lagring av grotflis i stack är 
substansförlusterna som störst, men efter någon månads lagring avtar 
substansförlusten. Substansförlusten är dessutom starkt kopplad till 
skogsbränslets fukthalt vid uppläggningen. 
 

1.4.7 Värmevärde 

1.4.7.1 Kalorimetriskt värmevärde 
Bränslets kalorimetriska värmevärde, Wk, definieras enligt Swedish 
Standard Institue (2005) som den värmemängd som utvecklas vid 
fullständig förbränning av ett bränsle under konstanta förhållanden, tryck 
eller volym, samt under förutsättning att det bildade vattnet från det torra 
bränslet och dess förbränningsprodukter antagit flytande form och 
begynnelsetemperatur. 
Vid beräkningar av ett bränsles effektiva värmevärde kan ett kalorimetriskt 
värmevärde på 20,8 MJ/kg TS antas för såväl lagrad som färsk grot då det 
kalorimetriska värmevärdet inte förändras under lagringen (Thörnqvist 
1984) 
 

1.4.7.2 Effektivt värmevärde 
Det effektiva värmevärdet, Weff, definieras som den värmemängd som 
frigörs vid fullständig förbränning av ett bränsle, under förutsättning att 
bränslets vattenmängd och det vatten som bildats vid förbränning av 
absolut torrt bränsle samt förbränningsprodukterna befinner sig i ångform 
(Swedish Standard Institute 2005). Det effektiva värmevärdet är alltså det 
kalorimetriska värmevärdet korrigerat för den energimängd som går åt för 
att förånga bränslets fukt och det bildade vattnet av det i bränslet bundna 
vätet. För att beräkna det effektiva värmevärdet har följande metod 
använts, vilket redovisas av bland annat Thörnqvist (1984). 
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Vid beräkning av det effektiva värmevärdet för absolut torrt skogsbränsle, 
Wa, kan följande formel användas: 
 
 

𝑊𝑎 = 𝑊𝑘 − 0,2205 × 𝐻 [𝑀𝐽 𝑘𝑔 ⁄ 𝑇𝑆] 
 
Där:  
Wa = vedens effektiva värmevärde per kg torrt bränsle uttryckt i MJ/kg 

TS. 
 
Wk = vedens kalorimetriska värmevärde per kg torrt bränsle uttryckt i 

MJ/kg TS.  
 
0,2205= en konstant resulterad av vattnets ångbildningsvärme, 2,45 

MJ/kg, vid +20 °C och faktorn 9/100, som är resultatet av antalet 
delar vatten bildade av en del väte. 

 
H = skogsbränslets väteinnehåll uttryckt i % (ca 6 % Hakkila 1989). 
 
Det effektiva värmevärdet för absolut torr grot kan alltså approximeras till 
ca 19,5 MJ/kg TS enligt ovan beskrivna ekvation.  
 
Det effektiva värmevärdet kan korrigeras för en viss föroreningsaskhalt, 
Wb, genom följande formel: 
 
 

𝑊𝑏 = 𝑊𝑎 × �1 −
𝐴

100
�  [𝑀𝐽 𝑘𝑔 ⁄ 𝑇𝑆] 

 
 
Där: 
Wb  = vedens effektiva värmevärde korrigerat för en viss 

föroreningsaskhalt per kg torrt bränsle uttryckt i MJ/kg TS 
. 
A  = bränslets föroreningsaskhalt uttryckt i %. För skogsbränsle kan en 

föroreningsaskhalt på ca 2 % lämpligen användas (Thörnqvist 1985) 
vilket medför att Wb approximeras till ca 19,1 MJ/kg TS. 

 
Då det alltid finns en viss mängd fukt i materialet måste detta inkluderas i 
beräkningen av det effektiva värmevärdet. Formeln för det effektiva 
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värmevärdet för fuktigt material, Weff, i enheten MJ/kg TS ser då ut som 
följer: 
 

𝑊𝑒𝑓𝑓 = 𝑊𝑏 − �2,45 ×
𝑓

100− 𝑓
�  [𝑀𝐽 𝑘𝑔 ⁄ 𝑇𝑆] 

 
Där: 
Weff = bränslets effektiva värmevärde för fuktigt bränsle och korrigerat 

för en viss föroreningsaskhalt uttryckt i MJ/kg TS. 
 
2,45 = vattens ångbildningsvärme vid +20 °C uttryckt i MJ/kg. 
f = bränslets fukthalt uttryckt i %. 
 
Ju fuktigare bränslet är desto lägre blir det effektiva värmevärdet, det vill 
säga att mindre nettoenergi kan utvinnas ur bränslet då det krävs energi att 
förånga vattnet.  
 
Det effektiva värmevärdet kan också beräknas med råvikten som bas samt 
även i enheten MWh/ton. För att ange det effektiva värmevärdet med 
råvikten som bas införs fölande term i beräkningen 
 

𝑊𝑒𝑓𝑓 = 𝑊𝑏 − �2,45 ×
𝑓

100 − 𝑓
� ×

𝑡
100

 [𝑀𝐽 𝑘𝑔 𝑟å⁄ ] 

 
Där: 
t = bränslets torrhalt uttryckt i % 
 
Vill man ange det effektiva värmevärdet i enheten MWh/ton istället för 
MJ/kg införs omräkningsfaktorn 1/3,6 i beräkningen. 
 
Med stigande fukthalt minskar bränslets effektiva värmevärde, se Figur 1. 
Minskningen blir större ju högre fukthalten blir. Ett exempel på detta är 
om fukthalten ökar med 10 % -enheter från 30 till 40 %. Då minskar det 
effektiva värmevärdet med ca 3 % beräknat på torr basis medan 
minskningen är ca 17 % vid beräkning på rå basis. Om fukthalten i stället 
ökar med 10 % -enheter från 50 % till 60 % så minskar det effektiva 
värmevärdet med ca 7 % beräknat på torr basis och ca 25 % beräknat på rå 
basis. 
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Figur 1.  Effektivt värmevärde för fuktigt material beräknat på torr respektive rå 

basis. Wk har antagits vara 20,8 MJ/kg TS och vätehalten 6 %. Ingen 
kompensation för föroreningsaskhalt. 

På uppdrag av Skogsindustrierna sammanställde Jacobsson (2005) 
tillgänglig statistik och övrigt bakgrundsmaterial, samt intervjuade ett antal 
köpare och säljare av skogsbränslen från hela Sverige. Resultaten visar 
bland annat att det effektiva värmevärdet för flisad fuktig grot låg på ca 
0,9 MWh/m3s som ett medeltal för landet. 
 
Thörnqvist (1984) anger det effektiva värmevärdet för grot vid olika ask- 
och fukthalter. Vid en föroreningsaskhalt på 2 % anges det effektiva 
värmevärdet till 19,2 MJ/kg TS vid 0 % fukthalt och 14,0 MJ/kg TS vid 70 
% fukthalt. Energimyndigheten (2012) anger att grot har ett energiinnehåll 
på 2 – 4 MWh/ton, vilket motsvarar 7,2 – 14,4 MJ/kg Rå. 
 
Nurmi (1997) anger det effektiva värmevärdet hos hela klena träd för helt 
torrt material till 19,76 MJ/kg TS för gran (Picea abies) och 19,21 MJ/kg 
TS för björk (Betula Spp). Nurmi (1997) anger också generellet det 
effektiva värmevärdet för trädbränslen med 50 % fukthalt till ca 16,5 
MJ/kg TS och för 0 % fukthalt till 19 MJ/kg TS. 
 

1.4.8 Energiinnehåll 
Under lagringen förändras energiinnehållet hos skogsbränslet på olika sätt, 
förändringen beror till största delen på substansförluster och förändringar 
av fukthalten (Thörnqvist 1984, Thörnqvist & Jirjis 1990). 
Substansförlusterna medför alltid ett minskat energiinnehåll medan 
förändringen av fukthalt både kan öka och minska energiinnehållet 
beroende på om fukthalten ökar eller minskar. 
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Energiförändringen i % under lagring har i denna studie beräknats enligt 
följande formel (Thörnqvist 1984): 
 

∆𝐸 =
��𝑇𝑆 × �1 − 𝑠

100�� × 𝑊𝑒𝑓𝑓2� − �𝑇𝑆 × 𝑊𝑒𝑓𝑓1�

𝑇𝑆 ×𝑊𝑒𝑓𝑓1
× 100 (%) 

 
där:  
ΔE = energiförändringen i %. 
 
TS = skogsbränslets totala torrsubstans i kg vid stackens uppläggning.  
s  = substansförlusten i %. 
 
Weff1 = skogsbränslets effektiva värmevärde vid stackens uppläggning i 

MJ/kg TS. 
 
Weff2 = skogsbränslets effektiva värmevärde vid lagringens slut i MJ/kg 
TS. 
 
Precis som substansförluster så är energiförlusterna störst under lagringens 
första tid för att sedan avta i takt med att substansförlusterna minskar då 
stacken torkar ut (Thörnqvist & Jirjis 1990). 
 
Thörnqvist (1983b) visade att den totala energiförlusten i en bränslestack 
efter två månaders lagring var ca 11 %, medan den var 24 % efter fyra 
månaders lagring. Under resterande åtta månaders lagring minskade 
energiförlusten i takt med minskande substansförluster och att stacken 
torkar ut. Thörnqvist (1983a) undersökte också energiförluster i fem 
stackar med grot av olika ålder (färskt, ett respektive 2 år) vilka 
sönderdelades samtidigt och lagrades i sex månader mellan oktober till 
april. Under denna studie användes både flishugg samt skivkross. 
Energiförlusten för det färska materialet sönderdelat med flishugg 
beräknades till 8,3 % medan eneriförlusten för det krossade materialet 
beräknades till 11,7 %. För den grot som lagrats ett år innan sönderdelning 
med skivkross beräknades energiförlusten till 6,8 % medan energiförlusten 
för den grot som lagrats två år innan krossning beräknades till 13,4 %.  
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1.4.9 Statistik 
För beräkning av medelvärden för volym och fukthalt har aritmetiska 
medelvärdesberäkningar tillämpats. Den använda formeln för aritmetiskt 
medelvärde är: 
 
 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

 
Där: 
�̅� = medelvärdet av mätningarna och kommer vidare i studien kallas 

för ”Medel” 
 
x = enskild mätning 
 
n = antalet mätningar 

 
Till medelvärdesberäkningarna har en standardavvikelse beräknats enligt: 
 
 

𝜎 = �∑(𝑥1 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 
Där: 
σ = standardavvikelsen och kommer vidare i studien kallas för ”Std” 
 
Ett 95 – procentigt konfidenssintervall för mätningarna har också 
beräknats genom följande formel: 
 
 

𝑖 = �̅� ± 1,96 ×
𝜎
√𝑛

 

 
Där:  
i = 95 – procentigt konfidensintervall 
 
1,96 = statistiskt tabellvärde för Students t-koefficient med oändligt antal 

frihetsgrader 
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Spridningen för fukthaltsmätningen inom varje inmätt container 
beräknades som det aritmetiska medelvärdet av standardavvikelsen för 
fukthaltsmätningarna. 
 

1.4.10 Väderdata 
För att kunna beskriva yttre förutsättningar för lagringsstudien har 
klimatdata från SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut) 
från väderstationen Växjö (Airport). Till studien inhämtades 
månadsnederbörd (mm) och månadsmedeltemperatur (°C) för perioden 
februari – september samt normalvärden baserade på perioden 1961 – 
1990, se Figur 2. 
 
När det gäller månadsmedeltemperaturen kan den sägas varit något högre i 
februari – april jämfört med normalvärdet, då lagringen av den flisade 
groten under vinterförhållanden skedde. Under perioden juni – september 
då den flisade groten lagrades under sommarförhållanden var 
medeltemperaturen närmare normalvärdet.  
 
Månadsnederbörden under mars och maj månad var lägre och i juni månad 
högre jämfört med normalvärdet, därutöver följde månadsnederbörden 
normalvärdet. 
 

 
Figur 2 Månadsnederbörd i millimeter (nedre kurvan) samt 

månadsmedeltemperatur i °C (övre kurvan) visas som (____ ), samt 
normalvärden för desamma under åren 1961 – 1990 ( ----- ) för SMHI:s 
väderstation i Växjö (Airport). 
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2 MATERIAL OCH METODER 

Denna studie omfattar totalt 20 leveranser, om tre containrar, flisad grot 
bestående av två delar. Den första delen, 10 leveranser, är grot som flisats 
och levererats under vinterförhållanden och den andra delen, 10 
leveranser, är grot som flisats och levererats under sommarförhållanden. 
 
Grotflisen till den första delen av studien levererades in till Växjö Energi 
AB under sista halvan av januari 2012. Den flisade groten stackades i en 
särskild hög och därefter lagrades i tre månader till maj 2012. Grotflisen 
till den andra delen av studien levererades in till Södra skogsägarnas 
virkesterminal i Vislanda i början av juni månad 2012. Där stackades den 
flisade groten i en enskild hög för lagring under tre månader, till september 
2012, då studien avbröts. 
 
Vid uppläggning av stacken gjordes en noggrann volymmättning via 
skäppmätning från toppen av containern med 18 (3x6) mätpunkter, se 
Figur 3. För att underlätta denna mätning krattades topparna ut så att flisen 
fick en relativt jämn yta.  
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Figur 3.  Skiss över en fliscontainer, sedd ovanifrån, med samtliga punkter för 
volymmätning markerade, samt en fliscontainers ungefärliga mått. 

 
Nivåskillnaden från fliscontainerns väggar till grotflisens yta mättes i varje 
mätpunkt, i cm, genom att placera en 3 m lång rätskiva tvärs över 
containern, se Figur 4. Vid stackningen bestämds även fukthalten via 
torkning i torkskåp genom att 10 st prov á 1 – 2 liter togs för varje 
container, 30 prover per leverans. Detta innebar totalt ca 300 
fukthaltsprover per stack. Samma antal fukthaltsprover togs sedan efter 
lagringsstudiens avslutande. Råvikten för dessa prover fastställdes sedan 
direkt via vägning på våg med precisionen 1 gram. Därefter fastställdes 
torrvikten efter torkning i värmeskåp i 103°C ± 2 °C till dess att materialet 
var helt torrt. Därefter beräknades fukthalten och spridningen för 
fukthalten i bränslet. 
 
Den grot som flisades under vinterförhållanden stackades kontinuerligt 
efterhand som leveranserna inkom till värmeverket. Denna bränslestack 
hade till slut formen av en stympad kon med en skattad diameter på 24 m 
vid basen och en skattad höjd av ca 7 m. Den grot som flisades under 
sommarförhållanden stackades under två tillfällen. Den första stackningen 
skedde efter det att de första fem leveranserna grotflis levererats till 
terminalen. Den slutliga stackningen skedde först ca tre veckor efter att 
sista leveransen mätts in. Denna stack hade en mer avlång form och 
skattades till ca 25 m längd, 10 – 15 m bredd och en höjd på ca 6 m. 
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Figur 4.  Noggrann volymmätning i fält med hjälp av 18 mätpunkter per 

fliscontainer. 
 
Efter tre månaders lagring avslutades lagringsstudien genom att stackarna 
revs och grotflisen mättes återigen in med avseende på volym, massa och 
fukthalt. När lagringsstudien av stacken med grotflis som levererades 
under vinterförhållanden avslutades användes en sidotippad flisbil, utan 
släp, och volymmätningen utfördes av VMF Syd 
(Virkesmätningsföreningen i södra Sverige). När lagringsstudien gällande 
stacken med grotflis som levererades under sommarförhållanden 
avslutades användes en containerbil med släp och volymen mättes 
noggrant in på samma sätt som skedde vid inleverans till terminalen.  
 
Massan för den flisade groten uppmättes med hjälp av den vid 
anläggningen befintliga lastbilsvågen. Utifrån den totala massan och 
uppmätt fukthalt beräknades den totala torrsubstansen. Substansförlusterna 
för respektive stack har i denna studie bestämts som den procentuella 
massförlusten under lagringen.  
 
Utifrån grotflisens medelfukthalt och antagen askhalt beräknades sedan det 
effektiva värmevärdet för den fuktiga flisen i MJ/kg TS. Utifrån detta och 
grotflisens substansförlust beräknades sedan den energiförändring som 
skett under de tre månadernas lagring. 
 



19 
 

Inom ramen för denna studie har även effektivt värmevärde, totalt 
energiinnehåll och energiförändring beräknats utifrån metod från Swedish 
Standard Institute (2005), detta redovisas i Bilaga 3. 
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3 RESULTAT 

3.1 Grotflis som flisats och levererats under 
vinterförhållanden 

Grotflisen till denna del av studien kommer från grandomminerade 
bestånd som avverkades mellan november 2010 och februari 2011, 
grotskotningen skedde under juli 2011. Groten flisades i slutet av januari 
2012, se Tabell 3 i Bilaga 1, och lagringsstudien avslutades i maj 2012. 
 

3.1.1 Fukthalt 
Medelfukthalten för den grotflis som levererades under vinterförhållanden 
uppmättes vid stackning till 41,5 % (Vinter 1). Efter tre månaders lagring 
uppmättes stackens medelfukthalt till 42,8 % (Vinter 2), se Tabell 1. Ett 95 
% -igt konfidensintervall ger ett fukthaltsintervall på 40,7 – 42,2 % vid 
stackens uppläggning och 42,3 – 43,3 % vid l. Detta visar att det var en 
måttlig men signifikant ökning av fukthalten under lagringstiden av det 
vinterflisade och stackade bränslet. 
 
Tabell 1.  Medelfukthalt, standardavvikelse och 95 % -igt konfidensintervall för 

grotflisen som levererades under vinterförhållanden samt 
medelfukthalten, standardavvikelsen och 95 % -igt konfidensintervall vid 
lagringsstudiens avslutande i maj 2012.  

  Vinter 1 Vinter 2 

  
Fukthalt 

(%) 
Fukthalt 

(%) 
Medel 41,5 42,8 

Std 6,3 4,5 
i 40,7-42,2 42,3-43,3 
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Spridningen av fukthaltsmätningarna beräknades inom varje enskild 
container till 3,9 % - enheter vid lagringsstudien början och 3,6 % -enheter 
vid lagringens avslutande se Figur 1 – 2 i Bilaga 2. 
 

3.1.2 Substansförluster 
Efter tre månaders lagring beräknades substansförlusten till 5,6 % för 
groten som flisades och levererades till värmeverk under 
vinterförhållanden. Detta motsvaras av 12 ton TS, se Tabell 2. 
 
Tabell 2.  Råvikt och torrsubstans vid leverans och efter tre månaders lagring av 

grotflis som flisats under vinterförhållanden, samt beräknad 
substansförlust under lagringsperioden. 

  Vinter 1 Vinter 2 
Råvikt (ton) 365 352 

Torrsubstans (ton) 213 201 
Substansförlust (%)   5,6 

 

3.1.3 Energiförändring 
Efter tre månaders lagring beräknades energiförlusten till 6,1 % för groten 
som flisades och levererades till värmeverk under vinterförhållanden. 
Detta motsvaras av 63 MWh, se Tabell 3. 
 
Tabell 3.  Effektivt värmevärde och totalt energiinnehåll vid leverans och efter tre 

månaders lagring av grotflis som flisats under vinterförhållanden, samt 
beräknad energiförlust under lagringsperioden. 

  Vinter 1 Vinter 2 
Weff (MJ/kg TS) 17,3 17,2 

Energiinnehåll 
(MWh) 1028 965 

Energiförlust (%)   6,1 
 
Effektivt värmevärde, invägd torrsubstans och totalt energiinnehåll för 
varje enskilt inmätt leverans redovisas i Tabell 1 i Bilaga 1. 
 

3.1.4 Volym 
Den volym grotflis som ingick i delstudien under vinterförhållanden 
uppmättes till 1067 m3s, efter tre månaders lagring uppmättes volymen till 
959 m3s. Detta motsvarar en volymminskning på ca 10 %, se Tabell 4. 
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Tabell 4.  Inmätt volym (m3s) vid leverans och efter lagringsstudiens avslutande 
samt volymminskning i % under lagringsperioden. 

  Vinter 1 Vinter 2 

Volym (m3s) 1067 959 

Substansförlust (%)   10 
 

3.2 Grotflis som flisats och levererats under 
sommarförhållanden 

Grotflisen till denna del av studien kommer från grandomminerade 
bestånd som avverkades mellan augusti 2010 och augusti 2011, 
grotskotningen skedde under augusti 2010 till oktober 2011. Groten 
flisades i början av juni 2012, se Tabell 3 i Bilaga 1, och lagringsstudien 
avslutades i september 2012. 
 

3.2.1 Fukthalt 
Medelfukthalten för den grotflis som levererades under sommarförhålland 
uppmättes vid stackningen till 32,2 % (Sommar 1). Efter tre månaders 
lagring hade medelfukthalten ökat till 44,6 % (Sommar 2). Ett 95 % -igt 
konfidensintervall ger ett fukthaltsintervall på 31,3 – 33,1 % vid 
uppläggningen av stacken och 43,5 – 45,6 % vid lagringsstudiens 
avslutande. Denna kraftiga förhöjning av fukthalten under de tre 
månadernas sommarlagring av grotflisen var signifikant skild från 
fukthalten vid stackens uppläggning, se Tabell 5. 
 
Tabell 5. Medelfukthalt, standardavvikelse och 95 % -igt konfidensintervall för 

grotflisen som levererades under sommarförhållanden samt 
medelfukthalten, standardavvikelsen och 95 % -igt konfidensintervall vid 
lagringsstudiens avslutande i september 2012. 

  Sommar 1 Sommar 2 

  
Fukthalt 

(%) 
Fukthalt 

(%) 
Medel 32,2 44,6 

Std 7,8 9,2 
i 31,3-33,1 43,5-45,6 

 
 
Spridningen av fukthaltsmätningarna beräknades inom varje enskild 
container till 2,8 % - enheter vid lagringsstudien början och 6,2 % -enheter 
vid lagringens avslutande se Figur 3 – 4 i Bilaga 2. 
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3.2.2 Substansförlust 
Efter tre månaders lagring beräknades substansförlusten till 10,1 % för 
groten som flisades och levererades under sommarförhållanden. Detta 
motsvaras av 21 ton TS, se Tabell 6. 
 
Tabell 6.  Råvikt och torrsubstans vid leverans och efter tre månaders lagring av 

grotflis som flisats under sommarförhållanden, samt beräknad 
substansförlust under lagringsperioden. 

 
Sommar 1 Sommar 1 

Råvikt (ton) 307 338 
Torrsubstans (ton)) 207 186 
Substansförlust (%)   10,1 

 

3.2.3 Energiförändring 
Efter tre månaders lagring beräknades energiförlusten till 14,1 % för 
groten som flisades och levererades till värmeverk under 
vinterförhållanden. Detta motsvaras av 146 MWh, se Tabell 7. 
 
Tabell 7.  Effektivt värmevärde och totalt energiinnehåll vid leverans och efter tre 

månaders lagring av grotflis som flisats under sommarförhållanden, 
samt beräknad energiförlust under lagringsperioden. 
  Sommar 1 Sommar 2 

Weff (MJ/kg TS) 17,9 17,1 
Energiinnehåll 

(MWh) 1031 885 
Energiförändring 

(%)   14,1 
 
Effektivt värmevärde, invägd torrsubstans och totalt energiinnehåll för 
varje enskilt inmätt leverans redovisas i Tabell 2 i Bilaga 1. 
 

3.2.4 Volym 
Den volym grotflis som ingick i delstudien under sommarförhållanden till 
997 m3s, efter tre månaders lagring uppmättes volymen till 983 m3s. Detta 
motsvarar en volymminskning på ca 1 %, se Tabell 8. 
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Tabell 8.  Inmätt volym (m3s) vid leverans och efter lagringsstudiens avslutande 
samt volymminskning i % under lagringsperioden. 

  Sommar 1 Sommar 2 

Volym (m3s) 997 983 

Substansförlust (%)   -1 
 

3.3 Volymavvikelse 
Som framgår av resultaten uppmättes en volymminskning på ca 10 % 
mellan inmätningarna Vinter 1 och Vinter 2 medan volymminskningen 
mellan inmätningarna Sommar 1 och Sommar 2 endast var ca 1 %. 
 
För att undersöka anledningen till detta utnyttjades sambandet att den 
totala torrsubstansen är den samma före och efter lagring om hänsyn tas 
till substansförlusten. Därför genomfördes en utvärdering av resultatet 
enligt följande metod: 
 
 

𝑉1 × 𝜌1(𝑇𝑆) = 𝑉2(𝑇𝑆) × 𝜌2(𝑇𝑆) × 𝑋 
 
 
Där:  
V1 = den inmätta volymen vid uppläggningen av stacken. 
 
ρ1(TS) = skrymdensiteten vid stackens uppläggning beräknad som kg 
TS/m3s. 
 
ρ2(TS) = skrymdensiteten vid tillfället då stacken bröts beräknad som kg 

TS/m3s. 
 
X = korrektionsfaktor för substansförlusten. 
 
De ingående värden som användes i analysen av den grotflis som flisats 
och levererats under vinterförhållanden kan där det uppmättes en 
volymminskning på ca 10 % kan ses i Tabell 9. Här beräknades X till ca 
1,06 vilket stämmer väl överens med den beräknade substansförlusten på 6 
%.  
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Tabell 9.  Råmassa och volym samt beräknad torrsubstans, skrymdensitet och 
korrektionsfaktor för flisen levererad och lagrad under 
vinterförhållanden. 

  Vinter 1 Vinter 2 
Rå massa  (ton) 365 352 

Torrsubstans (ton TS) 213 201 
Volym  (m3s) 1067 959 

Skrymdensitet (kg TS/m3s) 200 210 

 
X 1,06 

 
De ingående värden som användes i analysen av den grotflis som flisats 
och levererats under vinterförhållanden där det uppmättes en 
volymminskning på ca 1 % kan ses i Tabell 10. Här beräknades X till ca 
1,13 vilket ungefär stämmer överens med den beräknade substansförlusten 
på ca 10 %.  
 
Tabell 10.  Råmassa och volym samt beräknad torrsubstans, skrymdensitet och 

korrektionsfaktor för flisen levererad och lagrad under 
sommarförhållanden.  

  Sommar 1 Sommar 2 
Rå massa  (ton) 307 338 

Torrsubstans (ton TS) 210 186 
Volym  (m3s) 997 983 

Skrymdensitet  (kg TS/m3s) 211 189 

 
X 1,13 

 
Jämförs skrymdensiteterna före och efter lagring ser vi att för den flisade 
groten levererad och lagrad under sommarförhållanden har minskat med ca 
5 % medan den ökat med ca 3 % för den flisade groten som levererats och 
lagrats under vinterförhållanden. Detta visar på att grotflisen som 
lagarades under vinterförhållandena packades vid lastningen, vilket även 
var fallet eftersom föraren av lastmaskinen lade skopan på det fullastade 
lasset och tryckte till för att kunna få på en skopa till.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Fukthalt 
Den flisade groten som levererades under vinterförhållanden hade en 
medelfukthalt på 41,5 % vid leverans och 42,8 % efter tre månaders 
lagring. Detta visar endast på en marginell ökning av fukthalten med strax 
över 1 % -enhet (motsvarande 3 % från utgångsvärdet).  För den flisade 
groten som levererats under sommarförhållanden ökade medelfukthalten 
med 12 % -enheter efter tre månaders lagring från 32,5 % till 44,6 %. 
Detta motsvarar en ökning av fukthalten med 37 %. Fukthalterna för den 
flisade groten vid leverans ligger i paritet med vad tidigare studier Nilsson 
et.al.  (2011), Nurmi & Hillebrand (2001), Nurmi (1999) visat. Att 
grotflisen återfuktades under lagringen var inte oväntat då studier av bland 
annat Thörnqvist (1983b), Nurmi (1999) och Casal et.al (2010) visade på 
ökad fukthalt under lagring. 
 
Spridningen i fukthalt vid leverans skiljde sig åt mer för det material som 
flisades under vinterförhållanden, 3,9 % -enheter, jämfört med det material 
som flisades under sommarförhållanden, 2,8 % -enheter. Efter tre 
månaders lagring beräknades fukthaltens spridning i den stack som 
flisades under vinterförhållanden till 3,6 % -enheter och för stacken som 
flisades under sommarförhållanden till 6,2 % -enheter. Detta skulle kunna 
betyda att fukten omfördelats mer i den sommarlagrade stacken men även 
att denna stack återfuktats betydligt mer. En orsak till detta skulle också 
kunna tänkas vara att leveranserna under vinterförhållanden stackades 
kontinuerligt efterhand som de inkom till värmeverket. Leveranserna 
under sommarförhållanden stackades istället vid två tillfällen, den första 
halvan efter att fem av leveranserna körts in och andra gången ett par 
veckor efter att sista leveransen mätts in. 
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En förklaring till varför fukthalten endast ändrades marginellt i stacken 
som flisades och levererades under vinterförhållanden kan vara att 
nederbörden var under normalvärdet under lagringsperioden. Under 
sommarmånaderna var nederbörden något högre än normalvärdet, särskilt i 
juni. Även under ett normalår är nederbörden högre under sommaren än 
vad den är under vårvintern och våren. Att omfördelningen av fukten ökar 
under lagring som sker över sommaren har tidigare visats av (Thörnqvist 
1982, Thörnqvist 1986). 

4.2 Substansförluster 
I denna studie har substansförlusterna definierats så att även 
hanteringsförluster hamnar under denna post. Och det noterades att en viss 
mängd flis inte kunde lastas upp efter lagringen och detta handlar 
uppskattningsvis om i storleksordningen något 100 – tal kg flis vilket är en 
försumbar mängd i sammanhanget. 
 
Substansförlusten för den flisade groten som levererades och lagrades 
under vinterförhållanden beräknades till 5,6 % och för den flisade groten 
som levererats och lagrats under sommarförhållanden till 10,1 %. 
Substansförlusternas storleksordning ligger väl i nivå med vad tidigare 
undersökningar visat, med substansförluster på 1 – 4 % per månad. 
Beroende på skogsbränslets sammansättning, lagringstid och initial 
fukthalt (Thörnqvist 1983a, Thörnqvist 1983b, Thörnqvist & Jirjis 1990). 
 
Substansförlusterna var 4,5 % -enheter högre för den grot som lagrades 
under sommaren jämfört med den grot som flisades under vintern och 
lagrades under vårvintern. Tidigare studier har visat att grot bör 
sönderdelas så sent som möjligt i hanteringskedjan för att lagringstiden ska 
bli så kort som möjligt för att minimera lagringsförlusterna (Jirjis 1995, 
Nurmi 1999). 

4.3 Energiinnehåll 
Den högre energiförlusten i stacken bestående av flisad grot som 
levererades och lagrades under sommarförhållanden kan direkt härledas 
till den tydliga uppfuktningen och den större substansförlusten hos 
materialet. Trots att den flisade groten var torrare vid stackningen, vilket 
innebär ett högre effektivt värmevärde och högre energiinnehåll. Därmed 
ett högre värde vid inköp jämfört med den fuktigare flisen under 
vinterförhållanden. Detta stämmer även överens med tidigare studier som 
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visat att uppfuktning och substansförluster medför energiförluster 
(Thörnqvist 1984, Thörnqvist & Jirjis 1990, Nurmi 1999). 
 
Energiförlusten beräknades till 6,1 % för den flisade groten som 
levererades och lagrades under vinterförhållanden och till 14,1 % för den 
flisade groten som levererats och lagrats under sommarförhållanden. 
Sommarlagringen innebar därmed en energiförlust som var 8 % -enheter 
större jämfört med vinterlagringen. Detta stämmer väl överens med den 
åsikt som finns bland de företag som deltagit i studien.  
 

4.4 Volym 
Som framgår av resultaten uppmättes en volymminskning på ca 10 % 
mellan inmätning 1 och 2 för den flisade groten som levererats och lagrats 
under vinterförhållanden medan volymen i för den flisade groten som 
levererades och lagrades under sommarförhållanden hade en obetydlig 
volymskillnad. Detta skulle då kunna bero på ett flertal olika faktorer som 
t.ex. fel vid volymmätning eller packning vid stackning och lasting inför 
andra inmätningen. En ytterligare jämförelse av volymförändringen 
gjordes därför med hjälp av substansförluster och skrymdensiteter och 
denna visade på att grotflisen packades under inmätningen Vinter 2. 
 
Att flisvolymen minskar vid lagring har visats av Thörnqvist & Nylinder 
(1980) och Thörnqvist (1982) till följd av att flisen sätter sig. Resultaten av 
denna studie där volymen endast mätts via skäppmätning visar endast en 
marginell skillnad under lagring, förutom stacken med flisad grot som 
lagrades under vinterförhållanden där materialet packades vid andra 
inmätningen. Detta beror säkerligen på att den sättning som sker i stacken 
”skakas upp” då stacken bryts och lastas i containrar.  
 
Mätningarna i denna studie visar att energiinnehållet per m3s låg på ca 1 
MWh/m3s detta är något högre än vad som anges av Jacobsson (2005), 
vilket kan bero på flera olika faktorer som t.ex. använd formel för 
energiberäkning, antagen askhalt m.m. men den troligaste är nog att det i 
föreliggande studie endast är ett litet stickprov med ett relativt litet antal 
inmätta leveranser som analyserats. 
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4.5 Jämförelse mellan olika värmevärdesberäkningar 
Det visade sig att beräkningsmetoden använd i denna studie stämde ganska 
väl överens med den som används i standarden. Skillnaden är att 
standarden beräknar det effektiva värmevärdet per kg bränsle inklusive 
vatten, MJ/kg Rå, medan metoden som använts i denna studie beräknar det 
effektiva värmevärdet utifrån torrsubstansen, MJ/kg TS. Om värdena 
beräknade enligt metoden i denna studie räknas om till enheten MJ/kg Rå 
för den flisade groten levererade och lagrade under vinterförhållanden får 
vi 10,1 respektive 9,9 MJ/kg vid stackning och efter studiens avslutande. 
För den flisade groten som levererades och lagrades under 
sommarförhållanden beräknas det effektiva värmevärdet till 12,1 
respektive 9,5 MJ/kg.  Om dessa värden jämförs med de värden som 
beräknats enligt standarden 10,3 respektive 10,0 MJ/kg för den flisade 
groten som levererades och lagrades under vinterförhållanden och 12,2 
respektive 9,6 MJ/kg för den flisade groten som levererades och lagrades 
under sommarförhållanden kan man se att värdet beräknat enligt standard 
blir ca 1 % högre jämfört med metoden redovisad i denna studie. Denna 
marginella skillnad förklaras av de i formeln ingående konstanternas 
värden. 
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5 SLUTSATS 

Då substansförlusterna är som högst i början av lagringen för att sedan 
avta redan efter de första veckorna och månaderna är det fördelaktigt att 
använda sig av SIFU, Sist in först ut, och låta material som lagrats längre 
än ett par månader ligga än längre, dock inte längre än ett år. Detsamma 
kan översättas till energiförluster som till stor del påverkas av 
substansförlusten. 
 
Att flisa grot under våren och lagra över sommaren visade sig var mindre 
lämpligt då substans och energiförlusterna är markant större jämfört med 
vinterlagrat material. 
 
Sönderdelning av grot bör ske så sent i hanteringskedjan som möjligt för 
att undvika betydande substans- och energiförluster. 
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6 FÖRSLAG PÅ VIDARE 
UNDERSÖKNINGAR 

• Hur stora blir förlusterna vid terminallagring över hela 
sommarhalvåret? 

• Hu kan hanteringskedjan förbättras för att undvika lagring över 
sommaren?  
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Bilaga 1 – Tabeller 
Tabell 1  Effektivt värmevärde, torrsubstans och energiinnehåll för de leveranser 

inmätta under vinterförhållanden vid stackning (24/1 – 1/2 2012) och 
lagringsstudiens avslutning (5/5 2012).  

 



 
 

 
 
 
 
 
Tabell 2  Effektivt värmevärde, torrsubstans och energiinnehåll för de leveranser 

inmätta under vinterförhållanden vid stackning (5/6 – 15/6 2012) och 
lagringsstudiens avslutning (19/9 – 21/9 2012).  

 
  



 
 

Tabell 3  Trädslagsfördelning vid avverkning samt tidpunkter för avverkning, 
risskotning och flisning. 

 

 
  



 
 

Bilaga 2 – Figurer 

 
Figur 1.  Fukthaltens standardavvikelse och medelfukthalt uttryckt i % för varje 

inmätt container under vinterförhållanden.  

 

 
Figur 2.  Fukthaltens standardavvikelse och medelfukthalt uttryckt i % för varje 

inmätt container efter tre månaders lagring av de leveranser som flisats 
och levererats under vinterförhållanden. 

 

 
Figur 3. Fukthaltens standardavvikelse och medelfukthalt uttryckt i % för varje 

inmätt container under sommarförhållanden. 

 
Figur 4. Fukthaltens standardavvikelse och medelfukthalt uttryckt i % för varje 

inmätt container efter tre månaders lagring av de leveranser som flisats 
och levererats under sommarförhållanden. 



 
 

Bilaga 3 – Beräkning enligt SIS-CEN 
14918: 2005 
 
Det effektiva värmevärdet för absolut torrt bränsle, qV,net,d , beräknas enligt 
följande formel: 
 

( )ddgrVdnetV Hwqq ×−= 0,206,,,,  
 
Där: 
qV,net,d = det effektiva värmevärdet för absolut torrt bränsle uttryckt i J/g 
 
qV,gr,d = det kalorimetriska värmevärdet för absolut torrt bränsle uttryckt i 
J/g. 
 
206,0 = en omräkning av vattnets ångbildningsvärme (41,53 kJ/mol vid 25 

ºC) till att gälla för bränslets väteinnehåll (per 1 %). 
 
w(H)d = det absolut torra bränslets vätehalt uttryckt i % (m/m) och kan 

enligt SIS-CEN TS 14918: 2005 approximeras till 6,1 % för 
skogsbränslen. 

 
Det effektiva värmevärdet för fuktigt bränsle, qV,net,m, beräknas enligt 
följande formel: 
 

( ) MMqq dnetVmnetV ×−×−×= 05,2301,01,,,,  
 
Där: 
qV,net,m = det effektiva värmevärdet för bränslet med godtycklig fukthalt 

uttryckt i J/g 
 
23,05 = en omräkning av vattnets ångbildningsvärme (41,53 kJ/mol vid 25 

ºC) till att gälla för bränslets fukthalt (per 1 %). 
 
M = bränslets fukthalt uttryckt i % (m/m). 
 
Ovanstående beräkningsmetod förutsätter bränsle fritt från 
föreoreningsaska, för att resultaten ska bli jämförbara med beräkningarna 
tidigare i studien har därför värden korrigerats för 2 % aska. Den fukthalt 
som använts för beräkningarna är den som uppmätt i föreliggande studie. 



 
 

Den formel som finns angiven i SIS-CEN 14918:2005 beräknar det 
effektiva värmevärdet för det fuktiga bränslet på rå basis, MJ/kg bränsle. 
För den flisade groten levererade under vinterförhållanden beräknades det 
effektiva värmevärdet till 10,3 MJ/kg vid leverenas och 10,0 MJ/kg efter 
tre månaders lagring detta ger ett totalt energiinnehåll vid leverans på 1040 
MWh och 939 MWh efter lagring. Detta innebär en energiförlust på 9,7 %. 
För den grot som flisades och lagrades under sommarförhållanden 
beräknades det effektiva värmevärdet vid leverans till 12,2 MJ/kg och 9,6 
MJ/kg efter lagring vilket ger 1040 MWh vid leverans och 896 MWh efter 
lagring, detta motsvarar en energi förlust på 13,8 %, se Tabell XX. 
 
Tabell 1.  Effektivt värmevärde, energiinnehåll och energiförändring för den 

flisade groten levererade och lagrade under vinter respektive 
sommarförhållanden beräknade med uppmätt fukthalt, ett kalorimetriskt 
värmevärde på 20,8 MJ/kg TS och korrigerat för 2 % aska.  

    Mätning 1 Mätning 2 

Vinter 

qV,net,m (MJ/kg Rå) 10,3 10,0 
Energiinnehåll 
(MWh) 1040 939 
Energiförändring 
(%) 

 
-9,7 

    

Sommar 

qV,net,m (MJ/kg Rå) 12,2 9,6 
Energiinnehåll 
(MWh) 1040 896 
Energiförändring 
(%)   -13,8 
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