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Sammanfattning 
 

Sedan oljekriserna på 1970 talet har den svenska energiförsörjningen ändrats 

i grunden. Idag har stora delar av de tidigare petroleumbaserade bränslena 

ersatts med olika förnybara biobränslen. Skogsbränsle delas upp i olika 

bränslesortiment utifrån trädslag samt olika fysikaliska och tekniska 

egenskaper. Till Borås Energi & Miljö Ab´s värmeverk Ryaverket levereras 

det årligen ungefär 550000 kubikmeter skogsbränsle fördelat på cirka 30 

olika sortiment. Fraktionsfördelningen, det vill säga storleken på bitarna i 

materialet, samt barrinnehåll är två viktiga kvalitetsfaktorer på bränslet. 

Denna rapport är en redovisning av en fraktionsanalysstudie på två av 

bränslesortimenten till Ryaverket. Dels flisad grot av rent barrträ och dels 

blandsortimentet flisad grot av barr och lövträ. I studien har också gjorts en 

analys av barrinnehållet i bränslet. Studien har gjorts genom sållning av 

prover från inkommande bränsleleveranser. Analysen visar att stora delar av 

det, till värmeverket, inkomna bränslet ligger utanför uppsatta 

bränslespecifikationer. Av materialet finns 53,2 % inom storleksområdet 7 - 

45 mm (acceptflis). Delvis bekräftar detta resultat tidigare forskning på 

området. Barrandelen är hög: 12,4%. Detta är en högre siffra än vad som var 

förväntat och högre än vad som framkommit i tidigare studier. Slutsatsen är 

att det troligen krävs omtänkande/nytänkande för att dagens grotbränsle skall 

fungera optimalt i moderna värmeverk. Skall flisningsutrustningen 

konstrueras om?  Skall ny teknik för online och kontinuerlig mätning av 

bland annat fraktionsfördelning införas? Vilket är optimalt: att köpa in olika 

bränslesortiment lassvis och blanda själv på värmeverket? Eller är det mest 

optimalt att köpa färdigblandat bränsle från leverantör? 
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Abstract 
 

This study has analyzed  particel size distribution  and needle content in 

chipped logging residuals (branches and tops) delivered to the district heating 

plant Ryaverket in city of Borås, Sweden. Two fuel assortments has been 

analyzed: Chipped logging residuals from pure softwood and from mixed 

fuel (connifers and broadleaves). The samples has been sieved at Linneaus 

University laboratory. The study of particle sizes indicates that only 53,2 % 

of delivered fuel is within the fuels specification (7 – 45 mm).  

The needle content is in this study 12,4 % (dry mass) which is higher than 

expected. 

 

 

Key words:  

Chipped logging residuals 

Needle content 
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Förord 
 

 

 

Det här arbetet är avsett att vara första steget i en kartläggning av fraktions-

fördelningen i det, av Borås Energi & Miljö Ab (Ryaverket), inköpta 

skogsbränslet och initierades/beställdes hösten 2014. 

 

Det är utan tvekan provtagningen som har tagit längst tid och varit svårast att 

få till. Jag vill rikta ett stort tack till virkesmätarna på VMF Syd´s mätstation, 

Ryaverket för all hjälp. Ett speciellt och extra stort tack till virkesmätaren  

Ola Stawåsen, utan vars hjälp och stöd jag nog inte hade gått i mål med 

arbetet. Dina tips och råd som bygger på så många års erfarenhet har varit 

ovärderliga. 

 

Arbetet är mitt examensarbete inom det treåriga Skogs- och träprogrammet, 

Linnéuniversitetet. När jag började studera hade jag inte riktigt klart för mig 

vilken del av skogsbranschen som intresserar mig allra mest. Eftersom jag är 

(sjö)ingenjör sedan tidigare och bland annat har jobbat med försäljning till 

kraft- och värmeproducerande företag så har skogsbränslekunskap blivit mer 

och mer intressant ju mer jag har lärt mig. Det känns som om jag”står med 

ena foten i skogen och den andra i industrin”. Jag har hittat hem, känns det 

som. 

 

Tack alla ni, ingen nämnd – ingen glömd, som har hjälpt och stöttat mig 

under åren på Linnéuniversitetet! 

 

 

Brämhult 2015-06-03 

 
Magnus Ljungberg 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Sedan oljekriserna på 1970-talet har förutsättningarna för den svenska 

energiförsörjningen ändrats i grunden. De pågående klimatförändringarna 

och synen på miljöfrågor i stort har påverkat vilka bränslen som används. 

Politiska beslut på olika nivåer, nationellt och internationellt, gör därför att 

användningen av förnyelsebara biobränslen ökar, i allt snabbare takt. Från 

1980 har Sveriges användning av biobränslen ökat med c:a 3 TWh per år. 

(Skogen – en växande energikälla 2010).  År 2012, vilket är senast tillgänglig 

statistik, förbrukades i Sverige 140,1 TWh biobränsle, avfall och torv. 

Samma siffra för år 2002 var 99,8 TWh (Energiläget i siffror 2014). 

Biobränslen är ett brett begrepp som innefattar flera olika typer av bränslen. 

Eftersom Sverige är ett skogsland så är det naturligt att skogsbränslena utgör 

en stor del av den använda volymen. Skogsbränsle kan definieras som 

oanvänd trädbiomassa och kan sedan delas upp i undergrupperna primärt 

skogsbränsle och sekundärt skogsbränsle. I Skogsskötselserien nr 17 (2009) 

finns en bra redogörelse för de olika begreppen. Grenar och toppar, grot, som 

denna undersökning handlar om, räknas som primärt skogsbränsle.  

När petroleumbränslena började ersättas med biobränslen så var det i första 

hand skogsindustrins biprodukter, sekundära trädbränslen, som användes. 

Idag är dock den största delen av den volymen fullt utnyttjad varför de 

primära skogsbränslena tas tillvara i större utsträckning (Skogen – en 

växande energikälla 2010). Det bör dock sägas att det är stora variationer 

mellan olika delar av Sverige när det gäller användningen av primära 

skogsbränslen. Orsakerna till detta är bland annat att avfall, inhemskt och 

importerat, används som alternativ energikälla. 

 

Borås Energi & Miljö Ab (2015) köper årligen in drygt 550000 kubikmeter 

stjälpt mått (m
3
s) sönderdelade skogsbränslen till Ryaverket kraftvärmeverk i 

Borås, hädanefter Ryaverket (2015). Inköpen sker dels direkt från skogs-

ägarna och dels som andrahandsköp exempelvis från Södra, Sydved m.fl. 

Inleveranserna fördelas på cirka 30 olika sortimentskoder, SSTE-koder 

(VIOL koder 2015). Som grund för inköpskontrakten finns en krav-

specifikation på det inköpta bränslet (Bilaga 1). Idag görs, hos Ryaverket 

(2015), ingen regelbunden uppföljning/kontroll av bränslet med avseende på 

fraktionsfördelningen eller barrinnehållet. Driftsekonomin i ett värmeverk 

påverkas i stor grad av vilket/vilka trädbränslesortiment som eldas (Ringman 

1995) och kvaliteten på det inkommande bränslet.  

 



   

 

 

   

 

 

Linnéuniversitetet, 15VT – 2TS90E Examensarbete, 15 hp,  

Magnus Ljungberg 

 

2 
 
 

Beroende bland annat på pannkonstruktion, rökgaskondensering mm. så är 

olika kvalitetsfaktorer på bränslet olika intressanta. För de fasta biobränslena 

finns det ett flertal, både nationella och internationella, standarder. En bra 

översikt över dessa standarder finns i Guide till standarder för fasta 

biobränslen publicerad av SIS förlag (2012). En viktig kvalitetsfaktor är 

bränslets fraktionsstorlek. Överstora fraktioner kan exempelvis orsaka 

mekaniska problem i anläggningen. En stor andel finfraktion kan medföra att 

oförbränt material följer med ut i rökgaserna eller så kan de påverka 

luftflödet i pannans förbränningsrum negativt. (Thörnqvist 1985; Nilsson, 

Blom & Thörnqvist 2011). Idag används oftast sållning som metod för att 

bestämma fraktionsstorlekarna i bränslet. Detta är en rätt omständlig metod 

som tar relativt lång tid att utföra. Med tanke på att det är stora volymer som 

eldas är tid en ”trång sektor”. Därför pågår det ett ständigt forsknings- och 

utvecklingsarbete för att få fram nya och snabbare mät- och analysmetoder 

som bygger på fototeknik och avancerad dataanalys. En av dessa nya online 

analysmetoder för bestämning av fraktionsstorlek har med gott resultat 

utvärderats av Paolo Febbi m.fl. (2014). 

En annan kvalitetsfaktor på bränslet är barrinnehållet. Här är det en vanlig 

uppfattning att mängden barr i bränslet skall hållas så låg som möjligt. Dels 

för att barren gör bäst nytta om de ligger kvar och gödslar skogsmarken och 

dels att de kan bidra till bildandet av NOx vid förbränningen (Nilsson, Blom 

& Thörnqvist 2011).  Det bör sägas att att det, till värmeverken, också 

kommer in stora mängder rent lövträdsbränsle, dvs.utan barr. Logiskt sett bör 

andelen löv öka över tiden i och med att bl.a. skogscertifieringen ökar 

andelen lövträd i de svenska skogarna. Förekomsten av lövträd varierar ju 

också beroende på var i Sverige skogarna finns. Av den volym som kommer 

in till Ryaverket (2015) är cirka 75% grotflis, stamvedsflis eller träddelsflis.  

Av denna volym är endast cirka 19% ren barrträdsflis och andelen blandflis 

(i.e. barrträd och lövträd) är cirka 63%. Flisad blandgrot av löv- och barrträd 

samt flisad grot av 100% barrträd, som denna studie behandlar, utgör drygt 

hälften av den till Ryaverket (2015) inkommande volymen. 

När det gäller skogsbränsle så finns det, samlat inom branschen, mycket-

praktisk kunskap och många olika åsikter och uppfattningar. Oftast med 

grund i mångårig erfarenhet. Delar av denna kunskap är dock framtagen 

utanför den akademiska världen varför den ibland är svår att hitta och 

verifiera.  
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1.2. Syfte och mål 
 

Detta arbete är avsett att vara första steget i en kartläggning av fraktions-

fördelningen i det, av Borås Energi (2015), inköpta skogsbränslet och 

initierades/beställdes hösten 2014 (Bilaga 2). I studien undersöktes också om 

det går att se kvalitetskillnader i sönderdelat bränsle beroende på om lastbils- 

eller traktorhugg har använts. Även frågan om statusen, på knivarna i flis-

huggen, påverkar bränslekvaliteten undersöktes. I studien ingår också en 

undersökning/bestämning av den genomsnittliga barrandelen i bränslet. 

Slutrapporten skall kunna ligga till grund för vidare och bredare 

undersökningar. Därför insamlas ytterligare en del fakta, som för denna 

studie är att betrakta som överskott, men som kan tänkas vara intressant för 

kommande studier. 

Med grund i den begränsade tillgängliga tiden för arbetet samt hur 

materialflödet in till Ryaverket (2015) ser ut så har flera avgränsningar för 

studien gjorts (se kapitel 2). 

 

 

1.3. Förklaringar av begrepp, uttryck och förkortningar 
 
Tabell 1. Förklaringar av begrepp, uttryck och förkortningar 
Förkortning/uttryck Förklaring 

Brunris/Brunflis 

(Grönris/Grönflis) 

Äldre hyggesrester/flis som blivit brunt 

efter upphettning vid lagring. Grönris är 

nyavverkade hyggesrester/Grot. 

(Thörnqvist 1985) 

Flishuggar Samlingsnamn för maskiner/utrustning 

som hugger isär skogsbränslet till flis av 

lämplig längd/storlek. Huggstålen kan 

vara monterade på en roterande trumma 

eller på en skiva. I denna studie ingår 

endast material som är flisat med 

maskiner typ 805 från Bruks Ab (2015). 

Maskinerna kan vara påbyggda på 

lastbil (lastbilshugg) eller på terräng-

gående maskin (i denna studie benämnt 

traktorhugg/traktoburen hugg). 

Måttenhet, m
3
s För sönderdelat skogsbränsle menas 

med volymen oftast , och i denna 

rapport, kubikmeter stjälpt mått, m
3
s. 

Detta är den yttre volymen inklusive 

mellanrum mellan bränslebitarna. 
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Förkortning/uttryck Förklaring 

Prov (totalprov) Med prov menas i denna rapport de 

enskilda proven på inkommande lass 

med skogsbränsle som har levererats in 

till Borås Energi Ryaverket och som 

ingår i studien. Delarna av proven 

benämns fraktioner. 

SDC SDC (2015) Ekonomisk förening, 

”Skogsnäringens IT-företag”, förut 

benämnt Skogsbrukets datacentral. 

Samordnar mätmetoder, administration  

mm. för virkesmätning i Sverige.  

Skäppa Lastbärande enhet med kontrollmätta 

innermått, exempelvis lös container eller 

fast påbyggd på lastbil. 

SSTE Bränslekoder. Benämns också VIOL-

koder (2015). Tidigare har benämningen 

VMR-koder använts. 

VIOL/DORIS VIOL är SDC’s branschgemensamma 

system för affärer och aktuell 

information om genomförda leveranser i 

hela kedjan mellan skog och industri. 

Här samlas alla mätningar in och 

bearbetas.   

DORIS är en onlinetjänst med direkt 

integration mot SDC’s Råvaru-

redovisning . Här gör virkesmätarna sina 

registreringar.  

(hämtat från www.sdc.se) 

VMF VMF Syd Ekonomisk förening (2015). 

En av tre virkesmätningsföreningar i 

Sverige. 
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2. Avgränsningar 
 

Innan arbetet med detta examensarbete startades gjordes en projektplan.  

Det visade sig ganska omgående, efter det att arbetet hade startats, att några 

av de antagna förutsättningarna var felaktiga samt att några av de tänkta 

metoderna för exempelvis provtagning, hantering av tagna prover mm. inte 

fungerade alternativt att det fanns bättre metoder. Därför diskuterades och 

reviderades avgränsningarna dels med beställaren Filip Hedeving, bränsle-

strateg hos Borås Energi (2015) och dels virkesmätare Ola Stawåsen, VMF 

(2015). Beslut togs att avgränsa studien till inkommande lass av sortiment 

SSTE 6493 (flisad blandgrot lövträd och barrträd) samt SSTE 6403 (flisad 

grot av barrträd). Krossad grot, bränslesortiment SSTE 6404, tas inte med i 

studien eftersom det inte kommer in tillräckligt många sådana lass till 

mätstationen på Ryaverket (2015). Som ytterligare avgränsning beslutades att 

utesluta lass med SSTE 6493 där virkesmätaren bedömmer att 

barrträdsandelen understiger 75%.  Både lass som är sönderdelade (flisade) 

med traktorburen hugg och sedan lastade på lastbil för transport till 

värmeverket samt lass som är sönderdelade med lastbilsburen hugg tas med i 

studien. Av tidsskäl beslutades att begränsa undersökningen till att omfatta 

maximalt 40 prover från traktor- respektive lastbilshugg. Med grund i den 

faktiska fördelningen av inkommande leveranser visade det sig svårt att nå 

upp till detta mål under provtagningsperioden, det slutliga materialet i studien 

omfattar därför 38 lass sönderdelade med traktorburen och 32 lass 

sönderdelade av lastbilsburen flishugg.  Av de 70 lassen var 20 registrerade 

som sortiment SSTE 6403 och 50 som SSTE 6493. För att hålla nere tids-

åtgången gjordes analysen av barrandel på en slumpvis utvald delmängd av 

proverna. För att få så hög kvalitet som möjligt på det insamlade materialet 

beslutades att i första hand ta ut prover från lass som är sönderdelade och 

transporterade av två entreprenörer som är kända för hög kvalitet och 

noggrannhet: Sjörreds Skogsentreprenad Ab (2015) samt Starks flis Ab, 

Vårgårda. Prover som var sönderdelade av andra enreprenörer togs med i 

studien, men först efter bedömning av virkesmätaren vid varje tillfälle. Då 

insamlingen av prover, enligt dessa avgränsningar, skulle ske över en period 

på flera månader beslutades att provtagningen skulle göras av de ordinarie 

virkesmätarna (se bilaga 3) allteftersom lämpliga lass anlände till 

mätstationen på Ryaverket (2015). För att möjliggöra  jämförelser mellan 

resultatet av denna studie och fakta som registreras i VIOL/DORIS 

beslutades att som material för studien använda de ordinarie proverna som tas 

vid inmätning av inkommande lass. I projektplanen för arbetet ställdes även 

frågan: ”Påverkar tidsrymden mellan avverkning och sönderdelning 

bränslekvaliteten?” På grund av svårigheter att få in alla uppgifter om detta 

till deadline behandlas inte frågan i denna studie. Insamlat material lämnas 

därför vidare för analyser vid ett senare tillfälle. 
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3. Metod och material 
Arbetet, som med undantag av delar av den praktiska provtagningen, har 

utförts av författaren har vart uppdelat i fem huvudsakliga delar.  

1. Inhämtning av bakgrundsmaterial, litteraturstudier 

2. Insamling av analysprover  

(Provtagningen har i huvudsak gjorts av VMF´s (2015) virkesmätare.) 

3. Analys (i.e. sållning, torkning, vägning) av insamlade prover 

4. Databearbetning 

5. Analys av resultaten samt sammanställning av rapport/uppsats. 

Provtagningen utfördes under perioden 19/2-2014 till 10/3-2015. Sållningen 

av proverna gjordes i Linnéuniversitetets trälaboratorium 16- 19/3-2015 samt  

26-27/3-2015. 

 

3.1. Provtagning, hantering och registrering av prover 
Proverna, på inkommande och utvalda lass, togs ut av virkesmätarna enligt 

fastlagd rutin i SDC:s instruktioner (2014) för virkesmätning – ”Bestämning 

av torrhalt och värmevärde på skogsråvara”, kapitel 4.1.3. ”Manuell 

provtagning ur skäppa”. Provernas storlek är cirka 5 liter. Därefter normal 

hantering av proverna, vilket på Ryaverket (2015) innebär invägning av 

provets råmassa, därefter torkning på plåtar i torkskåp (105 grader C) i cirka 

24 timmar till 100% torrhalt och slutligen utvägning av provets torrmassa. 

Uppgifterna registreras i datasystemet DORIS. Innan provtagningen startades 

informerades inblandade virkesmätare, skogsentreprenörer, förare av lastbilar 

och skogsmaskiner. Borås Energi (2015) tilhandahöll en lista med de lever-

antörer som kan tänkas leverera lass som ingår i studien, dessa leverantörer 

kontaktades innan studien påbörjades för att säkerställa att information om 

avverkningsmånader mm. kan samlas in samt att för att, om möjligt, 

ytterligare säkerställa kvaliteten på studien. I samband med att provtagningen 

startades ombads lastbilschaufförerna att, i samband med varje 

flisningsoperation, bedömma i vilket skick knivarna på flishuggen var vid 

sönderdelningen. En tvåsidig blankett för registrering/insamling av, för 

studien aktuella fakta om lassen/proverna samt för noteringar vid analys-

arbetet togs fram (bilaga 4). Övriga fakta registrerades i DORIS enligt den 

ordinarie mätningsrutinen. 

 

Efter utvägning av torr massa och slutregistrering i DORIS hälldes proverna 

över i plastpåsar. Påsarna lades därefter i pappkartonger (bilaga 5). 

Pappkartongerna märktes med uppgifter om indatum, registernummer i 

VIOL/DORIS, sortimentskod, torkplåtsnummer och ”Traktor” eller ”Lastbil”. 

För att minimera återuppfuktning fram till fraktionssortering förvarandes 

proverna inomhus (normal rumstemperatur). Provblanketten (bilaga 4) 

fylldes i och sattes i pärm. 
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3.2.  Analys av fraktionsfördelning 
 

Lådorna med prover transporterades med personbil till trälaboratoriet, 

Linnéuniversitetet, Växjö och förvarades vid rumstemperatur. 

För att utesluta risk för sammanblandning öppnades kartongerna med 

proverna en efter en. Kartongerna märktes med löpnummer i den ordning de 

öppnades, samma löpnummer noterades på provblanketten (bilaga 4). 

Proverna vägdes i påsen som de var förpackade i. För sållning av proverna 

användes sållningsmaskin enligt tabell 2 (se även bilaga 6). 

 

 
Tabell 2. Fakta om sållningsmaskin 

Moutoterä OY, Modell MT110 

Skaktid per prov: 10 minuter +- 10 s 

(kontrollerades innan första sållning) 

Hålsåll/sortering: 45 mm 

 13 mm 

 7 mm 

 3 mm 

 Bottenplåt 

 

(OBS! Borås Energis (2015) kravspecifikation på bränslet föreskriver att 

normalfraktionen skall vara 8-45 mm. Skillnaden mellan 7 mm  som är 

befintligt såll i sållningsmaskinen och 8 mm som nedre gräns diskuterades 

och accepterades innan studien påbörjades.) 

 

Påsen som provet hade förvarats i taravägdes. 

Efter sållning hälldes respektive fraktion i papperspåsar (bilaga 7). Varje påse 

taravägdes och märktes med identitetsnummer innan användning. Påsarna 

vägdes och sattes in i torkskåp (105 grader C) för att torka bort fukt som 

materialet hade tagit upp sedan provtagningen. På första provet gjordes 

viktprov för att bedöma vilken torktid som behövdes. Provet var viktstabilt 

efter 3 timmar. Resterande prover torkades därför under minst 4 timmar 

innan utvägning. Påsar med sållade/sorterade prover vägdes efter torkning. 

(se 3.4. Brand i torkskåp, nedan).  

 

All vägning i laboratoriet på Linnéuniversitetet skedde med laboratorievåg av 

märket Precisa 1000C-3000D. Vikter noterades på provblanketten (bilaga 4). 
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3.3.  Bestämning av barrandel 
 

Med slumptalsgenerator i Excel valdes 31 prover ut för analys av barr-

andelen. Av dessa var 15 sönderdelade med traktorburen och 16 med 

lastbilsburen flishugg. Analysen av barrandel gjordes direkt efter det att 

proverna var torkade. Fraktion 0-3 mm: Materialet hälldes upp på en blank 

bordsyta och delades upp enligt metoden halvering i tre steg. Därefter 

fördelades det kvarstående provet ut som en sträng på en blank pappskiva 

med längdskala (bilaga 8). Med slumpgenerator i Excel valdes 1/10 av 

materialet ut för vidare analys. Barr och övrigt material sorterades isär. Halva 

barr och längre räknas som barr, denna metod har använts vid tidigare studier 

hos Linnéuniversitetet  (Thörnqvist 2015). Fraktion 3-7 mm: Materialet 

hälldes upp på en blank bordsyta och delades upp enligt metoden halvering i 

tre steg. Därefter fördelades det kvarstående provet ut som en sträng på en 

blank pappskiva med längdskala (bilaga 8). Med slumpgenerator i Excel 

valdes 1/5 av materialet ut för vidare analys. Barr och övrigt material 

sorterades isär. I båda fallen skedde vägning i taravägda aluminiumformar. 

 

3.4.  Brand i torkskåp 
 

Under slutfasen av analysarbetet uppstod en brand i ett av torkskåpen. I 

skåpet stod 15 prover som ingår i undersökningen varav 9 som ingick i 

urvalet för barranalysen, dessa prover blev förstörda. Alla proverna hade 

sållats och vägts fraktionsvis och stod på tork för att slutvägas som helt torra. 

De saknade torrvikterna i fraktionsfördelningsstudien uppskattades genom att 

använda en genomsnittligt fukthalt, fraktionsvis, som beräknades på de 

prover i studien som redan var slututvägda. Branden minskade antalet prov i 

analysen av barrandel till totalt 22 prov. Av dessa var 10 sönderdelade med 

traktorburen och 12 med lastbilsburen flishugg.  
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3.5.  Insamling av ytterligare fakta 
 

Från VIOL hämtades ytterligare fakta, se tabell 3, om leveranserna/proverna 

som ingick i studien. 
 Tabell 3.  Ytterligare fakta som samlades in 

Provets torra nettovikt (g) 

Beräknad (i VIOL) torrhalt (%) 

Lassets inmätta totalvolym (m
3
) 

Lassets inmätta totalvikt (ton) 

Beräknat (i VIOL) värmevärde (MWh) 

Transportör (företagsnamn) 

Transportsträcka på väg (i det fall detta ej hade angivits av chaufför) 

Leverantör (företagsnamn) 

Virkesordernummer 

VIOL Registernummer 

 

Uppgifter om avverknings- och skotningsmånad inhämtades genom kontakt 

med de olika bränsleleverantörerna.  

Löpande har intervjuer/utfrågningar chaufförer av flisbilar gjorts. 

 

3.6.  Databearbetning/beräkningar 
 

Alla insamlade värden/siffror matades in i en Excel fil (databas).  

Som en första kontroll beräknades differensen i massa mellan torrhalts-

vägningen vid Ryaverket (2015) och invägningen innan sållning. Alla 

proverna förutom tre hade ökat i massa i intervallet 1,0% till 5,7% vilket får 

anses vara en normal återuppfuktning. För de tre prover som hade avvikande 

massor före sållning gjordes en muntlig kontroll med virkesmätarna på 

Ryaverket (2015) tillfredsställande förklaringar till avvikelserna gavs och 

proverna kunde därför ingå i analysen. 
 

3.6.1.  Fukthalt 
 

Efter sållningen beräknades fukthalten för respektive fraktion. Detta är den 

fukt som proverna har återuppfuktats med sedan torrutvägningning vid 

mätstationen på Ryaverket (2015).  

 

Enligt Lehtikangas, P., (1999): 

Fukthalt (%) = 100 −  (
𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑟å 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 𝑥 100) 

Medelvärde för fukthalten på proven beräknades i Excel. 
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3.6.2.  Beräkning av torr massa i brandskadade prov 
 

För de fraktionsprover där utvägning av torrmassa ej kunde ske på grund  

av brand i torkskåpet beräknades torrmassan från den otorkade massan   

(i.e. massa efter sållning) med hjälp av medelfukthalt, för varje fraktion,  

som räknats fram enligt ovan.  

 
 

3.6.3.  Provens sammanlagda torra massa 
 

För varje prov gjordes en summering av torrmassorna för fraktionerna. 
 

 

3.6.4.  Fraktionernas andel av proven 
 

 

Xfraktion =  
massa fraktion (torr)

total massa (torr)
 

Medelvärde samt standardavvikelse för varje fraktion beräknades i Excel. 

 

3.6.5.  Konfidensintervall 
 

För beräkning av konfidensintervall för fraktionsanalysen på hela materialet 

användes Student´s S formel för 95% signifikansnivå (Thörnqvist 2015). 
 

     𝑝 ∓ 1,96 ×
𝑆𝑑

√𝑛
 

 

p = medelvärdet, Sd = standardavikelsen, n = antal prov 
 

 

För beräkning av konfidensintervall för barranalysen användes, på grund av 

det låga antalet analyser, följande formel.   

(Mendenhall, W., Beaver, J., Beaver, B. 1994) 
 

     𝑝 ∓   tα/2 ×
𝑆𝑑

√𝑛
  

 

Variabeln tα/2  tas från tabell för t-fördelning. I detta fall 2,08. 

p = medelvärdet, Sd = standardavikelsen, n = antal prov 
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3.6.6.  Barrandel i finfraktioner 
 

Då analysen av barrmängden har gjorts på delmängder av huvudproven 

beräknades först barrandelen i respektive delprov. Detta värde multi-

plicerades med fraktionens andel av totalprovets torr massa. Den fram-

räknade massan av barr dividerades därefter med totalprovets torr massa för 

att få fram barrandelen i fraktionen. Därefter beräknades medelvärden för de i 

barranalysen ingående proven. 

 

 
3.6.7.  Övriga analyser 

 

Skillnader i bränslet fraktionsfördelning som beror på typ av sönderdelnings-

utrustning (lastbil- eller traktorhugg) samt statusen på knivarna i flishuggen 

undersöktes genom sökning/sortering i databasen med insamlat material. 

Efter sökning/sortering i Excel filen beräknades medelvärden för respektive 

fraktion.   



   

 

 

   

 

 

Linnéuniversitetet, 15VT – 2TS90E Examensarbete, 15 hp,  

Magnus Ljungberg 

 

12 
 
 

4.  Resultat 
 

Sorteringen/sållningen utfördes i normal rumstemperatur och fuktighet.  

Den återuppfuktning av materialet/proverna som bör ha skett under 

analysarbetet har inte tagits med i analysresultaten. 
 

 

4.1.  Fraktionsfördelning 
 

Tabell 4 visar fraktionsfördelningen för hela studien som omfattar 70 prover 

av bränslesortimenten SSTE 6403 och SSTE 6493 som kommer in till Borås 

Energi Ryaverket. Ingen uppdelning på typ av sönderdelningsutrustning eller 

knivarnas status. Beräkningarna är gjorda på torrmassor. Konfidensintervall 

med 95% signifikansnivå (se 3.6.5. Konfidensintervall). 

 
Tabell 4. Fraktionsfördelning hela studien, inklusive konfidensinterval 95%. 

Fraktion   /   Andel Nedre Medelvärde Övre 

> 45 mm 1,46% 1,99% 2,52% 

13- 45 mm 32,70% 34,28% 35,86% 

7 – 13 mm 18,33% 18,92% 19,51% 

3 – 7 mm 23,91% 24,32% 24,73% 

Bottenplåt 19,19% 20,48% 21,77% 

 

4.2.  Barrinnehåll 
 

Tabell 5 samt Figur 1 visar resultatet av barranalysen som omfattar 22 av de 

70 prover som ingår i denna studie. Gäller bränslesortimenten SSTE 6403 

och SSTE 6493 som kommer in till Borås Energi, Ryaverket. Beräkningarna 

är gjorda på torrmassor. Alla barr fanns efter sållning i de två finfraktionerna. 

Konfidensintervall med 95% signifikansnivå (se 3.6.5. Konfidensintervall). 
 

Tabell 5. Barrandel i tre olika fraktioner, inklusive konfidensinterval 95%. 

Fraktion   /   Andel barr av fraktion Nedre Medelvärde Övre 

Hela materialet 9,8% 12,4% 15,0% 

 

3 – 7 mm 11,9 15,9% 19,9 

Bottenplåt 33,4 41,8% 50,2 
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Fig. 1. Barrandel – variansdiagram. Inom 1:a och 3:e kvartilen finns 50% av materialet. 

 

  

 

4.3.  Fraktionsfördelning – traktor- eller lastbilshugg 
 

Fraktionsfördelning beräknades för 38 lass sönderdelade med traktorburen 

och 32 lass sönderdelade av lastbilsburen flishugg. Resultat enligt tabell 6. 

 
Tabell 6. Fraktionsfördelning (medeltal) för material sönderdelat med traktorburen  

respektive lastbilsburen hugg. 

Fraktion   /   Andel Traktorhugg Lastbilshugg 

> 45 mm 2,2% 1,8% 

13- 45 mm 35,7% 32,6% 

7 – 13 mm 18,6% 19,3% 

3 – 7 mm 23,9% 24,8% 

Bottenplåt 19,5% 21,6% 

 

Acceptflisandelen, 7-45 mm, blir då 54,3% för traktorhugg och 51,9%  

för lastbilshugg. Skillnaden är så liten, att det inte inom ramen för den här 

studien, går att dra någon slutsats om fraktionsfördelningen blir olika 

beroende på om traktorburen eller lastbilsburen hugg har använts vid 

sönderdelningen.  
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4.4.  Fraktionsfördelning – knivarnas skärpa 
 

Knivarnas status angavs av förarna vid ankomst till mätstationen och var en 

subjektiv bedömning. De flesta förarna angav status 2,3 eller 4 (se tabell 7) 

 
Tabell 7. Fördelning av angiven status för flishuggarnas knivar. 

Knivstatus Antal prover 

1 6 

2 19 

3 18 

4 11 

5 2 

Ingen angivelse 14 

 

 
Tabell 8. Fraktionsfördelning (medeltal) för olika status på knivarna i flishuggen. 

 Knivstatus 

Fraktion /   Andel 1 (vassa) 2 3 4 5 (slöa) 

> 45 mm 1,6% 2,6% 2,3% 1,3% 0,8% 

13- 45 mm 31,2% 33,5% 35,4% 34,1% 37,7% 

7 – 13 mm 19,3% 19,6% 18,4% 19,4% 18,5% 

3 – 7 mm 25,5% 24,2% 23,5% 23,8% 25,1% 

Bottenplåt 22,4% 20,0% 20,4% 21,4% 17,9% 

Acceptflis (7-45 mm) 50,5% 53,1% 53,8% 53,5% 56,2% 

 

 

Skillnaden i fraktionsfördelning var så liten (se tabell 8) så att det inte, med 

den här studien, går att dra någon slutsats om hur knivarnas (i flishuggen) 

status/skärpa påverkar fraktionsfördelningen i bränslet.  
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5.  Diskussion 
 

Det finns flera olika faktorer som används för bedömning av kvaliteten på 

det, till värmeverket, inkommande bränslet. De olika faktorerna påverkar  

driftssäkerheten och ekonomin i anläggningen på olika sätt. 

Fraktionsfördelningen är en viktig faktor när det gäller verkningsgraden i 

förbränningen samt även i viss mån den mekaniska funktionen i 

anläggningen om det finns övergrova bitar i materialet. Denna studie gäller 

flisad grot som är ett skogsbränsle som kan förväntas ge mindre fraktions-

storlekar än exempelvis flisad stamved eller träddelsflis eftersom den grövre 

stamveden saknas i materialet. 
 

5.1. Fraktionsfördelning 
 

Beroende på vilken typ av grot som flisas, hur länge den har lagrats, vilken 

typ av flishugg som används så varierar fraktionsstorlekarna. Det är därför 

svårt att göra en exakt jämförelse med andra undersökningar. Studien 

bekräftar dock resultat från andra undersökningar. (Nilsson, Blom & 

Thörnqvist 2011) har i sin studie kommit fram till att 80 %, torr massa, av 

brunrisskotad grot är grövre än 3 mm i flisat tillstånd. Motsvarande siffra för 

denna studie är 79,5%. Det bör dock påpekas att, det inte har gjorts någon 

analys om skillnad mellan brunris- och grönrisskotat material i denna studie. 

Groten är dock flisad i brunt tillstånd, dvs. materialet har legat länge innan 

flisning – antingen i processorhögar eller i välta vid avlägg. 
 

5.2. Fraktionsfördelning – traktor- eller lastbilshugg 
 

Från denna undersökning går det inte att dra några slutsatser om att det är 

skillnad i fraktionsstorlekarna på flis som är sönderdelat med traktorburen 

respektive lastbilsburen hugg. Och det är nog ganska logiskt eftersom det 

sitter samma typ av flishugg i alla maskinerna:  Typ 805 från Bruks Ab 

(2015). I rapporten Hyggesrester som råvara för energiproduktion 

(Thörnqvist 1984) finns det en skillnad mellan traktorburen och mobil 

flishugg. Den skillnaden beror säkerligen på att det i den studien användes 

olika typer av flishuggar. Teknikutvecklingen på flishuggar har dessutom gått 

framåt sedan dess, bland annat är inmatningen till flishuggen annorlunda 

konstruerad idag jämfört med den gamla typen av kedjeinmatning som 

användes på 1970- och 1980-talen. Thomas Thörnqvist (2015) bekräftar 

dessa antaganden. 
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5.3. Fraktionsfördelning – knivarnas skärpa 
 

Från denna undersökning går det inte att dra några slutsatser om hur 

fraktionsfördelningen i det sönderdelade materialet påverkas av hur nyslipade 

eller slöa som knivarna i flishuggen är. Men, att knivarnas status gör skillnad 

på enskilda lass kan nog tas för en sanning.  Det är nog mer en fråga om hur 

stort material (i.e. antal prov) som undersöks. Knivarna i flishuggarna byts 

ofta. Vissa entreprenörer byter knivar efter en viss flisad volym, en chaufför 

nämnde siffran 600 m
3
s. Andra byter varannan arbetsdag. Knivarna byts 

dessutom ”när det behövs”, exempelvis om taggtråd eller annan metall har 

kommit med av misstag vid flisningen. Entreprenören har alltid en anledning 

att hålla knivarna i gott skick: Slöa knivar ger ökad bränsleförbrukning, enligt 

uppgift kan bränsleförbrukningen öka med 30 % och mer beroende på 

knivarnas status. 
 

5.4. Barrinnehåll 
 

Studien visar på hög andel barr (torr massa) i bränslet jämfört med andra 

studier. Cirka tre gånger värdet hos (Nilsson, Blom & Thörnqvist 2011) och 

två gånger värdet hos (Thörnqvist 1984). Det är dock ganska stor osäkerhet i 

resultaten. Speciellt barrandelen i finfraktionen (0 – 3 mm) är svår att 

analysera. Bränslesortimentet SSTE 6493, grotflis av löv och barrträd, är det 

volymsmässigt största sortimentet. Här skiljer det förstås stort i barrinnehåll 

beroende på trädslagsfördelningen. Tyvärr gick det inte, inom tidsramen för 

denna studie, att komplettera barranalysen med uppgifter om lagrings-

månader och tidsrymd mellan avverkning och risskotning. Troligtvis 

påverkas barrandelen i det levererade bränslet av hur länge det har legat på 

hygget och därefter i välta vid avlägg innan flisning. 
 

5.5. Osäkerhet vid provtagning 
 

En felfaktor som bör tas med vid bedömning av studien är hur kvalitetssäker 

provtagningen är. Proven tas ut med skopa från toppen på skäpporna enligt 

SDC:s instruktioner (2014) för virkesmätning. Ger denna metod alltid ett 

korrekt prov som motsvarar hela lasset? Om lasset har transporterats lång 

sträcka från flisning till inmätning så har eventuellt delar av finfraktionerna 

skakats nedåt i lasset. 
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6.  Sammanfattning/Kommentarer 
 

Studien visar att 53,2 % av det, till Ryaverket (2015) inkommande bränslet i 

bränslefraktionerna SSTE 6403 och 6493 är acceptflis med avseende på 

fraktionsstorleken. Studien bekräftar tidigare studier när det gäller fraktions-

fördelningen. Möjligen finns det en tendens att de minsta fraktionerna har 

större andel nu än vad som var det normala för 20-30 år sedan. En tänkbar 

förklaring till detta och som borde undersökas i vidare studier är om den 

genomsnittliga groten som flisas idag är av klenare grendimensioner än vad 

den var förr. Det kan också tänkas att det är skillnad i fraktionsstorlekar 

mellan grot av barrträd och lövträd (exempelvis så har björkris ofta klen 

diameter).  

Studien pekar på högt barrinehåll. Detta är högre än vad som var förväntat. 

Det kan finnas flera orsaker till detta. En trolig delförklaring är att groten 

numera skotas ut från hyggena till välta vid avlägg snabbt efter avverkningen. 

Allt för att markberedning och föryngring snabbt skall kunna göras. Om 

barren inte hinner falla av i processorhögarna då följer de med till vältan. Och 

när väl flisningen görs, då finns barren kvar, kanske inte i toppen av vältan, 

men väl en bit ner. Vid flisningen så tas allt material med, ända ner till 

marknivån, även barren. 

Ett sätt att minska barrandelen skulle kanske vara att maskinföraren skakar 

gripklon innan inmatning i flishuggen. Detta kräver dock engagerade 

chaufförer och det ökar maskinkostnaderna. En annan möjlighet är kanske att 

införa nya flismaskiner som har någon form av trösknings mekanism som 

sorterar isär finfraktion och barr redan vid flisningen. Förutom kostnader för 

nya flishuggar så skulle detta också medföra ökade logistikkostnader efter-

som barr och finfraktion oftast måste transporteras bort från flisningsplatsen. 

 

En fråga som bör diskuteras är hur och av vem de olika kvalitetsfaktorerna på 

skogsbränslet skall användas? Första handelsledet för skogsbränsle skall 

mätas enligt Virkesmätningslagen (SFS 2014:1005). Detta innebär i praktiken 

mätning av volym. Om finfraktion och barr lämnas kvar i skogen, då får 

skogsägaren mindre betalt (mindre volym). När det gäller exempelvis 

kvalitetsfaktorn fraktionsstorlek, så är det viktigt att inköpsorganisationen har 

förståelse för de krav som pannanläggningen kräver. Här är det skillnad 

mellan olika panntyper. Exempelvis så är ofta moderna större pannor med 

fluidiserad bädd mer förlåtande mot små fraktionsstorlekar än vad roster-

pannor är. 

 

Skogsbränslet till ett värmeverk är uppdelat på många bränslesortiment,  

alla med olika egenskaper. Dessutom så varierar tillgången på de olika 

sortimenten över året. Pannorna eldas med en mix av de inkomna bränsle-

sortimenten. Det gäller att få en så bra och jämn kvalitet som möjligt på den 
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blandningen. Även om inmätningen på de enskilda inkommande lassen blir 

så rätt som möjligt så är det kvaliteten på det löpande flödet in till pannan 

som är viktigast. Min gissning är att det framöver kommer att införas mer och 

mer automatiserad mätning på bränslebanorna med onlineteknik. Analys av 

fraktionsstorlek (Paolo Febbi m.fl. 2014) är en teknik. Online fukthalts- 

mätning med NIR-teknologi finns exempelvis hos Göteborg Energi, 

Sävenäsverket (Bestwood 2015). Ett alternativ till att köpa många olika 

bränslesortiment och ”blanda själv” är att köpa bränsle som är färdigblandat 

på terminal.  Detta görs redan idag i viss omfattning av några värmeverk. 
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Bilaga 1 
 

 

Borås Energi & Miljö Ab 

 

Kvalitetskrav 

Nedanstående kvalitetskrav gäller för träbränslen. 

 

Bränslets vägda torrhalt skall som månadsmedelvärde vara lägst 48 % 

aritmetiskt viktat värde. 

 

Bränslefraktionen skall normalt vara 8 - 45 mm. För stubbkross, Vit RT flis 

klass 1, färsk riven bark 8 – 100mm 

 

Slip- och putsdamm får ej förekomma. 

 

Bränslet skall vara framställt i hugg, med undantag av stubbkross, riven bark 

och Vit RT flis. 

Bränslet skall vara fritt från föroreningar som kan störa driften eller skada 

köparens anläggning. Bränslet skall även vara fritt från snö, is och 

sammanfrysningar. Saltning får ej förekomma. 

 

Bränslet får ej innehålla sådan mängd mögel att arbetsmiljön hotas. 

 

För enskild mätenhet (container, flisekipage) gäller följande: 

 

Toleransgränser, tillämpningar: 

 

1.Askhalten av TS får vara max 4 viktprocent för energived, avverkningsrester, 

röjningsvirke, lövved, obarkad yt- och ribbved av barrved, stubbkross, Vit RT 

flis klass 1, färsk riven bark, Trädgårdsgrot 

 

2.Enstaka tjälklumpar, som ej bedöms orsaka skada eller driftstörningar får 

förekomma. (Med tjälklump avses lätt sammanfruset material som vid ringa 

åverkan faller isär). 

 

Tjälblock får ej förekomma. (Med tjälblock avses hårt sammanfruset material). 

 

3.Överstort material får ej förekomma. (Med överstort material menas träddelar 

med större diameter än 20x40x100 mm eller grenar med större diameter än 10 

mm och större längd än 400 mm). 
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Blankett Framsida – användes vid provtagning: 

 

 
 

____________________________________________________________________ 

 

Blankett Baksida – användes vid analys av proverna: 
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