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FÖRORD
Trädbränslets lagringsproblematik har studerats lika länge som
trädbränsle har lagrats. Förr i tiden tillverkades brännveden före
långfredagen och torkades under sommaren för att ge bästa möjliga
värme till vintern. I slutet av 60-talet började trädbränsleanvändningen att
öka och att lagra på ett bra sätt blev ännu viktigare. När de lagrade
volymerna ökade förvärrades problemen med framför allt
mögelsvamprelaterade sjukdomar och olyckor med exempelvis
självantändning i stackarna började inträffa. Man började då försöka
styra lagringen. I dagens läge har de personer, som dagligen är i kontakt
med lagringsfrågor ofta en bra fingertoppkänsla för hur man skall lagra
sitt trädbränsle på ett ändamålsenligt sätt.
Denna bok är tänkt att, direkt eller indirekt, fungera som en hjälp åt alla
som arbetar med olika trädbränslen. Boken innehåller både teori och
praktiska tillämpningar. Den innehåller biologiska och tekniska aspekter
kring lagring och hantering. Även erfarna ”lagrare” skall kunna erhålla en
bättre vetenskaplig bakgrund t.ex. om de biologiska processer som sker i
materialet och därigenom ännu bättre kunna tillämpa sin kunskap på
fältet. Boken skall fungera både som lärobok och uppslagsverk, där
samlad information om dagens kunskap finns. För att öka bokens
läsbarhet har referenserna angivits i slutet av varje respektive kapitel.
I denna andra upplaga har jag gjort vissa mindre ändringar framför allt
avseende vissa tabeller och källhänvisningar.
Tack till NUTEK, som har finansierat projektet. Tack alla Ni, som på olika
sätt har medverkat under arbetets gång.
Uppsala i januari 1999
Päivi Lehtikangas
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Trä som bränsle

INLEDNING
Förutsättningar för förbränning och lagring av olika trädslag, träd av
skiftande ålder och skilda delar av trädet kan vara tämligen olika.
Orsaken till skillnaderna beror framför allt på olika kemiska och
anatomiska egenskaper. De kemiska huvudkomponenterna är dock i
stort sett alltid desamma men förekommer i olika proportioner. För en
bättre förståelse av processerna som sker under lagring kommer i detta
kapitel ovan nämnda egenskaper kortfattat att förklaras.

FÖRDELNING MELLAN TRÄDETS OLIKA DELAR
Beståndsålder, bonitet och klimat är exempel på faktorer, som påverkar
biomassans fördelning i träden. Gran har något större andel grenar och
barr än tall. Vid ett vanligt bränsleuttag har stubbar och rötter ingen
större betydelse. De är ofta mycket förorenade och tillvaratagande av
dessa delar är inte meningsfullt varken ur ekonomisk eller ekologisk
synpunkt.
Biomassans fördelning mellan olika delar hos tall och gran
(över 75 år):

Teckning: H.Fryk
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TRÄETS KEMISKA OCH ANATOMISKA EGENSKAPER
Huvudkomponenter i trä är cellulosa, hemicellulosa, lignin och
extraktivämnen. Cellulosamolekyler består av långa kedjor av
glukosenheter. En cellulosamolekyl i trä kan bestå av ca 8000-10000
glukosmolekyler. Cellulosan i veden är inringad av hemicellulosa och ger
träfibern dragstyrka och smidighet. Hemicellulosamolekylerna består
förutom av glukos, även av andra enkla sockerarter, som t.ex. xylos,
galaktos, arabinos och mannos. Polymeriseringsgraden överskrider
sällan 200 (poly = fler, mer = enhet). Lignin bildas av fenolpropanenheter och är inte en kolhydrat, som cellulosa och hemicellulosa. Lignin
fungerar som ”klister”, vilket håller ihop cellulosafibrerna och ger veden
mekanisk styrka. Extraktivämnen består av olika kemiska föreningar, för
det mesta terpener, fett och fenoler.
Trämaterialets huvudkomponenter består av tre huvudelement: kol, syre
och väte. Andelen av dessa ämnen utgör ca 99 % av den kemiska
sammansättningen. Resten består av kväve och aska. Dominerande
andel av askan utgörs av kalcium (Ca) och kalium (K). Andra mineraler
är t.ex. magnesium (Mg) och kisel (Si).

Grundämne

Barrträd (%)

Lövträd (%)

Kol (C)

51,4

50,6

Syre (O2)

41,6

42,0

Väte (H2)

6,1

6,2

Trä är inget homogent material utan den kemiska strukturen varierar
mellan yttre och inre ved samt mellan rot och topp. Det finns skillnader
mellan splintved och kärnved samt mellan vårved och sommarved.
Orsak till detta är olikheter i vedcellernas struktur inom det enskilda
trädet och mellan olika trädslag. Kemiska analyser av trämaterial är
komplicerade p.g.a. de isolerade ämnenas komplexitet och variationerna
mellan mätvärdena är delvis beroende av analysteknikerna. Den
procentuella fördelningen (% av torr massa) mellan olika
vedkomponenter inom det enskilda trädet hos tall och gran kan vara
följande:
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Tall (ca 70 år)
Stamved
Bark, inre
Bark, yttre
Grenar
Barr
Gran (ca 110 år)
Stamved
Bark
Grenar
Barr

Cellulosa

Hemicellulosa

Lignin

Extr.ämnen

Aska

41
36
25
32
29

27
26
20
32
25

28
29
48
31
28

3
4,5
3,5
3,5
13

1
4
4
1
5

43
36
29
28

27
20
30
25

28
36
37
35

0,8
3,8
1,7
6,1

1
4
2
5

Källa: Eskilsson, S. & Hartler, N. 1973.
Kemisk sammansättning (% av torr massa) hos några svenska trädslag:
Cellulosa

Hemicellulosa

Lignin

Extraktivämnen

Asp

40

30

19

2

Björk

41

32

22

3

Gran

42

28

27

2

Tall

40

28

28

4

Källa: Lönnberg, B. 1975, Sjöström, E. 1981, Ternrud et al (opubl.),
se Ekström, H. 1989.
Allmänt kan man säga, att hemicellulosahalten hos lövträd är något
högre än hos barrträd. Ligninhalten däremot är oftast betydligt lägre hos
lövträd.
Ett träd består av olika typ av celler, som har olika funktioner. Över 90 %
av barrträdens celler är trakeider (fibrer), som i sommarveden har
tjockare cellväggar än i vårveden. Därför kan årsringarna i trädets
tvärsnitt oftast mycket lätt urskiljas. Trakeider har en stödjande funktion,
men även den ur bränslesynpunkt viktiga vattentransporten sker i dessa
celler. Kärlceller i lövträd har huvudsakligen en vattentransporterande
funktion. Kärlen är stora och kan ses med blotta ögat framför allt hos
bandporiga lövträdslag, som ek och ask. Andelen kärl av trädvolymen
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ligger ofta mellan 20 och 25 %. Fibrer står för den största volymen, ca
60-65 % hos lövträd.

Årsringsgräns hos ek, tvärsnitt.

Hartskanal hos tall, tvärsnitt.

Märgstrålar och kärl hos ek,
tangentiellt snitt.

Trakeider hos tall, tvärsnitt.
Foto: G. Daniel

SAMBANDET MELLAN KEMISKA RESPEKTIVE ANATOMISKA
EGENSKAPER OCH ENERGIUTBYTE
Fasta trädbränslen består i färskt tillstånd av fukt, brännbar substans och
aska. Fukthalten i färskt trä är ca 50 %. Fukthalt definieras som
vattenmängdens procentuella andel av materialets råa massa.
Fukthalten i ett växande träd varierar med årstid och växtplats.
Årstidsvariationen är oftast störst hos lövträd. Under viloperioden mellan
oktober och mars är fukthalten relativt konstant, vid lövsprickning är den
högst (över 50 %) och minskar sedan successivt under hela
tillväxtperioden för att vara lägst (ner till ca 35 %) innan löven faller. Hos
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barrträd kan fukthalten vara lägst på vårvintern, då transpirationen
startar medan marken ofta är frusen. Variation inom stammen kan
förekomma i både radiell (vinkelrätt mot årsringarna) och longitudiell
(trädets längdriktning) riktning. Äldre träd med stor andel kärnved har
lägre fukthalt, eftersom kärnvedens celler inte längre är vattenfyllda. I
splintved sker vattentransporten oftast endast i det yttre skiktet och
framför allt i vårveden. Barrträdens splintved har högre fukthalt än
lövträdens splintved. Hos lövträd är fukthalten lägre hos bandporiga (t.ex.
ek och ask) än ringporiga (t.ex. björk och asp) lövträd.
Fukthaltsvariationerna mellan splint- och kärnved är i allmänhet mindre
hos lövträd än barrträd.
En stor andel, ca 75 % av vattnet, är fritt inne i de vattentransporterande
cellernas lumen. Resten av vattnet är bundet till cellväggarna. När allt fritt
vatten har torkats ut har man nått den s.k. fibermättnadspunkten och
denna ligger oftast vid ca 23 % fukthalt. Fukthalten för fibermättnad i
kärnveden kan vara något lägre, 21 %. De gröna delarna, d.v.s. löv och
barr med kvistar och grenar har den högsta fukthalten.

Schematisk fördelning av olika beståndsdelar i fasta bränslen
med biologiskt ursprung.

Den brännbara delen består av flyktiga ämnen och ”fast” kol. De flyktiga
beståndsdelarna utgörs av kolväten och koloxid (CO) som avgår i
gasform när bränslet värms. Ju större andel kol och väte desto högre blir
energiutbytet. Syre och kväve har motsatt effekt. En del av värmeenergin
går till förångning av det vatten som bränslet innehåller respektive det
vatten som bildas under förbränningen. Bränslets energiinnehåll varierar
framför allt med fukthalten. När fukthalten är konstant beror skillnaderna i
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energiinnehåll på bränslets procentuella innehåll av cellulosa,
hemicellulosa, lignin resp. extraktivämnen. Dessa ämnen består av
samma grundämnen, men i andra proportioner. Cellulosa innehåller
mindre andel kol och väte än de övriga substanserna och energiutbytet
blir således mindre.

Huvudkomponenternas energivärden är följande:
Vedsubstans

Energiinnehåll,
MJ/kg TS

Cellulosa

17 - 18

Hemicellulosa

16 - 17

Lignin

25 - 26

Extraktivämnen

33 - 38
Källa: Kollmann 1951, se Hakkila 1989.

TRÄFÖRBRÄNNINGENS GRUNDER
Den enklaste beskrivningen av förbränning av träd och biobränslen är att
bränslets kol-, väte- och syremolekyler förenar sig med luftens syre och
bildar koldioxid och vatten. Den energimängd, som har varit bunden i
vedens cellulosa-, hemicellulosa-, lignin- och extraktivämnesmolelyler
frigörs som värme.
Förbränningsförloppet kan delas in i olika faser:
1. Torkning. I torkningsfasen hettas bränslet upp t.ex. av strålningsvärmen, varvid bränslets fukt avgår i form av vattenånga. När vattnet
torkat fortsätter bränslet att värmas upp.
2. Pyrolys. Från 150°C till 500°C pyrolyseras bränslet, dvs. de flyktiga
beståndsdelarna omvandlas till olika tjäroljor och tjärångor. Dessa
tjärämnen utgör omkring 70% av trädbränslets energi.
3. Förbränning av flyktiga ämnen börjar vid temperaturer från 500°C.
Tjärföreningarna består av flera tusen ämnen. Vissa är lättantändliga och
brinner direkt om syre finns tillgängligt. Andra kan kräva en för-
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bränningstemperatur upp emot 1100°C för att förbrännas. En del av
dessa tjärföreningar är cancerogena. Dessutom luktar de illa. Därför är
det viktigt med en god förbränning.
4. Förbränning av fast kol. Det som återstår av bränslet efter förbränning
av de flyktiga substanserna är fast kol. Det fasta kolet brinner - eller
glöder - långsamt vid temperaturen 800-900°C. Förbränningen är inte
fullständig, utan kolet omvandlas till koloxid. Koloxid är en energirik,
brännbar gas som kräver hög temperatur och luftöverskott för att brinna.

Olika temperaturfaser vid förbränning av fasta bränslen med
biologiskt ursprung. Källa: Leuchovius, T. (red.) 1983.

Ett bra förbränningsresultat kräver:
• tillräckligt hög temperatur, som dels bestäms av bränslets fukthalt,
dels av pannans konstruktion,
• god syretillgång, fullständig förbränning fordrar ett överskott av syre,
• att syret väl inblandat i lågorna och
• tillräckligt stor volym på gasförbränningszonen.
Aska kan smälta ihop till stenhårda klumpar, om temperaturen blir alltför
hög. Vid höga temperaturer bildas dessutom kväveoxider, som har en
negativ inverkan på miljön.
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DEFINITION
Biobränsle är ett bränsle som utgörs av biologiskt material och kan
indelas i olika grupper beroende på ursprung. Biobränsle är
huvudsakligen inhemskt producerat och kan indelas i:
•
•
•
•
•

trädbränslen (ved, bark, spån och energiskog),
avlutar (restprodukter från massatillverkning),
stråbränslen (halm och energigräs),
avfall och
torv.

Till trädbränsle räknas alla biobränslen där träd eller delar av träd är
utgångsmaterial och där ingen kemisk omvandling har skett.
Trädbränslen kan bestå av skogsbränsle, energiskog eller återvunnet
trädbränsle.
Skogsbränsle är trädbränsle som inte haft någon tidigare
användning. Hit räknas bränsle producerat av småved, grenar och
toppar (GROT), barr och stubbar liksom bränsle från
skogsindustrins avfall och biprodukter, som t.ex. bark, flis och
sågspån. Den del av skogsbränslet som kommer direkt från skogen
kallas ibland primärt skogsbränsle.
Energiskogsbränsle är trädbränsle från snabbväxande trädarter,
som har odlats på åkermark för energiändamål.
Till återvunnet trädbränsle räknas trädbränsle som tidigare använts
till annat. Råvaran kan t.ex. utgöras av emballagevirke,
rivningsvirke, formvirke eller spillvirke från byggnadsverksamhet.
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1997.

PRODUKTION OCH ANVÄNDNING AV TRÄDBRÄNSLEN
Produktion av trädbränsle sker huvudsakligen enligt följande principer:
• flisning av avverkningsrester eller virke utan industriell användning
med mobila flisaggregat i skog, vid bilväg, vid terminal eller vid
värmeverk,
• flisning eller krossning av trädrester och bark vid skogsindustrin,
• integrerat uttag av industrived och skogsbränsle i form av okvistade
träddelar med upparbetning vid terminal , värmeverk eller industri,
• produktion av förädlade bränslen och
• produktion av återvunnet trädbränsle.
Det dominerande kommersiella sortimentet är idag trädrester från
slutavverkning. Den andel, som sönderdelas på hyggena minskar i
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enlighet med strävan att sönderdela så sent som möjligt i kedjan (2025 %, 1996). Bränslekvaliteten förbättras med förkortade lagringstider i
sönderdelad form och den centrala flisningen vid t.ex. terminal ger
billigare sönderdelning samt bättre kontroll över flödet.
Den skogsindustriella trädbränsleproduktionen består först och främst av
bark, som står för ca 10-12 % av stockvolymen. För bränsleändamål
används över 95 % av barken. Av den barkade sågtimmervolymen
utgörs ca 35 % av sågverksflis, varav 3 % används till bränsleändamål.
Sågspånsproduktionen utgör ca 9 % av timmervolymen och av denna
mängd används ca 65 % som bränsle. Totalt sett används ca 11 % av
den obarkade stockvolymen (både sågtimmer och massaved) för
bränsleändamål.

Produktion, TWh

Enligt Nutek uppgick den sammanlagda trädbränsleproduktionen för
kommersiell hantering till ca 18,8 TWh under 1995. I denna mängd är
industriernas interna användning och den småskaliga produktionen inte
medräknade. (Den totala trädbränsleanvändningen inkluderande
industriell och småskalig användning samt import var under samma tid
ca 42 TWh). I norra Sverige bestod produktionen till 74 % av spån och
bark. I södra Sverige däremot står bränsleflis för den största delen, ca
54 %, av produktionen.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1991

Br.flis och kross
Spån och bark
Förädlat bränsle
Totalt

1992

1993

1994

1995

År

Källa: Skogsstatistisk årsbok 1997 och NUTEK.
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Trädbränslenas ursprung kan visas med följande
procentsatserna visar andelen av energiproduktionen:

diagram,

Källa: Skogsstatistisk årsbok 1997.

Trädbränslen används inom fyra huvudområden:
• skogsindustrin,
• fjärrvärmeverken/ kraftvärmeverken/ värmecentraler,
• småhussektorn och
• elproduktion.
Trädbränslen i form av råvarurester används inom såväl massaindustrin
som sågverken och står för ca 40 % (ca 16,5 TWh) av all trädbränsleanvändning under 1997. De består till största delen av spån och bark. I
mindre utsträckning används trädbränslen som framställts genom flisning
av avverkningsrester i anslutning till industrin.
Trädbränsleanvändningen inom fjärrvärmesektorn har tredubblats under
de senaste fem åren och uppgick till 13,7 TWh under 1997. Den
representerade ca 30 % av den totala användningen på 43 TWh. I första
hand används avverkningsrester och biprodukter från skogsindustrin.
Förädlade bränslen, som briketter, pelletar och träpulver, har i ökande
utsträckning börjat användas de senaste åren.
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Energigrödor har i försöksskala använts under hela 1990-talet. Under
1996 användes energiskogsbränsle motsvarande ca 0,1 TWh, medan
stråbränslen användes i mindre mängder. Det importerade trädbränslet
används i regel inom fjärrvärmesektorn och består bl.a. av förädlade
bränslen och återvunnet trädbränsle. Kvantiteterna är svåruppskattade,
men den totala importen av biobränslen uppgick till 3-5 TWh 1996 och
stod för 15-25 % av värmeverkens bränslebehov. I en del av
anläggningarna kombineras värmeproduktion med elproduktion. Ungefär
1 TWh el producerades av trädbränslen i kraftvärmeanläggningar och
lika mycket som industriell kraftvärme.
Omkring 12 TWh biobränslen, i huvudsak helved och flis, användes för
enskild uppvärmning i småhus under 1997. Vedeldning är vanligast hos
husägare med god tillgång till skog, exempelvis inom lantbruket eller i
småhus på landsbygden, där ca 8 % av hushållen använder enbart ved
för uppvärmning. Cirka 5 % av alla småhus värms enbart med ved. I
ytterligare 26 % av husen används ved till viss del.

Användning av trädbränslen 1997:
TWh

%

• Massa- och pappersindustrin

6,9

15

• Sågverk och övrig trävaruindustri

9,6

21

• Fjärrvärmeverk

13,7

30

• Småhus

ca 12

26

• Elproduktion

ca 4

8

Totalt ca 46 TWh
Källa: Energiläget 1998, Nutek.
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TRÄDBRÄNSLESORTIMENTEN OCH DESS EGENSKAPER

Oförädlade trädbränslen
Avverkningsrester
Sortimentet består av grenar och toppar (GROT) och småträd. Stubbar
från vindfällen får oftast inte ingå i groten p.g.a. föroreningar. Huvuddelen
av avverkningsresterna tar man hand om efter slutavverkningen, men
även i samband med gallringar. Slut-avverkningsresterna består till ca 90
% av grenar med bark och barr, medan motsvarande andel vid
ungskogsröjning uppgår till ca 40-50 %. Den resterande delen består av
stamved. Hantering av avverkningsrester kan uppdelas i många olika
system. Avverkningsresterna kan flisas direkt på hygget, vid väg eller vid
terminal.
Vältor
De vanligaste metoderna för hantering av avverkningsrester är att de
direkt efter avverkningen skotas samman vid vägkant och lagras i vältor,
alternativt lagras i processorhögar på hygget och skotas vid ett senare
tillfälle när materialet har torkat och barren har ramlat av. I regel skotas
vältorna under sommarhalvåret och sönderdelas sedan kommande
vinter.
Vältornas bredd följer materialets grovlek och är ofta ca fyra meter.
Höjden är ofta ca 3,5 m, längden kan variera. Vältorna täcks i regel med
fiberarmerat papper. Pappersrullen fästs på en bygel, som hanteras med
hjälp av skotarens grip. Papperet, ca tre meter brett, rullas ut på toppen
av vältan. Med jämna mellanrum läggs ris på papperet som förankring
under lagringen. Det täckande lagret bör inte vara för tjockt för att
papperet inte skall förmultna.
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Storskalig bränsleproduktion i samband med slutavverkning.
Skotning och flisning på hygget (teckning: S. Falk).

Fukthalten i nyavverkade avverkningsrester ligger oftast mellan 50 och
55 %. Fukthalterna sjunker snabbt under våren och sommaren oavsett
om avverkningsresterna lagras i högar eller i vältor. Med högre
luftfuktighet och nederbörd på hösten och vintern kan de torra
avverkningsresterna dock snabbt återuppfuktas. Generellt kan man säga
att de täckta vältornas medelfukthalt ligger minst 10 % lägre än de
otäckta vältornas och att materialet är betydligt homogenare avseende
fukthalt.
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En täckt välta.
Buntar
Kommersiella
lösningar
för
bunttillverkning
av
obearbetade
avverkningsrester har nyligen presenterats. Buntarna är ca 3,2–3,4
meter långa och har en diameter på ca 70 cm. I forskningssyfte
tillverkade buntar har varit ca 3 meter långa och diametern har varit ca
40 cm. Dessa buntar har relativt låg bulkdensitet och bränslekvaliteten
har efter lagring liknat de ”lösa” avverkningsresternas, som har varit
lagrade i välta. Fördelen med buntlagring är att man uppnår en god
bränslekvalitet kombinerad med transportbesparingar, då konventionella
timmerfordon (buntarna kan kompakteras i lasset) kan användas i stället
för containerfordon. Som en fördel måste även buntarnas mycket goda
hanterbarhet betraktas.
Balar
I dagens läge finns en etablerad teknik för rundbalning av trädrester.
Trädresterna kan komprimeras till cylindriska rundbalar, där både
diametern och längden på balarna är ca 1,2 m. När balen är
färdigpressad, lindas några varv polyetennät runt balens mantel. Den
torra massan för en bal är ca 350 kg, vilket motsvarar ca 600 kg med en
fukthalt på drygt 40 %. Balarna produceras oftast av lagrat material, där
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fukthalten har sjunkit och barrandelen minskat jämfört med
direktskördad råvara. Balning kan utföras året runt både på hygge och
vid välta. Sönderdelning av balarna kräver en flismaskin eller en kross
med mycket stor inmatningsanordning. Vid specialkonstruerade
förbränningsanläggningar kan det vara möjligt att mata in en hel bal och
elda den utan föregående flisning.
Flis och Kross
I allmänhet måste alla avverkningsrester sönderdelas, flisas eller
krossas, före eldning. Vid flisning skall materialet vara så rent som
möjligt, krossar är däremot praktiskt taget okänsliga för föroreningar.
Eftersom sönderdelningsutrustning väljs efter material blir en direkt följd
av detta, att det färdiga bränslet (flis och kross) skiljs åt genom olika
kvalitet. Den tydligaste skillnaden mellan bränsletyperna är
fraktionsfördelningen. Krossat material kan ofta ha en så stor
dimensionsspridning att partikelsammansättningen måste beskrivas från
fall till fall.
Vid vilken punkt i produktionsledet sönderdelningen utförs beror å ena
sidan på transportsträckans längd till förbränningsanläggningen och å
andra sidan på lagringsbehovet. Om sträckan är relativt kort kan
transport av osönderdelade avverkningsrester med låga lassvikter vara
ett ekonomiskt alternativ. Generellt kan man konstatera att
bränslehanteringen förenklas med sönderdelat material. Dessutom blir
transporterna av flis eller kross effektivare än transport av hela
avverkningsrester. Lagring av sönderdelat material orsakar dock ofta
problem och för att undvika eller minska lagringsproblemen kan man
utföra flisningen så sent som möjligt i produktionsledet.
Nyflisat eller krossat trädbränsle har samma fukthalt och värmevärde
som motsvarande obearbetade avverkningsrester. Lagringsprocesserna
har en klar effekt på det sönderdelade bränslets fukthalt, eftersom
stackhöjd, kompakteringsgrad, eventuell täckning, initialfukthalt m.m.
påverkar fuktutvecklingen. Se kapitel 5: ”När, var och hur lagrar man?”.
Torr-rådensitet i sönderdelat bränsle kan variera mellan 380-600 kg/m3f
beroende på fördelning mellan grenar och stamved. Fastvolymandelen i
flis ligger oftast mellan 34-37 %.
Träddelar
Uttag av träddelar innebär att träden inte kvistas i skogen utan enbart
kapas i lämpliga längder som sedan transporteras till terminal där
kvistning kan ske. Stamdelen används industriellt och toppdelen samt
kvistar används som bränsle. Denna metod kan användas vid sen
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gallring. Vid tidig gallring kan allt gallringsmaterial användas till bränsle.
Användning av träddelsmetoden har minskat under de senaste åren.
Vid sen gallring samlar skotare ihop och transporterar materialet till
bilväg där det transporteras vidare för upparbetning. Bränsledelen skiljs
från övrigt material och flisas eller krossas medan stamdelen tas tillvara
industriellt. Fördelen med denna metod är att konventionella
transportfordon för rundvirke kan användas. Flishuggning utförs centralt
hos användaren och samordning mellan transportled och flisning behövs
således inte. Nackdelar är sämre lastkapacitetsutnyttjande jämfört med
konventionell massaveds- respektive flistransport. Lastning och lossning
är också mer tidskrävande än med kvistad massaved.
Vid tidig gallring kan träden fällas och läggas vid stickväg där bränslet
sedan flisas. Alternativt kan träden skotas till bilväg för flisning eller
bearbetas först vid förbränningsanläggningen. Vid lagring av träddelar är
substans- och energiförlusterna lägre än vid flis- eller vältlagring på
grund av materialets grövre dimensioner.

Upparbetning av träddelar till massaved och skogsbränsle
(teckning: S. Falk).
Nedklassad massaved
Om massaveden inte fyller de krav som ställs för godtagbar massaråvara
används materialet ofta som bränsle. Orsaker till kassering kan vara röta
eller små dimensioner. Alla prognoser tyder på att andelen rötad gran
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kommer att öka i framtiden. Rötad ved har lägre torr-rådensitet än
motsvarande frisk ved. Reduktionen efter 1,5 års lagring kan vara över
5 %. Bränslevärdet per kilo behöver dock inte förändras och kan i vissa
fall t.o.m. vara högre i rötad ved jämfört med frisk. Om nedbrytningen
riktas företrädesvis mot cellulosa och hemicellulosa (lägre energivärde)
och ligninhalten (högre energivärde) förblir orörd, kan förändringarna i
sammansättningen medföra förhöjda värmevärden efter angrepp.
Brunrötesvampar tillhör en grupp, som inte bryter ned vedens lignin. Vid
normal massavedslagring är brunrötesvampar dock sällsynta och
vanligen angrips veden av vitrötesvampar varvid alla vedsubstanserna
bryts ned i samma takt. Lättflyktiga, energirika ämnen minskar under
lagringen oavsett om materialet är rötat eller friskt. Rötad ved kan dock
vara något fuktigare och efter sönderdelning innehålla en större andel
finfraktioner än frisk ved.
Sågverksflis
Detta sortiment utfaller som en biprodukt vid sågning av timmer. Råflis
utfaller i form av bakar eller avkap vid justering av otorkade brädor och
plank. Av detta sortiment går 98 % till massa- och skivproduktion och
resterande 3 % till energiändamål. Råflisens kvalitet motsvarar normalt
stamvedens med en fukthalt mellan 50 och 55 %. Torr-rådensiteten i rå
sågverksflis är ca 410 kg / m3f. Barkandelen i råflis är vanligen mycket
liten och påverkar bränslet endast marginellt. Torrflis produceras vid
justering av torkat virke. Den största mängden torrflis, 69 %, går till
förbränning, resten till massa- och skivindustrin. Torrflis har låg fukthalt,
oftast under 20 %. Den låga fukthalten innebär en bekymmersfri lagring
med små materialförändringar.
Sågspån och kutterspån
Vid sågning av timmer produceras sågspån, som motsvarar ca 9 % av
den förbrukade timmervolymen. Av sågspånet går 65 % till förbränning.
Kutterspån utfaller som en biprodukt från hyvlerier. Den producerade
spånmängden ligger på omkring 7 milj. m3s per år. Torr-rådensiteten hos
båda biprodukterna är ca 400-420 kg/m3f. Fukthalten för sågspån
varierar mellan 45 och 60% med 55 % som medelvärde och
fastvolymprocenten kan variera mellan 31-38 %. Kutterspånets
medelfukthalt ligger på ca 15 % och fastvolymandelen kan uppvisa en
stor variation mellan 15-25 %.
Bark
Bark utfaller som en biprodukt då timret eller massaveden avbarkas.
Barken bildar ofta långa remsor, som sönderdelas till en mer lätthanterlig
form (riven bark). Upp till 90-95 % av all bark utgörs av barrträdsbark.
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Nästan all bark (98 %) går idag till förbränning. Granbarkens torrrådensitet ligger mellan 300-425 kg/m3f, tallbark däremot har betydligt
lägre densitet, 275-325 kg/m3f. Barkens fastvolymandel är ca 45 %.
Fukthalten kan variera mycket framför allt efter årstiderna och beroende
på om stockarna har våtlagrats eller inte. Det årliga medelvärdet ligger
vid ca 55 %. Lagringsproblem är ofta relaterade till bark på grund av
”åretrunt”-produktion och höga fukthalter.
Brännved, knubbved
Detta sortiment ingår i praktiken endast i den småskaliga användning av
trädbränsle. Vanligen planeras arbetet så att det lämpliga
energivedssortimentet i samband med eller efter den motormanuella
avverkningen samlas ihop i högar. Bränslesortimentet kapas i lämpliga
längder för transport med t.ex. jordbrukstraktor och vagn. Kapning och
klyvning av veden utförs direkt eller efter viss torkning. Klyvning av
lövved sker enklast om veden är färsk till skillnad med klyvning av
barrved som går bäst i torrt tillstånd.
Vedeldning är idag den vanligaste småskaliga metoden för uppvärmning
av småhus. Eldning med ved svarar för 90 % trädbränsleförbrukningen
och flis står för resterande 10 %. Två av tre skogsägare använder
skogsbränsle helt eller delvis för uppvärmning av bostaden. Totalt finns
ca 440 000 vedeldare i Sverige idag. Förbrukningen av brännved för
husbehov var under 1997 ca 4,6 miljoner m3sk stamvirke. Vedeldning
motsvarade 12 TWh (1997) och var därmed lika omfattande som den
totala användningen av trädbränslen i hela fjärrvärmesektorn.
Återvinningsvirke
Återvinningsvirke kan bestå av bygg- och rivningsavfall, men även av
lastpallar, formvirke, möbler, emballage etc. Ofta kallas detta krossade
sortiment, något felaktigt, för returflis (RT-flis). Eftersom detta material
har olika ursprung, är kvalitetskontrollen svår att upprätthålla, framför allt
gäller detta importerat bränsle. Kvalitetsproblemen gäller främst
askhalten, som kan uppgå till 10 % av torrsubstans och askan kan
innehålla höga halter av kreosot, arsenik och koppar m.m. Denna typ av
material kan även ha dålig lukt och ge upphov till damm och
föroreningar. Man måste dock notera, att det även finns återvinningsvirke
av hög kvalitet och därför är sortimentbeskrivningen av detta material
ytterst viktig.
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Ett exempel på hur återvinningsvirke kan se ut .

Förädlade trädbränslen
Det sker en tydlig utveckling mot förädlat bränsle, eftersom detta medför
enklare hantering jämfört med oförädlade bränslen, framför allt i mindre
anläggningar och för villabruk. Lagringsproblem, som t.ex.
sammanfrysning, substansförluster och mögelbildning är minimala p.g.a.
de låga fukthalterna. Förvaring av torra bränslen kräver en skyddad
lagringsplats för att de låga fukthalterna och bränslets struktur skall
bibehållas. Torkning och förädling av trädråmaterial kan ge
bränsleproducenterna en möjlighet att bättre utnyttja sin maskinpark.
Detta kräver dock kapacitet att lagra en dryg fjärdedel av
årsproduktionen (sommarproduktionen).
Pelletar *
Pelletar tillverkas av biprodukter i någon form: sågverkens och den
övriga industrins restprodukter, som sågspån, kutterspån, bark och
liknande. Även andra råvaror kan användas, t.ex. avverkningsrester,
pappers- och träspill samt utsorterade avfallsfraktioner. Råvaran är
huvudsakligen såg- och kutterspån som torkas och mals för att sedan
pressas till pelletar med skrymdensitet mellan 550 och 650 kg/m3s. En
pellet är ett stavformigt komprimerat bränslestycke med diameter på
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maximalt 25 mm. I Sverige pressas pelletar vanligen med diameter
mellan 6 och 12 mm. Vid småskaligt bruk med övermatade kaminer (de
flesta i dag) bör helst så små pelletar som möjligt användas för att uppnå
ett bra förbränningsresultat. Vid storskalig användning mals pelletarna
ofta till pulver före förbränning. Fukthalten i färdiga pelletar ligger
vanligtvis mellan 8 och 10 %. Det effektiva värmevärdet överstiger oftast
16,9 MJ/kg (= 4,7 kWh/ton). Som jämförelse kan nämnas att 3,4 m3s
pelletar motsvarar 1 m3 olja (10 MWh).
Enligt standarden för bränslepellets (SS 18 71 20) skall vid
kvalitetsbestämning av bränslepelletar vissa kriterier för diameter, längd,
skrymdensitet, hållfasthet, värmevärde, ask-, fukt-, svavel- och kloridhalt
vara uppfyllda samt halten tillsatsmedel och asksmältpunkt anges.
Pelletarna kan enligt dessa kriterier indelas i tre grupper. Pelletar
tillhörande grupp 1 har högst kvalitet och minst föroreningar.
USA och Sverige är i dag världens största pelletstillverkare.
Produktionskapaciteten i Sverige är över 1 miljon ton per år (1997), den
verkliga produktionen var dock ca hälften av detta. I Sverige användes
ca 90% av produktionen i fjärrvärmeverk med effekt på över 20 MW. Till
skillnad från Sverige används i USA nästan alla pelletar för uppvärmning
av småhus.
* Vanligen använda uttryck är även pellets eller pelletter.
Briketter
Briketter är ett komprimerat biobränsle med diameter större än 25 mm.
Normaldiameter för svenska träbriketter är 50-75 mm. Längden kan
variera från någon centimeter till omkring 20 cm. Snittytan är vanligen
rund men briketter med kvadratisk snittyta förekommer. Bindemedel
tillsätts inte om träets eget lignin räcker för att hålla ihop briketten.
Briketternas densitet ligger vanligen mellan 550 och 650 kg/m3s och
fukthalten är ca 10 %. Värmevärdet är detsamma som hos pelletar,
vanligen över 16,9 MJ/kg. Kvalitetsegenskaperna liknar mycket
pelletarnas bortsett från briketternas ofta lägre hållfasthet. Produktionen
var ca 260 000 ton under år 1996.
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Briketter och pelletar tillverkade av sågspån.

Träpulver
Alla
trädbränslesortiment
kan
användas
som
råvara
vid
träpulverframställning. Partikelstorlek efter malning av trämaterialet
understiger i regel 1 mm och en viss del bör t.o.m. underskrida 0,2 mm
för att förbränningen skall bli stabil. Fukthalten före finmalningen är oftast
under 10 %. Vid malning torkar materialet ytterligare några procent.
Trädbränslepulver har en bulkdensitet på cirka 200 kg/m3. Energivärdet
är högre än hos pelletar och briketter på grund av lägre fukthalt. Pulvrets
förbränningshastighet är så snabb att det kan eldas på samma sätt som
olja eller gas. Det lämpligaste användningsområdet för pulveranvändning
är stora eller mycket stora pannor som har konverterats från fossilt
bränsle till biobränsle. Med tanke på transport och lagring är träpulver
dock inte lika hanterbart som pelletar eller briketter och därför köper
anläggningarna ofta in pelletar eller briketter, som sedan mals till pulver i
samband med förbränningen. Under 1996 var produktionen 205 000 ton.
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Energiskog
Energiskogsodlingar består huvudsakligen av olika snabbväxande pilträd
(Salix sp.). Vanligast är korgpil (Salix viminalis) och vattenpil (Salix
dasyclados). För närvarande (1997) är den totala odlade ytan ca 15 000
ha. Användning av energiskogsbränsle var 1996 ca 0,1 TWh.
Omloppstiderna är korta, 3-5 år och odlingarna kan skördas 4-5 gånger,
d.v.s. nyplanteringar sker med ca 20 års mellanrum. Efter en första
mindre skörd det femte till sjätte året, kan en väl etablerad
energiskogsodling producera ungefär 10 ton torr ved per hektar och år
(mellersta Sverige). Om tillgången till vatten och näring är optimal kan i
södra Sverige en produktion på 20-30 ton torrsubstans per hektar och år
uppnås. Med 1994 års priser och kostnader ger Salixodling en vinst (utan
bidrag) om skörden överstiger 8 ton torrsubstans/ha/år. Efter
planteringen är ogräsrensning och gödsling viktiga moment för en bra
tillväxt.

Salixodling i början av omloppstiden.

Det finns två skördemetoder - direktflisskörd och helskottskörd. Med
direktflismetoden flisas eller kapas de skördade skotten till ca 20-70 mm
stora bitar (flis/knubbved) och blåses in i en container bakom eller vid
sidan om maskinen. Fördelen med metoden är att materialet kan
levereras direkt till värmeverk. En nackdel är dock salixflisens dåliga
lagringsbarhet, vilket medför att transport till förbränningsanläggningen
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måste ske relativt snabbt. Med helskottskörd samlas skotten i hög och
får ligga i välta i väntan på transport eller flisning. Fukthalten kan efter
lagring, framför allt sommartid, minska avsevärt och lagringsbarheten av
hela skott är god.
Trädslag lämpade för energiskogsodling med längre omloppstider är t.ex.
hybridpoppel och -asp. I södra Sverige har sex år gamla hybridpopplar
på åkermark utan gödsling givit en produktion på ca 45 ton/ha. Odling av
dessa trädslag är dock riktad mot fiberproduktion och är inte
konkurrenskraftig med Salix för energiändamål.

Hanteringssystem för salix (teckning: S. Falk).
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INLEDNING
Det finns inget entydigt svar på frågan vad som är bra bränslekvalitet. En
del kvalitetsfaktorer är påverkbara, andra går inte att styra. Fukthalt,
mängden mikroorganismer, komponentsammansättning, fraktionsfördelning och bränslets temperatur är exempel på faktorer, som är
påverkbara. Torr-rådensitet och kemisk sammansättning är inbyggda
faktorer, som inte går att påverka. Askhalt, värmevärde och bränslets
homogenitet kan i viss mån påverkas.
Kundens krav är givetvis en avgörande faktor när ett bränsle framställs.
Eftersom lagringsansvaret oftast ligger hos producenten, måste han
kunna hantera materialet utan onödiga förluster. Som tumregel kan man
säga att ju större kapacitet förbränningsanläggningen har desto flexiblare
kan man vara avseende kvalitet. Det är ytterst viktigt att klargöra vilka
krav som respektive pannanläggning ställer på bränslet, samt att inte
ställa orimliga krav på bränsleproducenten.

KVALITETSVARIABLER
Fukthalt
Ungefär hälften av trämaterialet består av vatten. Näringsämnen
transporteras i vatten från roten upp till barr och löv i splintveden.
Fotosyntesprodukterna och näringsämnen från döende cellvävnader
(t.ex. löv på hösten) transporteras i vatten neråt i bastet (floem).
Fukthalten mäts som vattnets procentuella andel av materialets råa
massa. Vid bestämning av fukthalt torkas proverna lämpligast vid 103°C
till konstant vikt. Fukthalten bestäms sedan enligt följande formel:

 torr massa

Fukthalt (%) = 100 − 
x 100
 rå massa
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Normala fukthalter för olika trädslag i olika delar av träd:
Trädslag

Stamved

Bark

Grenar

Tall

45-60

35-65

51-56

Gran

40-60

45-65

42-46

Björk

35-50

50 (näver 15-20)

39-44

Sälg

35-45

45-55

40-50 (skott)

Asp

35-50

-

-

Al

45-50

45-55

-

Ek

40-45

-

-

Bok

40-45

-

-

Fukthaltsvariationerna mellan splint- och kärnveden varierar mellan olika
trädslag. Hos trädslag, där färgskillnaden mellan splinten och kärnan är
tydlig, finns det t.ex. tall och lärk, som har torrare kärnved än splintved.
Hos ek har hela stamsnittet däremot en likartad fukthalt. Hos träd, som
inte har skillnad i splint- och kärnvedens färg, är gran ett exempel på ett
trädslag, som har lägre fukthalt i kärnan. Björk och al har ungefär samma
fukthalt över hela stamtvärsnittet. Vissa poppelarter kan t.o.m. har högre
fukthalt i kärnveden än i splintveden. Lövträdens fukthalt är i genomsnitt
ca 10 % lägre än barrträdens och bark har ungefär samma fukthalt som
stamved. Grenar har ofta betydligt lägre fukthalt än stamved. Tall- och
granbark har något högre fukthalt än stamveden.
Fukthaltsförändringarna i trämaterial efter avverkningen är beroende av
nederbörd, temperatur, materialets sönderdelningsgrad och lagringssätt.
Med hänsyn till lagringsresultat är det alltid bäst, att skapa en så låg
fukthalt som möjligt före sönderdelning för att på detta sätt bromsa den
biologiska aktiviteten och medföljande substansförluster. Fukthalten har
också betydelse för hanterbarheten med avseende på isbildningsrisk
m.m. Ur användarsynpunkt är kraven på fukthalt olika. De anläggningar,
som är utrustade med rökgaskondensering vill gärna ha ett bränsle med
fukthalt omkring 50 %. I mindre anläggningar, ofta med effekt under 10
MW, föredrar man ett torrare bränsle för att uppnå tillfredställande
verkningsgrad.
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Värmevärde
Kalorimetriskt värmevärde (Wkal) är all kemisk energi som är bunden i
bränslet. Det kalorimetriska värmevärdet kan mätas genom förbränning i
en bombkalorimeter (SS-ISO 1928). Bombkalorimetern mäter
temperaturskillnaden i kalorimeterns vatten före och efter förbränningen
och på så sätt kan materialets värmevärde beräknas. Förbränning av
materialet sker under optimala förhållanden med konstant temperatur
och tryck.
Det effektiva värmevärdet för torrt material (Wa) är det värmevärde
som kan tas ut vid fullständig förbränning av torrt material d.v.s. det
kalorimetriska värmevärdet minus den förlust som sker för att förånga det
vatten, som bildas av syre (O2) och väte (H2) i träet. Detta beräknas med
en formel:
H
Wa = Wkal − (2,45 * 9 * 2 )
MJ/kg TS
100
där

2,45 = vattnets ångbildningsvärme vid 20°C (MJ/kg),
9 = antalet delar vatten bildade av en del väte (=9,0074) och
H2 = bränslets vätehalt i procent.

Det effektiva värmevärdet för fuktigt material (Weff ) är den
värmemängd, som teoretiskt kan tas ut ur fuktigt bränsle. Detta värde
kan anges som energimängd per kg torrsubstans eller rå massa.
Energimängd per kg torrsubstans beräknas enligt följande:

Weff = Wkal − (2,45 * 9 *

H2
fukthalt
) − (2,45 *
)
100 − fukthalt
100

MJ/kg TS

Om det effektiva värmevärdet för fuktigt material skall anges som
energimängd per rå massa (MJ/kg rå) skall Weff multipliceras med
torrhalten. Exempelvis, om det effektiva värmevärdet (Weff ) är 17 MJ/kg
TS och torrhalten är 60 % (fukthalt 40 %), är motsvarande energivärde
per rå massa: 17 MJ * 0,60 = 10,2 MJ.
Om resultaten divideras med 3,6 erhålls värmevärdet i kilowattimmar
(kWh) per kilo. Exempelvis 17 MJ motsvarar 4,72 kWh (=17 / 3,6).
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Vid bestämning av det kalorimetriska värmevärdet antas att materialet
har en temperatur av ca 20°C. Vid beräkning av det effektiva
värmevärdet korrigeras det teoretiska värdet med den energimängd som
går åt för att vid 20°C förånga bränslets fukt (se formeln). Om bränslets
temperatur är lägre minskar den energimängd man kan tillgodogöra sig
ur bränslet. Om bränslet t.ex. har en fukthalt på 40 % och temperatur på
-5°C överskattas energiinnehållet med ca 2 % om hänsyn inte tas till
temperaturen.
Vätehalten varierar med trädslag, trädets höjd och trädkomponent. Tall
har t.ex. högre värden än gran, bark har ofta högre värden än stamved,
och hos barrträd har den inre barken högre värden än den yttersta
barken. Hos lövträd är dock den yttre barken väterikare än den inre.
Generellt innehåller lövträdsbark betydligt mer väte än barrträdsbark. Av
våra inhemska trädslag har björk det högsta värdet, över 9 %. Som ett
schablonvärde för skogsbränslets vätehalt används ofta värdet 6 %.
Formeln för beräkning av det effektiva värmevärdet förutsätter att
materialet inte är förorenat. Om värmevärde för förorenat bränsle skall
beräknas och om kalorimetriskt värmevärde används som
schablonvärde, skall hänsyn till föroreningsgraden tas genom att
multiplicera effektivt värmevärde för torrt material (Wa) med den aktuella
oförorenade andelen material. Om den totala askhalten är 5 % och den
naturliga askhalten anges till 2 % (föroreningsaskhalten blir då 3 %), skall
det effektiva värmevärdet (Wa) korrigeras med faktorn 0,97. Observera
att om kalorimetriskt värmevärde har bestämts för det förorenade
materialet är energiförlusten redan medräknad och det effektiva
värmevärdet behöver då inte korrigeras.
Alla värmevärden som redovisas i denna bok är beräknade för material
med naturlig aska utan föroreningar.
Med stigande fukthalt minskar vedens effektiva värmevärde allt
snabbare. Om ett parti bränsle med 35 % fukthalt får torka till 20 %
fukthalt ökar det effektiva värmevärdet med ca 5 %. Om ett parti bränsle
med 65 % fukthalt får torka till 50 % fukthalt ökar det effektiva
värmevärdet med ca 15 %. I bränslevärde tjänar man mycket på att låta
mycket fuktiga bränslen torka till 40 - 50 % fukthalt men mindre på att
driva torkningen längre. Vid ytterligare torkning får man emellertid
fördelar
som
mindre
frysrisk,
bättre
hanterbarhet
och
lagringsbeständighet samt mindre angrepp av mögel och dessutom i
vissa fall renare utsläpp.
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Effektivt värmevärde, MJ/kg

20
18
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8
6
4
2
0

M J/kg torr

M J/kg rå
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Fukthalt, %

Effektivt värmevärde för fuktigt material beräknat enligt torr massa
och rå massa. Det kalorimetriska värmevärdet har antagits vara
20,8 MJ/kg TS och vätehalten 6 %.

Variation i värmevärde inom och mellan träd
Variation i värmevärde inom och mellan träd beror på skillnader i den
kemiska sammansättningen. De delar av träd, som innehåller mycket
extraktivämnen eller lignin har också det högsta värmevärdet. I kapitel 1
visas tabeller över olika kemiska komponenters procentuella fördelning
hos olika trädslag och i olika delar av träd.
Hos barrträd är kvistkomponentens värmevärde högst, därefter följer
barr- och barkkomponenter. Det sämsta värmevärdet har stamveden.
Det effektiva värmevärdet för torrt material (Wa) kan inom träd variera
mellan 19 och 21 MJ/kg torrsubstans. Hos lövträd har barken vanligen
högst värmevärde, vilket kan uppgå till 23 MJ/kg TS. Stamveden har
lägst värmevärde även hos lövträd.
Generellt kan man säga att barrträdens stamved har högre värmevärde
än lövträdens framför allt p.g.a. högre andel lignin (ca 28 % resp. 20 %).
Barkens värmevärde är å andra sidan högre hos lövträd. Skillnaderna
mellan olika inhemska trädslag är dock ganska små, tall har det högsta
och asp det lägsta värmevärdet, skillnaden mellan de båda trädslagen är
ca 5 %.
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Eff. värmevärde (Wa) MJ/kg TS
Slutavverkning

Gallring

Tall

Gran

Björk

Tall

Gran

Björk

Stamved

19,3

18,8

18,8

19,2

19,0

19,0

Bark

19,8

18,7

20,5

19,4

19,8

22,3

Grenar

20,5

19,8

19,8

20,2

19,8

20,3

Barr

21,1

20,0

21,1

19,8

Det finns skillnader i värmevärden mellan olika studier. För stamved från
20 - 30 år gammal björk har värmevärdet uppmätts till 18,6 MJ/kg TS och
till 22,8 MJ/kg TS för stambark. Grenbark hade ett effektivt värmevärde
på 23,9 MJ/kg TS.
Det effektiva värmevärdet för olika trädslag och trädkomponenter med
olika fukthalter kan variera enligt följande:
Sortiment

Trädslag

Fukthalt, %

Tall

0
19,3

MJ/kg TS
20
40
18,7 17,6

60
15,6

MJ/kg rå
20
40
60
15,0 10,6 6,2

Gran

19,1

18,5

17,5

15,5

14,8

10,5

6,2

Björk

19,5

18,9

17,9

15,8

15,1

10,7

6,3

Tall

19,6

19,0

18,0

15,9

15,2

10,8

6,4

Gran

19,2

18,6

17,6

15,5

14,9

10,6

6,2

Björk

19,0

18,4

17,4

15,4

14,7

10,4

6,2

Hyggesrester Tall
utan barr
Gran

20,4

19,8

18,7

16,6

15,8

11,2

6,6

19,7

19,1

18,1

16,0

15,3

10,9

6,4

Björk

19,7

19,1

18,1

16,0

Stamved
med bark

Helträdsflis

15,3 10,9 6,4
Källa: Hakkila 1978.

Man måste komma ihåg att värmevärdet oftast anges som energienhet
per massaenhet (t.ex. MJ/kg TS) och att dessa värden måste räknas om
när man diskuterar energi per volymenhet. Värmevärdet per kg
torrsubstans skiljer sig inte mycket mellan olika trädslag men räknat per
volym kan skillnaderna vara stora. Orsaken till detta är de olika
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trädslagens olika torr-rådensitet. Barrträd (tall, gran) har högre
värmevärde per kg än lövträden, men eftersom lövträden i allmänhet har
högre densitet har de även högre energivärde per m3f.
Torr-rådensitet
kg TS/m3f
Tall
390
Gran
385
Björk
490
Al
360

Effektivt värmevärde, MJ/ m3f
med fukthalt, %
0
20
40
60
7510
7270
6880
6080
7360
7120
6740
5950
9560
9260
8760
7760
6840
6630
6270
5550

Helträdsflis

Tall
Gran
Björk
Al

385
400
475
370

7540
7430
9040
6810

7310
7200
8750
6600

6920
7020
8270
6430

6130
6210
7300
5680

Hyggesrester
utan barr

Tall
Gran
Björk

405
465
500

8250
9160
9850

8000
8880
9550

7590
8400
9040

6720
7450
8020

Sortiment

Stamved
med bark

Trädslag

Källa: Hakkila 1989.
I praktiken kan man aldrig uppnå 100 % verkningsgrad i en
förbränningsanläggning utan rökgaskonsendering och man kan aldrig
uppnå de beräknade effektiva värmevärdena. Orsaker till detta är bl.a. att
rökgaser som bildas under förbränning binder energi och kan oförbrända
försvinna ur systemet. Förluster kan även orsakas av oförbränt kol och
av strålningsvärme.

Askhalt
Trädbränsle innehåller förutom en brännbar organisk del även
obrännbara oorganiska restprodukter i form av aska. Askan kan delas
upp i två olika komponenter, aska bestående av vedens naturliga
obrännbara mineraler och föroreningsaska. Askhalten anges i procent av
bränslets torra massa. Askhaltsbestämningarna kan göras enligt Svensk
Standard SS 18 71 71.
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Naturlig askhalt
Den naturliga askan består av mineralämnen som träden har tagit upp ur
marken. Vissa mineraler kan även upptas från regnvatten av barr och
löv. Mineralerna är huvudsakligen koncentrerade till de delar där
livsfunktionerna finns, d.v.s. bastbarken samt barr och löv. Dessa delar
innehåller över hälften av mängderna kalcium (Ca), fosfor (P), kalium (K)
och kväve (N). Andra mineraler som finns i träd är t.ex. magnesium (Mg)
och kisel (Si).
Den naturliga askhalten varierar beroende på trädslag, trädets ålder,
växtplats och inom samma bestånd även beroende på genetiska
faktorer. Det finns stor variation i askhalt mellan och inom träden. Under
vegetationsperioden är askhalten något högre än under viloperioden.
Generellt kan man säga, att de inhemska skogsträdens naturliga askhalt
i stamved är ungefär 0,4-0,7 %, gran har något högre askhalt än tall och
de vanligaste lövträden. Tallbarr har en askhalt av ca 2,5 % mot
granbarrens eller lövens 5-6 %. Björk- och tallbark innehåller ca 1,52,5 % aska, granbarkens askinnehåll kan uppgå till 4 %. Grenarna
innehåller 1-2 % aska.
I följande tabell anges några siffror för yngre träd av de vanligaste
trädslagen:

Del av träd
Stamved
Bark
Grenar
Barr eller löv
Hela träd
med löv eller barr
utan löv eller barr

Askhalt, % av torr vikt
Björk
Tall
Gran
0,4
0,4
0,6
2,2
2,6
3,2
1,2
1,0
1,9
5,5
2,4
5,1
1,0
0,8

0,9
0,8

1,6
1,3
Källa: Hakkila 1986.

Om askhalterna skall anges t.ex. i kg/m3s flis måste ovanstående värden
multipliceras med fyra. En kubikmeter helträdsflis i gran med barr
innehåller t.ex. över 6 kg aska.
Föroreningsaskhalt
Mineralföroreningarna måste beaktas om bränslet skall sönderdelas med
skiv- eller trumhugg. Dessutom orsakar askan ibland problem med
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sintring
eller
driftstopp
vid
förbränningsanläggningen.
Deponikostnaderna blir onödigt höga. Framför allt vill användarna inte
betala för material, som inte ger något tillskott till värme- eller
elproduktionen. Allt oftare är prissättningen i viss mån baserad på
askhalt och således har ett rättvisare betalningssystem uppstått.
Askan i bränslet utgör en barlast och deltar inte i förbränningen. Askan
har en negativ påverkan i och med att den:
•
•
•
•

minskar energiinnehållet per viktsenhet bränsle,
sliter på mekaniska transportanordningar, roster m.m.,
kan medföra slaggningsproblem och
ökar transport-, hanterings- och deponikostnaderna.

Hanteringen av trädbränslet har en avgörande betydelse för mängden
föroreningsaska. Bränslet kan förorenas på grund av släpning eller
lunning, vilket inte bör utföras om det finns risk för förorening av
materialet. Ibland kan användarna hitta olika metallföremål, t.ex. verktyg i
det färdiga bränslet. Transporten till terminal kan i sig ha en viss
förorenande effekt, då oorganiskt damm kan blandas in i materialet. En
av de viktigaste orsakerna till förorening av bränslet är dock oasfalterade
lagringsytor. Ihopstädad bark från oasfalterade ytor kan innehålla 1015 vikts-% aska. Lagring av bränsle bör alltid ske på asfalt eller
betongytor, alternativt på en i övrigt hård och fast plan där flis eller bark
används som bädd.
Behandlat virke t.ex. användning av byggavfall och returträflis, vilken
även kan utgöras av lastpallar, formvirke, möbler, emballage etc. kan
innehålla höga halter av oorganiska ämnen, som arsenik, bly och koppar
m.m. Ur miljösynpunkt är det nödvändigt att beakta materialets ursprung
vid deponering av aska.
Fraktionsstorlek
Skogsbränsle kan sönderdelas med flishuggar, kvarnar och krossar.
Huggen bränsleflis har i regel en flisstorlek på 5-50 mm. Stamved som
sönderdelas med knivhuggar ger en jämn och bra styckestorlek. Vid
huggning av grenar och toppar måste huggstålen vara vassa och väl
injusterade för att fliskvaliteten skall bli bra. Om köparen har mycket
höga kvalitetskrav kan flisen sållas. Detta kan ske i samband med
inmatning i eldningsanläggningen eller i en särskild bränsleterminal.
Bränslet som sönderdelats med kross har ofta en stor spridning i
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fraktionsstorlek och materialet bör därför användas vid anläggningar
som är anpassade för sådant sortiment.
Fraktionsfördelningen påverkas av sönderdelningsutrustningen och av
materialets fukthalt, temperatur, sammansättning och grovlek. Ner till
fibermättnadspunkten minskar andelen finfraktioner med sjunkande
fukthalt. Vid ännu lägre fukthalter ökar åter andelen finfraktioner. Vid
dålig eggskärpa ökar finfraktionsandelen dramatiskt vid låga fukthalter.
Frusna avverkningsrester ger en högre andel finfraktioner än ofruset
material vid flisning. Om huggstålet och motstålet är i dåligt skick ger
flisningen ännu högre andel finfraktioner. Ett sätt att minska den frusna
vedens negativa inverkan är att sänka varvtalet. En låg andel
finfraktioner är dock ingen garanti för att fliskvaliteten som helhet är bra,
eftersom flisen kan innehålla stickor, övergrov flis, kvistar m.m.
Exempel på fraktionsfördelningen vid flisning av olika sorters vedråvara
med trum- och skivhuggar:
Fraktionsfördelning, % av torr massa
Vedråvara
Grot,

> 45

< 45

< 15

<7

<3

0-7

mm

mm

mm

mm

mm

mm

3

35

25

26

11

37

2

45

29

19

5

24

3

53

27

12

5

17

2

59

26

10

3

13

3

56

31

8

2

10

välta, fh: 27-61%
Grot,
färskt, fh: 47-60%
Röjningsvirke
välta, fh: 29-47%
Röjningsvirke
färskt, fh: 46-53%
Stamved,
kvistad, fh: 37-50%
Källa: Liss 1991.
Flis av olika ursprung kan medföra stora variationer i kvaliteten. Stamved
ger vanligen jämn styckestorlek. Avverkningsrester, toppar och okvistade
småträd kan däremot ge flis med kraftigt varierande storlek.
Avverkningsrester ger ca 2-3 gånger större andel finfraktioner (< 7 mm)
än kvistad stamved. Avverkningsrester från barrträd ger som regel större
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andel finfraktioner än avverkningsrester från lövträd. Rötangripen ved
ger mer finfraktioner än frisk ved.
Ju mindre partiklarna är desto snabbare sker den mikrobiella
nedbrytningen under lagringen och desto större blir de tekniska
förlusterna. Förutom partikelstorleken påverkar även näringsinnehållet
nedbrytningshastigheten. Barr innehåller t.ex. mer eftertraktat kväve än
stamved och bryts därför ned fortare. De fina partiklarna är känsliga för
fukthaltsvariationer, de suger åt sig mer fukt, men om bränslet ligger
luftigt, torkar finfraktionen också snabbare än stamveden.
Flisbitarnas form och partikelstorlek har betydelse för de flesta pannors
driftsäkerhet och verkningsgrad. Det är viktigt att eftersträva minsta
möjliga andel finfraktioner i bränslet. Fint ”damm” har, särskilt om det är
fuktigt, stor förmåga att sätta transportanordningarnas styr- och
reglersystem ur funktion. Det kan också ge upphov till alltför tät
bränslebädd. Finfraktioner kan oförbrända följa med rökgaserna. Vid
behov kan sållning tillgripas.
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Vad händer i det lagrade materialet ?

INLEDNING
Vid
avverkning
bryts
trädets
kontinuerliga
vattenoch
näringsämnestransport mellan rötter och assimilationsorgan (löven eller
barren). Trädet blir påverkat av omgivningen och många fysikaliska,
kemiska och biologiska processer sätter i gång.
Materialet strävar efter jämvikt med den omgivande luftens fuktighet. Det
fria vattnet i det fällda trädet finns för det mesta i splintvedens yttersta
skikt.
Torkningshastigheten
styrs
av
omgivningen
och
materialegenskaperna. Processernas hastighet kan ses som en funktion
av 1) omgivningens påverkan och 2) materialegenskaper.

M A T E R IA L

O M G IV N IN G

M ik ro b ie ll

a k tiv ite t

T e m p e ra tu ru tv e c k lin g
K e m ./B io l.
n e d b ry tn in g

T o rk n in g
F u k th a lt
M ik ro flo ra
F r a k tio n s s to r le k

V ä rm e v ä rd e
A s k h a lt

B R Ä N S L E K V A L IT E T

Schematisk bild över faktorer, som påverkar bränslekvaliteten.
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OMGIVNINGENS BETYDELSE
Omgivningen skapar förutsättningar för de fysikaliska och kemiska
processerna genom väderförhållanden som temperatur, vind och
nederbörd. Även ljuset har en inverkan på oxidationsprocesser och
enzymatiska processer. Ofta är hela bränslehanteringssystemet
anpassat efter årstidsvariationen och olika väderförhållanden.
Vid lagring av osönderdelat bränsle är det viktigt att ha lager på ”rätt”
plats om man vill skapa bästa möjliga kvalitet. Det finns knappast några
generella regler om vad som är rätt och fel. Vid vältlagring av
osönderdelade avverkningsrester rekommenderas exempelvis ofta en
öppen plats, där exponeringen för vind är stor. Denna regel kan knappast
tillämpas på de regnigaste platserna i västra Sverige, där den årliga
nederbörden i vissa områden kan överstiga 1400 mm. Enligt erfarenhet
erhålls i dessa fall ett torrare bränsle med en skyddad välta vid
skogskanten.
För sönderdelat bränsle har omgivningen mindre betydelse. Här har
själva stackformationen och framför allt höjden en avgörande betydelse.
Ju större stack desto mindre blir den exponerade ytan i relation till hela
bränslevolymen och desto mindre påverkas den av väderförhållanden.
Stora (högre än sex meter) flis- eller barkstackar lever sitt eget liv och är i
det närmaste oberoende av variationer i omgivningen. Däremot kan
omgivningens variationer speglas i bränslekvaliteten i små stackar (lägre
än tre meter). Det är viktigt att påpeka att slutproduktens kvalitet även i
stora stackar främst är beroende av ingångsmaterialets kvalitet. Stora
stackar medför en mindre genomsläpplighet av värme som bildas i
stackarna och detta är en faktor, som man absolut måste ta hänsyn till
vid planering av bränslelagret. I fuktigt material ökar risken för
temperaturutveckling och självantändning.
MATERIALEGENSKAPER
De materialegenskaper som styr lagringsprocessernas hastighet är
sönderdelningsgrad,
trädslag
och
materialsammansättning.
Variationerna i kvalitetsegenskaper, som fukthalt, fraktionsfördelning eller
innehåll av mikroorganismer kan ses som resultat av variationer i
materialegenskaper.
Den största delen av materialförändringarna sker på ytan. Det finns fler
exponerade ytor ju mer sönderdelat det biologiska materialet är och
processerna sker snabbare under förutsättning att övriga faktorer, t.ex.
väderhållanden, är konstanta.
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Det finns dock skillnader i nedbrytningsprocessens hastighet mellan
olika trädslag. Björk är ett exempel på trädslag, som har en tät näver
som skydd, vilket gör uttorkningen relativt långsam och tillåter en snabb
nedbrytning. Ek, asp och al är exempel på trädslag som tillåter en
snabbare torkning än björk. Nedbrytningsprocessen blir då
långsammare. Ekens kärna har dessutom en viss naturlig motståndskraft
mot rötsvampar. Olika delar av träd har olika kemisk sammansättning
och reagerar olika under lagringsprocessen. Assimilationsorganen barr
och löv innehåller många gånger mer lätt tillgängliga näringsämnen än
stamveden och är således eftertraktad näring för de nedbrytande
organismerna. Kväveinnehållet hos tall och gran är ca 1,4 % i barr och
0,2 % i stamveden, kalciuminnehållet är ca 0,5 % i barr och 0,1 % i
stamveden. Även bark innehåller betydligt mer näringsämnen än
stamveden.

MIKROBIELL AKTIVITET
Allt biologiskt material är infekterat av omgivande mikrober,
mikrosvampar och bakterier. I ett växande träd är försvarssystemet så
effektivt att mikroberna inte kan tränga in. Rent mekaniskt skyddar
barken trädet mot angrepp. När trädet fälls förändras trämaterialet fysiskt
och kemiskt. Både omgivning och materialegenskaper styr de biologiska
processerna genom att ge förutsättningar för mikroorganismernas tillväxt
och överlevnad.
Den mikrobiella aktiviteten är vid lagring av trädbränsle intressant ur två
olika synpunkter. Hantering av lagrat bränsle innebär alltid en risk för
inandning av sporer. Det behöver inte finnas någon synlig mikrobtillväxt
för att halten av sporer i luften skall öka till nivåer där
överkänslighetsreaktioner mot dessa kan inträffa. Detta kan t.ex. ske vid
omlastning av bränslet. Allergiska reaktioner kallas i dessa sammanhang
allmänt för trämögelsjuka. Förutom mögelsporer kan även blånads-, rötoch strålsvampar orsaka symtom som rethosta, frossa eller hög feber,
huvudvärk, ledvärk och muskelvärk. Upprepade attacker av
trämögelsjuka kan ge häftigare och allvarligare förlopp av sjukdomen.
De mikrobiella angreppen kan även orsaka nedbrytning av materialet och
substansförluster. Som alla levande organismer har mikrober vissa krav
på sin omgivning. Optimal temperatur för de flesta mikroorganismernas
tillväxt ligger mellan 20°C och 40°C och ju längre bort från
optimumtemperaturen man kommer desto lägre blir mikroorganismernas
aktivitet och därmed minskar också deras nedbrytande påverkan. Om
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förutsättningar för tillväxt inte finns befinner sig mikroorganismerna i
vilostadium och förökar sig aktiviteten först när gynnsamma
omständigheter uppstår. Mikroorganismerna behöver även näring till sina
livsfunktioner. I ett bränslelager finns det givetvis ingen brist på lämplig
näring och mikroorganismer är dessutom relativt anspråkslösa vad gäller
krav på syre. Även i kompakta stackar med sönderdelat bränsle finns det
sällan så lite syre att detta skulle utgöra en begränsande faktor för
tillväxt. Förutom att mikroorganismerna kräver en viss fukthalt för sin
tillväxt, producerar de själva vatten och koldioxid och värme bildas. Ett
indirekt mått på den mikrobiella aktiviteten är förändringar i syre- och
koldioxidmängderna. Värmen som bildas på grund av den mikrobiella
aktiviteten startar ofta en värmeutveckling i bränslestackar.

Kort om olika mikroorganismer
Vid gynnsamma förhållanden växer mikroorganismerna snabbt. Svampar
sprids beroende på svamptyp på träytor eller inne i veden med hjälp av
mycel (svamptrådar). Det som uppfattas som mögel är oftast
svampsporer på materialets yta.
De mikrobiella angriparna utgörs av bakterier och svampar.
Träskadesvamparna kan indelas i olika grupper beroende på var och hur
de växer samt vilka näringskrav de har. De vanligaste grupperna är:
mögelsvampar, blånadssvampar och rötsvampar.
Mögelsvampar
Mögelsvampar växer till största delen på trämaterialets ytor och tränger
inte in veden. Mycelet är ofärgat, sporerna kan däremot vara färgade och
bildas i stora mänger. Sporstorleken varierar från några tusendels
millimeter till två hundradels millimeter (ca 2-20 µm). Sporerna sprids via
luften. Under gynnsamma förhållanden kan aktiviteten vara mycket hög.
Blånadssvampar
Blånadssvampar växer inne i träet utan att angripa eller förstöra
vedcellerna i någon större omfattning. Mycelet och ofta även sporerna är
färgade. Vid låga temperaturer kan pigmentbildning utebli. Sporstorleken
varierar från 2-20 µm. Sporerna sprids oftast med vinden, men kan också
vara insektburna eller överföras direkt från blånadsangripet trämaterial.
Rötsvampar
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Rötsvampar växer inne i veden och bryter ned vedfibrernas cellväggar veden ”ruttnar”. Rötsvampar tillväxer normalt inte så hastigt och bildar
inte sporer i sådana mängder att de uppträder som mögel. I vissa fall, till
exempel vid flislagring, kan dock detta ske. Sporstorleken är vanligtvis
3-15 µm och spridningen sker till största delen via luften.
Rötsvampangreppen kan delas upp i brunröta, vitröta eller soft rot
beroende på hur de växer i träet, vilka substanser som angrips och hur
det angripna materialet ser ut. Vid brunröta angrips cellulosa och
hemicellulosa, materialet blir brunt, eftersom ligninet blir kvar som rest.
Vid vitröta blir materialet ljusare än vanligt, delvis beroende på att även
lignin bryts ned tillsammans med cellulosa och hemicellulosa. Vid soft rot
angrips huvudsakligen cellulosa och hemicellulosa, men vissa
svamparter kan även bryta ned lignin. Svamparnas mycel växer ofta inne
i vedfibrernas cellväggar. Materialet blir brunt och mjukt.
Bakterier
Vid framodling av mikrosvampar från lagrat trädbränsle har även
bakterier påvisats. Vissa bakteriearter tål ofta mycket höga temperaturer
och kan växa t.o.m. vid 75°C. Bakteriernas cellulosanedbrytande
förmåga har bevisats. I samband med lagring av trädbränslen har
bakterier dock betydelse först och främst p.g.a. de hälsorisker de kan
orsaka. Den primära bakteriegruppen i lagrat trädbränsle är
aktinomyceter (strålsvampar) som beter sig som svamp och ger liknande
symtom. Se kapitel 7: Miljöaspekter.
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Förstoring av mögelsvampsporer (foto: R. Jirjis och G. Daniel).

Mikroorganismernas miljökrav
Förutsättningarna för mikroorganismernas överlevnad och tillväxt är de
samma som för alla levande organismer: vatten, temperatur och näring.
Tillväxtmediet (trä) måste också ha en lämplig surhetsgrad (pH-värde).
Mikroorganismer, med undantag av många bakterietyper, behöver även
något syre för sina livsfunktioner. Svamptillväxten fordrar att alla
miljökrav är uppfyllda.
Vatten:
Mögelsvampar är relativt okänsliga för materialets fukthalt. Sporer kan
gro vid hög luftfuktighet. Å andra sidan kan de överleva långa torra
perioder, mögelsporer kan leva flera år i torrt tillstånd. Vid lagring av
trädbränsle finns knappast några förhållanden, där mögelsvampar inte
skulle kunna leva.
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Blånads- och rötsvampar fordrar däremot fritt vatten (vatten som ej är
bundet i cellväggarna) och behöver därför fukthalter över
fibermättnadspunkten, d.v.s. över ca 23 % (30 % fuktkvot), för
sporgroning och tillväxt. Blånadssvampsporer tål inte någon längre tids
uttorkning och är således känsligare för torka än mögel- och
rötsvampsporer. I mycket fuktiga miljöer uppträder ofta syrebrist och
därför är förutsättningar för svamptillväxt begränsade. Vissa anaeroba
bakteriearter kan däremot växa i syrefria miljöer. I samband med lagring
av trädbränsle är dock sådana förhållanden ytterst ovanliga.
Temperatur:
Mögelsvampar har som grupp har en stor temperaturtolerans, de kan
växa från omkring -3°C till +55°C. De optimala temperaturhållanden
varierar mellan olika mögelsvamparter. Vissa mögelsvamparter kan
tolerera temperaturer upp till 70°C under kortare tid (några timmar).
Blånadssvampar kan växa från -5°C upp till 40°C. Vissa arter kan till och
med växa vid temperaturer över 40°C. Optimumtemperatur ligger normalt
mellan 22°C och 28°C.
Rötsvampar kan växa vid temperaturer från 0°C till 40°C. Rötsvampars
temperaturoptimum ligger mellan 25 och 32°C.
Vissa bakteriearter kan tåla temperaturer upp till 75°C,
temperaturoptimum varierar emellertid mycket mellan olika arter.
Stackar med sönderdelat bränsle kan lätt uppnå temperaturer, optimala
för mikrobiell tillväxt och därför rekommenderas att bränslematerialet
lagras i osönderdelad form då nedbrytningen sker långsammare.
Dessutom tål sporer och mycel hos alla dessa svampgrupper oftast
nedfrysning och kan vid gynnsammare förhållanden åter bli aktiva.
Näring:
Mögel- och blånadssvampar har låga krav på näring, vilken består av
lättillgängliga kolhydrater i form av enkla sockerarter samt vissa
proteiner. Deras förmåga att angripa och tillgodogöra sig själva
vedsubstansen är svag. Detta innebär, att dessa svampars betydelse
som nedbrytare är liten. Vid nedbrytning av barr och löv kan de dock ha
stor betydelse.
Rötsvampar däremot tillfredsställer sitt kolhydratbehov från vedens
cellulosa och hemicellulosor, vitrötesvampar bryter även ned lignin och
är således en primär orsak till biologiska substansförluster.
Kväve är ofta en bristfaktor för svampar i trä. Trämaterial, som innehåller
gröna d.v.s. kväverika delar är därför speciellt attraktiva för svampar.
Svamparnas näringskrav kan givetvis direkt kopplas till substansförluster.

Vad händer i det lagrade materialet ?

55

Rötsvampar orsakar de största substansförlusterna medan mögel- och
blånadssvamparna har mindre betydelse som nedbrytare av rent trä.
Viktiga miljökrav för mögel-, blånads- och rötsvampar.
Källa: B. Henningsson, H. Lundström & J. Bjurman, 1989.
Faktor

Mögelsvampar Blånadssvampa

Rötsvampar

r
Fukt
Vedens fuktkvot
för hyftillväxt

20 - 150 %

30 - 120 %

30 – 120 %

(17 - 60 %)
Rh > 85 % *

(23 - 55 %)
fritt vatten

(23 - 55 %)
fritt vatten

Temperatur

-3°C - +55°C

-5°C - +40°C

0°C - +40°C

pH
Näring **

pH 2 - pH 10
lättillgängliga
kolhydrater,
kväve,
mineralsalter

pH 2 - pH 7
Lättillgängliga
kolhydrater,
kväve,
mineralsalter,
vitaminer (oftast)

pH 2 - pH 7
Polymera
kolhydrater
(cellulosa,
hemicellulosa),
kväve,
mineralsalter,
vitamin B1

(Fukthalt)
Fukt för
sporgroning

* Rh = relativ luftfuktighet
** Mikroorganismer prioriterar alltid den näring, som är lättast att bryta
ned. Rötsvampar kan dock bryta ned även mer komplicerade föreningar
som lignin.

TEMPERATURUTVECKLING, NEDBRYTNING, OCH TORKNING ETT SAMMANHÄNGANDE SYSTEM
Vid lagring av organiskt material bildas i regel värme. Det kan finnas flera
orsaker till temperaturstegringen. Vid sönderdelningen av färskt material
kan en orsak vara att respirationen (andning) hos trädets
parenkymceller, där reservnäring lagras, blir effektivare. Stärkelse och
fett bryts då ned till koldioxid och vatten samtidigt som värme avges.
Orsaken till att respirationen ökar vid sönderdelning är ökad tillgång till
syre. Vid 40°C börjar dock de levande parenkymcellerna utmattas. Vid
minusgrader finns det inte heller någon aktivitet i parenkymcellerna.
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Värme kan även frigöras vid fuktutjämning i bränslet, s.k.
kondensationsvärme. När en bränslestack innehåller material med olika
fukthalter har materialet en benägenhet att jämna ut fukten, d.v.s. torra
partiklar blir fuktigare och fuktiga partiklar torrare. Denna fuktvandring är
en molekylrörelse som avger värmeenergi. Värmeutveckling p.g.a.
kondensationsvärme är dock vanligast i t.ex. torv, vilken ofta kan ha
mycket ojämn fukthalt.
I temperaturintervallet mellan 5°C och 60°C orsakar mikroorganismer
temperaturstegringar. Reaktionerna sker snabbare ju mindre
partikelstorleken är (ökad yta), d.v.s. nedbrytningsprocessen sker med
andra ord snabbare i flis än i hela stammar.
Faktorer, som sedan styr temperaturutvecklingen kan vara fukthalten vid
uppläggningstillfället (mikroorganismernas krav på fukthalt), stackens
storlek och kompakteringsgrad. Kompakteringsgraden påverkas av
materialsammansättning, andel finfraktioner och stackens storlek.
Mängden av ackumulerad värme är beroende av luftgenomströmningen i
stacken. Vältor eller mindre stackar (ca 100 m3t) av osönderdelat bränsle
har ofta så låg fastvolymprocent att den eventuella värme som bildas
snabbt kan ventileras ut och det blir sällan någon märkbar
värmeutveckling. Enligt en lagringsstudie med något större stackar (ca
600 m3t) var stacktemperaturen 10-20°C över omgivningens temperatur.
Även vintertid, då omgivningens lufttemperatur längre tider var under
-20°C hade stackens inre och övre delar omkring 10°C. Ytskiktet hade
temperaturen under 0°C.
Som en följd av torkningen sker en intensiv avbarrning. Om
finfraktionsandelen behöver reduceras på grund av hög askhalt eller
eventuella problem vid förbränning finns det tekniska möjligheter att
avskilja barren från det övriga materialet genom skakning vid flyttning av
avverkningsrester från vältan till flismaskinens matarbord. Matarbordets
och stenfickans konstruktion har även en stor betydelse för andelen
askhaltiga fraktioner i bränslet.
Vid sönderdelning av material ökar mängden av exponerade ytor. I
mindre stackar, där ytskiktets volym proportionellt sett är stor, kan
omgivningen ha stor betydelse för materialets fukthalt. I en lagrad stack
på 50 m3s kan fukthalten i de inre delarna vara ca 20-25 % och det yttre
skiktet kan ha en fukthalt på 65-70 %. Medelfukthalten kan då bli så hög
som 50 % i hela stacken. I ett barklagringsförsök var det fuktiga ytskiktet
i en otäckt stack ca 50 cm och i en täckt stack (med presenning) var det
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30 cm. Den fuktiga delen motsvarade ca 20 % resp. 10 % av hela
stackvolymen (ca 1500 m3s). Stackens höjd var 5 m och basen var 12 m.
I stora stackar börjar temperaturutvecklingen omedelbart efter att
stackarna har byggts och inom några dagar har stackar med sönderdelat
bränsle ofta nått en så hög temperatur i de innersta delarna att mikrobiell
tillväxt inte längre är möjlig eller att den enbart representeras av några
särskilt värmetoleranta svamparter (maximum vid ca 60°C) och bakterier
(maximum vid 75°C). Stacktemperaturen varierar betydligt mellan de inre
och yttre delarna. I de yttersta delarna kan den vara så låg att all
mikrobiell tillväxt har avstannat. I mellanområden kan temperaturen vara
optimal för svamptillväxt.
Ju varmare stacken blir desto större betydelse får de kemiska
nedbrytningsprocesserna. Vid nedbrytning av molekyler bildas värme
som ökar hastigheten av de kemiska processerna. Redan vid 40°C har
de kemiska processerna en viss betydelse och vid temperaturer över
50°C har de en primär betydelse, eftersom den biologiska nedbrytningen
successivt minskar med stigande temperatur. Värmen sprids mot kallare
områden d.v.s. mot stackytan. Den varma luften transporterar fukt och de
inre delarna av stacken torkar. För att torkningen skall vara så effektiv
som möjligt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Lufttillförseln inne
i stacken måste vara god för att värme och fukt skall kunna vandra
mellan bränslepartiklarna. Om denna vandring inte tillåts kan
värmeutvecklingen inne i stacken bli så stark att självantändning sker.
Risken för självantändning minskar med minskande syrehalt. I en studie
konstaterades dock att värmeutveckling var möjlig vid så låga
syrekoncentrationer som 4 %. Vid lagring av trädbränsle är syrehalten
sällan så låg.
Temperaturgradienten mellan utetemperaturen och stacktemperaturen
medför att ett våtare ytskikt bestående av den kondenserade fukten
bildas på stacken. Vid torrt väder kan dock fukten avdunsta från det
yttersta skiktet och vid hög luftfuktighet kan det fuktiga skiktet successivt
öka.
I material, som p.g.a. biologisk eller kemisk nedbrytning har höga
substansförluster är det vanligt att askhalten mätt per kilo torrsubstans
stiger under lagringen. Det betyder att proportionen av onedbrytbara,
obrännbara komponenter i materialet har ökat i relation till de brännbara
komponenterna. Med någon form av finfraktionsavskiljning och
eliminering av föroreningar kan man dock totalt sett se lagring som en
askhaltssänkande åtgärd.
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Bränslets energiinnehåll styrs av det kalorimetriska värmevärdet,
substansförlusterna och materialets fukthalt. Eftersom mikroorganismerna och framför allt rötsvamparna får sin näring genom att
bryta ned olika vedsubstanser, minskar det kalorimetriska värmevärdet
totalt sett. Om man däremot granskar ett kilo bränsle före och efter
lagring kan värmevärdet ha ökat. Orsaken till detta är, att nedbrytningen
kan ha riktats mot substanser med lägre energiinnehåll (cellulosa) och
således har den energirikare delen (lignin) procentuellt sett blivit större.
På detta sätt fungerar t.ex. brunrötesvampar. Materialets torkning kan i
många fall kompensera förekommande substansförluster. Anmärkningsvärt är dock att inte enbart vatten avdunstar under torkning, utan framför
allt vid höga temperaturer även andra lättflyktiga ämnen, som terpener
och fenoler, som har ett högt energiinnehåll. Dessa lättflyktiga ämnen
kan vara betydelsefulla för förbränningsprocessens initiala faser,
eftersom de har en låg antändningstemperatur.
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INLEDNING
När, var och hur lagringen skall ske är en komplicerad fråga, som måste
hanteras med både biologiskt och ekonomiskt hänsynstagande och
förståelse. Obalansen mellan produktion och användning av trädbränslen
under året är grunden för hela lagringsproblematiken. Förbrukningen av
trädbränsle är störst under den kalla årstiden, men möjligheterna för
produktion varierar mycket beroende på i vilken skala bränslet används
och vilken flexibilitet produktionssystemet erbjuder.
Den småskaliga hanteringen kan ofta relativt enkelt organiseras flexibelt
med minimerade lagringstider och ett bra bränsle som resultat. Vid
storskaligt bruk är bränsleproduktionen effektivast om den kan utföras
året om utan längre uppehållstider för maskinpark eller personal. Under
eldningssäsongen kan lagring ske under mycket kort tid t.ex. vid
värmeverk, då det sönderdelade materialet endast behöver lagras några
dagar under helger, då bränsle inte kan levereras. Lagringsbehovet kan
även vara mer långvarigt t.ex. på grund av oväntat milda vintrar eller
sommarperiod. Generellt kan man säga, att om lagring av bränsle är
nödvändig skall den utföras på så sätt, att bränslekvaliteten till pannan
blir den bästa möjliga, att substansförlusterna under lagringen minimeras
och hanteringen av materialet blir så riskfri som möjligt.
BALANSEN MELLAN TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN
Allmänt kan man konstatera att användarens behov av
trädbränsleleveranser
ofta
inte
överensstämmer
med
bränsleproducentens önskemål och produktionskapacitet. Utnyttjandet
av maskinpark och personal bör vara så effektiv som möjligt året om.
Användaren behöver stora flisleveranser vintertid medan behovet är
minimalt under de varma årstiderna. Bränsleproducenten vill helst
erbjuda jämna leveranser året om. Problemet är särskilt uppenbart när
det gäller bränsle för värmeproduktion. I huvudsak är det
bränsleleverantören som måste anpassa leveranserna efter kundens
behov och som en kompromisslösning kan överproduktionen lagras.
Enligt en enkät, som gjordes om hantering, lagring och torkning av
trädbränsle (1997) visar den direkta trädbränsleproduktionen
(avverkningsrester, träddelar, salix) en relativt bra anpassning till de
använda mängderna.
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Produktion (tjock linje) och användning (tunn linje) av olika
bränsletyper under året. Källa: P. Lehtikangas 1997.

Produktionen av biprodukter är helt beroende av industriernas
verksamhet, som är jämn under året, med undantag för
semesteruppehållet, oftast i juli. Produktionsbilden är densamma för
förädlade bränslen. Lagring av denna typ av bränsle är således i stort
sett omöjlig att undvika. Å andra sidan kan man konstatera, att det för att
klara bränsleförsörjningen till värmeanläggningar under hela året, behövs
en viss lagring av bränslet. Bränslebehovet kulminerar under den kalla
årstiden och tillgången under konsumtionstopparna måste säkras genom
att ha en buffert av lagrat bränsle.
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biprodukter under året. Källa: P. Lehtikangas 1997.
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LAGRINGSPLATSENS BETYDELSE
Lagringsplatsens belägenhet bestäms dels av bränslesortimentet, dels
av behovet av flexibla leveranser samt tillgång på lagringsutrymmen.
Lagring i skog, vid väg eller på avlägg
I skog eller vid bilväg lagras nästan enbart osönderdelat trädbränsle. Vid
avverkningen koncentrerar skördarföraren trädresterna i högar. Med
risanpassning läggs avverkningsresterna så att de ej körs över. Dessa
högar får sedan torka på plats, alternativt kan högarna skotas till vältor.
Om avverkningsresterna lagras under en längre sammanhängande
torrperiod, ramlar i båda fallen de flesta av barren av. Fördelen med
lagring i högar är att de mineralrika barren kommer att bli utspridda på
skogsmarken. Vid vältlagring blir barren ofta kvar inne i vältans inre
delar, men lossnar lätt i samband med flisning eller omlastning till
transportfordon. Genom uttorkning ökar det effektiva värmevärdet och
lagringsbarheten hos bränslet. Nackdelen med lagring i högar är att
utbytet blir betydligt mindre än vid vältlagring. En del av
avverkningsresterna ”sjunker” ner i marken och för att undvika alltför
förorenat material måste detta ris lämnas kvar. Hyggets näringstillstånd
avgör hur stor andel ris som kan tas till bränsleändamål.
Balning och buntning medför en förenklad logistik, eftersom hanteringen
är enklare p.g.a. att en komprimerad enhet är mer flexibel avseende t.ex.
lagringsplats. Balnings- och buntningssystem har utvecklats så att
arbetet kan utföras med en mobil utrustning direkt på hygget eller på en
lagringsplats. Komprimering sker smidigast med torrt material, då
grenarna lättare ”ger upp” och bal- eller buntkonstruktionen blir jämnare.
Balnings- och buntningssystemet är under intensiv utveckling och
resultaten verkar lovande både vad gäller teknik, ekonomi och lagring.

Terminallagring och lagring vid värmeverk
Viktigast för bränsleanvändaren är leveranssäkerhet och materialtillgång.
Dessa faktorer kan bäst garanteras om bränslet lagras i direkt anslutning
till den förbrukande anläggningen. Detta möjliggör påfyllning i fickan
direkt från lagret. Även hanteringsledet kan minskas till ett minimum t.ex.
med hänsyn till omlastningar. I anslutning till värmeverk finns dock sällan
utrymmen för säsongslagring och lagringen gäller oftast några dagars
buffert över veckoslut eller helger, när bränsle inte levereras. Även
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brandrisk och närbelägen bebyggelse kan vara orsaker till att undvika
lagring under längre perioder. På en separat lagringsplats, en särskild
terminal eller ett mellanlager kan trädbränslet lagras under en säsong.
Läget för denna plats bör vara strategiskt väl planerat med tanke på t.ex.
förbrukare,
råvarutillgångar,
omgivning,
vägförhållanden
och
tjällossningstid.
För att så långt som möjligt undvika föroreningar måste vissa krav ställas
på markytan. Helst bör den vara asfalterad. Även en hård och plan yta
täckt med bark eller flis kan vara ett alternativ. I detta fall bör dock
utlastningen ske med viss försiktighet. På oasfalterade ytor skall man
aldrig trycka ned skopan djupare än 5-10 cm från markytan för att
undvika att jord, grus eller andra föroreningar följer med i flisen. Om
flislagret ligger på väg eller avlägg, bör det sista flislagret skrapas med
traktorskopan och tippas t.ex. i skogen.
Terminallagring gäller för det mesta lagring av sönderdelat bränsle och
bränslet har då sönderdelats redan före transport till terminalen.
Eftersom lagringsutrymmen ofta är begränsade sker lagring av
osönderdelat material oftast endast en kortare tid. Vissa anläggningar
transporterar dock osönderdelat material och krossar det först i
anslutning till värmeverket. Olika system måste utvärderas ur
resurssynpunkt och anpassas till den enskilda verksamheten. Transport
av sönderdelat material kan effektivast utnyttja lastutrymmet på
transportfordon. Den befintliga maskinparken måste utnyttjas på ett
effektivt sätt och sysselsättningen för olika yrkeskategorier måste
garanteras. På relativt korta avstånd kan transport av osönderdelat
material vara konkurrenskraftig. Ur miljösynpunkt har båda systemen föroch nackdelar. Sönderdelning utförs miljövänligare med eldrivna motorer
i terminaler jämfört med diesel i fält. Å andra sidan är transportfordonens
bränsleförbrukning per energienhet högre vid transport av grot.
Sågverkens biprodukter lagras oftast vid terminal och levereras till
användaren vid efterfrågan. Fördelen med lagring vid t.ex. sågverkens
terminaler är att det där ofta finns bättre möjligheter till en kontrollerad
lagring. Terminalerna kan utrustas med lagerbyggnader eller åtminstone
med skärmtak. Ofta finns det även möjligheter att kontrollera eller till och
med styra processerna i det lagrade materialet. Detta kan ske t.ex. via
ventilering av bränslestackar.
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RESULTAT OCH SLUTSATSER FRÅN OLIKA LAGRINGSFÖRSÖK
STORSKALIG LAGRING
Avverkningsrester
Högar
Avverkningsresterna blir mest exponerade för väder om de lämnas på
hygget efter avverkningen. En vanlig metod vid omhändertagande av
avverkningsrester är dock att lämna dem i högar ett par månader under
torrperioden innan materialet skotas.
Om avverkningsresterna lagras i s.k. processorhögar kan torkning ske
mycket effektivt. Högarna är å andra sidan känsliga för återuppfuktning.
Det är viktigt att skota materialet vid gynnsamma väderförhållanden
under torrperioden, eftersom återuppfuktningen i högarna kan ske
mycket snabbt.
Vid lagring av osönderdelade avverkningsrester i högar sker en intensiv
avbarrning. Effekten av exponeringen är större ju mindre de lagrade
enheterna är. Enligt en studie lossnade 24-42 % av barrmängden under
sommaren. Resten av barrmängden lossnade vid ett lätt skakande av
materialet vid ihopskotningen. Med detta hanteringssystem kan man
lämna det mesta av den näringsrika finfraktionen kvar på hygget och
askmängden vid värmeverken kan till viss del reduceras. Om lagringen
fortsätter efter skotningen, minskar risken för mikrobiell aktivitet i det
avbarrade och torra materialet jämfört med de avverkningsrester, som
har skotats ihop i färskt tillstånd.
Vältor
Bränslekvaliteten vid lagring av osönderdelade avverkningsrester och
röjningsvirke varierar något beroende på var lagringen äger rum och
lagringstidernas längd. En skotare samlar ihop avverkningsresterna i
vältor antingen direkt på hygget eller vid bilväg intill hygget.
Terminallagring är ofta kortvarig, framför allt av kostnadsskäl och därför
är möjligheten att påverka bränslekvaliteten mindre än vid lagring på
hygge eller vid väg. Följande resultat och slutsatser gäller framför allt
vältlagring före transport till terminal eller värmeverk.
Fukthalten i nyavverkade avverkningsrester är ca 50-55 %. Enligt en
studie, där avverkningsresternas fukthalt vid terminal mättes,
konstaterades att materialet under perioden oktober - april höll en relativt
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jämn fukhalt mellan 45-50 % och som torrast var materialet i juliaugusti, då fukthalten var ca 27 %. Lagringstiderna varierade.
Allmänt kan man säga att fukthalterna snabbt sjunker under vår och
sommar oavsett om avverkningsresterna lagras i högar eller i vältor. Med
högre luftfuktighet och nederbörd på hösten och vintern kan de torra
avverkningsresterna
dock
snabbt
återuppfuktas.
Ju
mindre
lagringsenheterna är, desto känsligare är de för väderpåverkan. Under
sommarhalvåret kan vädret utnyttjas för bättre torkning och avbarrning i
mindre processorhögar under förutsättning att materialet sedan skotas
under en torrperiod, då eventuellt ytvatten har hunnit avdunsta.
För att öka flexibiliteten med hantering av avverkningsrester kan de
lagras i välta, som täcks med armerat papper. Ovanpå papperet läggs
ofta avverkningsrester för att fixera papperet på vältan. Täckning har
blivit allt vanligare under de senaste åren, framför allt i södra Sverige.

Med täckning kan man påverka bränslets fukthalt.

Enligt många lagringsstudier kan man på detta sätt skapa en bra
bränslekvalitet med låga fukthalter, vilket minskar risken för mikrobiella

När, var och hur lagrar man ?

66

angrepp i materialet. Fukthalten blir dessutom relativt homogen jämfört
med lagring utan täckning. Täckning utförs i samband med skotning
under sommarhalvåret och uppfuktning av materialet p.g.a. höstens
högre luftfuktighet kan då delvis undvikas. Speciellt viktigt är det att täcka
vältan om lagring skall pågå över vintern och ev. snösmältningsvattnet
kan rinna in i vältan. Med en bra topptäckning kan dessa problem
undvikas. Normalt innehåller de täckta vältorna ca 10 %-enheter lägre
fukthalt än de otäckta vältorna efter en säsongs lagring. Om lagring
endast sker under sommaren, är torkningseffekten oftast så god, att ett
bra bränsle kan skapas utan täckning. Med tanke på bränslets torkning
vid vältlagring kan man konstatera att lagerplatsen bör vara så luftig som
möjligt. Vältorna orienteras lämpligen så att den dominerande vinden
blåser mot långsidorna. I mycket regniga områden, t.ex. vissa områden
på Sveriges västkust kan det vara bättre att lagra vältan något skyddat
vid t.ex. skogskanten.
I en studie undersöktes nederbördens påverkan på vältlagrade
avverkningsresters fukthaltsutveckling i olika delar av landet.
Avverkningen ägde rum på vintern och proverna togs mitt under
sommaren samt efter ett års lagring. Alla vältor var täckta med armerat
papper. I alla försöksområden hade materialet i vältorna torkat betydligt; i
de regnigaste områdena, där årsnederbörden är över 1400 mm, var
medelfukthalten ca 30 %. I de torraste områdena med en årlig nederbörd
under 600 mm, var fukthalten ca 15 %. Återuppfuktningen under hösten
var kraftigast i de regniga områdena (fukthalt på 45 %) och i de torraste
försöksområden var fukthaltsökningen endast några procentenheter.
Kvalitetsfaktorer, som askhalt, fraktionsfördelning och mikrobiell aktivitet,
påverkas inte direkt av täckningen. Vissa lagringsstudier visar att
askhalten ökar med materialets fukthalt, vilket skall tolkas som att fuktigt
bränsle bättre binder förorenande sand etc. än torrare bränsle. Vid
vältlagring samlas i allmänhet den avbarrade fraktionen från de övre
delarna i de innersta delarna av vältan. Den mängd barr och övriga
finfraktioner, som medföljer flis beror på materialets fukthalt och hur
gripen hanteras vid flyttning av avverkningsrester från välta till flismaskinens matarbord. Även matarbordets och stenfickans konstruktion
har en stor betydelse för andelen askhaltiga fraktioner i bränslet. En del
mineralnäringsämnen kan lakas ut under lagringen men minskningen av
bränslets askhalt på grund av detta endast är marginell. Den mikrobiella
aktiviteten vid vältlagring är oftast relativt låg, framför allt om materialet är
avbarrat vid skotningstillfället. I en lagringsstudie studerades
substansförluster under 11 månaders lagring från maj till april. Materialet
hade substansförluster som underskred en procent per månad. Den
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täckta vältdelen visade sig ha de lägsta värdena, vilket avspeglade sig
positivt (+3,6 %) i den totala energiförändringen efter lagring. I den
otäckta stackdelen minskade materialets energivärde (påverkat av
förändringarna i det effektiva värmevärdet samt substansförluster) med
ca 10 %.
Med färskt ursprungsmaterial kan barren fastna i vältans inre delar och
erbjuda bra näringssubstrat för mikroberna. Hälsorisker vid hantering och
framför allt vid flisning av materialet kan dock uppstå endast om
materialet är mycket torrt och dammigt.
Val av underlag är en viktig faktor för ett lyckat lagringsresultat. Marken
bör vara så torr som möjligt, eftersom det torra materialets
uppsugningsförmåga är mycket hög. Om det är möjligt kan t.ex. några
trädstammar eller lump läggas under vältan. Då får inte groten
direktkontakt med marken och blir således inte fuktig underifrån. Förutom
fukt kan även mängden föroreningar påverkas med val av lagringsmetod.
En risvälta får inte läggas på stenrösen eller liknande underlag då
förorenade material lätt kan följa med i samband med flisning eller
omlastning. Om man misstänker dålig bränslekvalitet i vissa delar av
vältan, framför allt avseende askhalten, bör man lämna kvar det
förorenade materialet.
De vältlagrade avverkningsresterna flisas oftast med flishugg på
lagringsplatsen
och
transporteras
i
containerfordon
till
förbränningsanläggning eller bränsleterminal. Bränslet kan även
transporteras obearbetat till användaren. Detta system kräver framför allt
relativt korta transportavstånd samt sönderdelningsmöjligheter hos
användaren.
Vad händer med avverkningsresterna under lagringen?
Vinteravverkad GROT
Lagring på hygge
till augusti
till oktober
Lagring i otäckt välta
maj-sept.
Lagring i täckt välta
mars-dec.
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Buntar
Bunt som hanteringsenhet har många fördelar jämfört med löst material.
Med bättre hanterbarhet blir sönderdelningen effektivare och flisning kan
utföras så nära förbränningstidpunkten som möjligt. Transport kan ske
med
konventionella
virkestransportfordon.
Med
speciell
förbränningsteknik kan man till och med elda hela buntar osönderdelade.
I en lagringsstudie, där lagrade respektive färska avverkningsrester (8090 % gran) buntades, noterades en torkning från 43 % till 24-27 % under
sommaren. I februari året efter var fukthalten under 30% oberoende av
lagringsalternativ. De täckta buntarna hade ca 5 %-enheter lägre fukthalt
än de otäckta. Substansförlusterna var svåra att uppskatta, men
eftersom den mikrobiella aktiviteten var minimal, kan det antas att
viktförlusten berodde på avbarrning och materialförluster vid hanteringen.
Om materialet hade legat på hygget en längre tid, t.ex. över en vinter,
skulle
förmodligen
även
nedbrytningsprocesser
ägt
rum.
Finfraktionsandelen (< 5 mm) var vid buntningen ca 40 % av
torrsubstansen. I februari var värdet under 20 %. I det material, som fick
torka på hygget under sommaren och som buntades i augusti var
finfraktionsandelen ca 15 %. Askhaltsvärdena varierade tydligt med
finfraktionsandelen från 2,6 % till 1,2 %.
Detta försök visade att buntlagring kan erbjuda samma bränslekvalitet
som lagring av löst ris. Buntarna i det ovan nämnda försöket var relativt
lösa med bulkdensitet på 160 kg/m3s. Lösa buntar torkar snabbare än
kompakta, men det finns dock en risk för snabb återuppfuktning under
fuktiga perioder. Det är möjligt att lagringsresultatet inte hade blivit lika
gynnsamt med kompaktare buntar.
Balar
Balning av avverkningsrester medför en förenklad logistik, eftersom den
komprimerade enheten kan lagras på flera ställen i ledet från hygge till
värmeverk. Balarna produceras oftast av lagrat material, där fukthalten
har sjunkit och barrandelen minskat jämfört med den direktskördade
råvaran. Balning kan utföras året runt både på hygge eller vid välta.
I en lagringsstudie undersöktes bränslekvaliteten under 10 månaders
lagring från december till oktober i en täckt respektive en otäckt stack
samt i en stack som lagrades inomhus i ett ouppvärmt förråd. Den initiala
fukthalten i den otäckta stacken var ca 31 % och fukthalten var i det
närmaste oförändrad efter lagring. Stackarna, som inte var lika
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exponerade för väder hade en fukthalt på ca 21 % i slutet av lagringen.
Den mikrobiella aktiviteten var relativt hög, vilket orsakade relativt höga
substansförluster. Hanteringen av balarna orsakade mycket
dammbildning, vilken orsakades av finpartiklar från själva materialet,
men även av mögelsvampsporer. Vid hantering av liknande material
rekommenderas andningsskydd.

Lagring av balar vid bilväg (foto: Bala Press AB).

Flis och kross av avverkningsrester
Lagring av sönderdelade avverkningsrester har minskat med
utvecklingen av bränslehanteringssystemet. Vältlagring har slagit
igenom, eftersom bränslekvaliteten oftast blir mycket bra. Flislagring kan
dock förekomma under de perioder, då det råder obalans mellan
produktion och efterfrågan.
I ett försök studerades kompakterings- och takeffekt på flisade
avverkningsresters kvalitet under sju månaders lagring från juni till
januari. Stackarna var sju meter höga och ungefär 60 meter långa.
Materialets initialfukthalt var 41-47 %. Medelfukthalten i den
okompakterade stacken under tak minskade mest, från 42 till 23 %. I den
kompakterade stacken utan tak ökade fukthalten till 47 %. I
torkningshänseende påverkade kompaktering materialet mer negativt än
lagring utan tak. De kompakterade stackarna hade dock jämnare fukthalt
än de okompakterade, där den relativt torra delen (fukthalt: 10-30 %)
representerade ca två tredje delar av stackens totala volym.
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Substansförlusterna i stackarna varierade från 7 % i okompakterad
stack under tak till 12 % i kompakterad utan tak. Den procentuella
förändringen av energiinnehållet var -12 % i den kompakterade stacken
utan tak och -5 % i stacken under tak. I de okompakterade stackarna var
motsvarade värden -4 % och -1 %. Den kompakterade stack, som låg
utan tak, hade i den nedre delen temperaturer på över 300°C och
materialet var delvis förkolnat. Risken för självantändning var uppenbar.
Allmänt uppvisade de okompakterade stackarna något lägre
temperaturer än de kompakterade. Temperaturen steg först hastigt till
60-80°C i båda typerna av stackar, i de okompakterade sjönk dock
temperaturerna senare till 20-30°C, medan den i de kompakterade
stackarna var mer stabil. Enligt denna studie bör sönderdelade
avverkningsrester inte kompakteras och bör helst lagras under tak.
Stora stackar,

substansförlust,
%

Energiinnehåll,
%

fukthalt vid uppläggn.: 41-47 %
juni-jan, kompakterad under

-10

-5

juni-jan, kompakterad utan tak

-12

-12

juni-jan, okompakterad under

-7

-1

-8

-4

tak

tak
juni-jan, okompakterad utan
tak
I en annan studie lagrades avverkningsrester i sju meter höga stackar
med en tunnel i botten. Tunneln var 0,8 meter hög med en meters bredd
och gick genom hela stacken. Försöket pågick från augusti till och med
oktober. Materialet var i början av lagringen mycket torrt, medelfukthalten
var 22 %. I oktober var medelfukthalten i tunnelstacken 15 % och i
kontrollstacken 19 %. Fukthalten var mycket jämn i tunnelstacken. I
kontrollstacken var den ena sidan något fuktigare än den andra. Det
fuktiga ytskikt, som alltid brukar uppstå i lagrade bränslestackar var 2030 cm respektive 50 cm. Temperaturerna steg hastigt upp till 70°C i båda
stackarna. I den tunnel-ventilerade stacken sjönk temperaturen sedan till
10-25°C. Kontrollstacken hade temperaturer på över 50°C i nästan hela
stacken under hela lagringsperioden. Svampaktiviteten var högre i
tunnelstacken p.g.a. dess för svampar gynnsammare temperaturer.
Tillväxten var dock ”normal” för flislagring. I detta sammanhang måste
noteras, att vid hantering av så extremt torr flis som i detta försök,
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kommer en intensiv spor- och dammspridning att äga rum vid hantering
av materialet. Skyddsutrustning bör därför användas.

Skogsflis kan se ut på många olika sätt.

Stor uppmärksamhet skall ägnas åt uppläggningplatsens yta vad gäller
föroreningar. Ytan skall helst vara asfalterad och får absolut inte bestå av
sten eller grus. Stackarna skall vara så toppiga som möjligt och ha minst
90 graders rasvinkel för att nederbörd och fukt skall kunna rinna av efter
sidorna. Ju fler ojämnheter, gropar och upphöjningar högen har, desto
mer fukt tar stacken åt sig. Vid lastning skall det eventuella snölagret
skrapas bort och får inte följa med i transporten.

Träddelar
Lösa, obuntade
Om träddelar används endast som bränslesortiment (tidiga gallringar)
kan lagring ge flexibilitet åt logistiken och dessutom höja kvaliteten
framför allt avseende fukthalt. Om löv eller barr får sitta kvar kan
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fotosyntesen fortsätta och vattnet förbrukas aktivt. Traditionellt utnyttjas
detta t.ex. vid syrfällning. Lövträd som fällts efter lövsprickningen på
våren och som får ligga okvistade kan inom ett par veckor torka från ca
45 % till 30 % fukthalt. Syrfällning kan med gott resultat tillämpas även
vid avverkning av mindre granar. Tall ger oftast inte lika lyckat
torkningsresultat.
I en studie mättes fukthaltsförändringar samt täckningens effekt under
lagring i en ca tre meter hög välta. Fukthalten i de färska
bränsleträddelarna av tall och gran var i mars ca 57 %. I mitten av maj
hade fukthalten sjunkit med över 10 %. Granens torkning var snabbare
än tallens. Täckning reducerade torkning under sommaren men under
hösten med nederbörd och högre relativ luftfuktighet återfuktades de
otäckta träddelarna snabbare. Efter ett års lagring var fukthalterna ca
22 % och 31 % i den täckta respektive den otäckta delen av
träddelsvältan. Den mikrobiella aktiviteten var låg och klart under den
nivå som kan orsaka hälsorisker. Substansförlusterna mättes inte i detta
försök, men uppskattades som minimala vad gäller mikrobiell
nedbrytning och bestod till större delen av barr och andra komponenter,
som fallit av under hanteringen.
I en annan lagringsstudie lagrades gran- och lövträddelar i en meterhög
välta under ett år, från juli till juli. Fukthalterna vid försökets slut var 20 %
för gran och 33 % för lövträden. Den största torkningen skedde under
sommarperioden.
Barrträddelar kan vara lämpliga som yngelmaterial för märgborrar och
sex- och åttatandade barkborrar och det finns därför bestämmelser om
lagring av röjnings- och hyggesrensningsmaterial i skog. Enligt
skogsvårdslagen (Skyddsåtgärder 29§) får högst 250 längdmeter råa
barrträd som överstiger 7 cm i diameter på bark kvarlämnas inom ett
hektar. Av dessa träd får högst 50 längdmeter vara grövre än 15 cm. Det
finns vissa undantag för föreskrifterna beroende på landsdel och tidpunkt
för avverkningen. Bestämmelserna måste beaktas.

Buntade träddelar
En fördel med buntning av klena träd för energiändamål är att
hanteringen av buntar är enklare och snabbare och att vidaretransporten
blir billigare (erbjuder ett bättre utnyttjande av lastutrymmet) än hantering
av konventionella, lösa träddelar. De buntade träddelarna har dock
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sämre förutsättningar för torkning och lagring än de obuntade, framför
allt om buntarna inte är strölagda i vältan.
I en lagringsstudie, där träddelar av olika trädslag buntades direkt efter
avverkning i maj och sedan lagrades i en otäckt välta var
medelfukthalterna i stort sett lika efter sex månaders lagring som i början
av lagringen. Torkning hade skett i den undre delen av vältan men den
extremt höga nederbörden under lagringsperioden hade fuktat den övre
delen av vältan. I ett annat försök studerades torkning av trädbuntar från
förstagallringar. Buntarnas längd var ca 5 m, diametern 60 cm och den
råa skrymdensiteten var 343 kg/m3. Materialet i två vältor i olika distrikt
torkade relativt dåligt från 52 % till 41 % respektive 50 % under perioden
mars till november. En välta med strölagda buntar gav däremot ett
mycket gott torkningsresultat under samma lagringsperiod, då fukthalten
sjönk från 52 % till 38 %. En del av vältan täcktes med en presenning i
september och resultaten förbättrades ytterligare med torkning till 25 %.

Nedklassad massaved
Lagring av nedklassad massaved är dåligt dokumenterad. Hos friska,
obarkade massavedsbitar eller stockar sker torkningsprocessen relativt
långsamt. Efter tre veckors lagring av granmassaved på sommaren
minskar fukthalten endast med ca 5 %. Efter två till tre månaders lagring
har veden torkat till fibermättnadspunkten, ca 23 % (fritt vatten har
torkat). Om avverkning utförs under den kalla årstiden minskar fukthalten
endast marginellt och huvuddelen av torkningen sker först under
sommaren. Substansförlusterna i massaved kan vara 6-7 % per år. När
temperaturerna ligger under 0°C är de mikrobiella processerna minimala.
Rötangripen ved är mer hygroskopisk än frisk ved och har således högre
fukthalt. Ofta är permeabiliteten i massavedstravarna så hög, att
temperaturutveckling inte äger rum. Det effektiva värmevärdet mätt per
kg torrsubstans påverkas inte av röta, eftersom rötan ofta bryter ned
vedens olika substanser i samma takt. Den rötangripna veden har en
större benägenhet att bilda finfraktioner än en frisk ved.

Torrflis
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Användningen av torrflis inom energisektorn har ökat kraftigt under de
senaste åren. Under 1990 användes 16 % av torrflisproduktonen till
energiändamål, 1995 var motsvarande siffra 69 %. Lagring av torrflis är
tämligen riskfritt, eftersom materialet är torrt och består av stamved, som
bryts ned långsamt jämfört med t.ex. avverkningsrester.
I en studie gjord i norra Sverige lagrades torrflis från december till maj
inne i en bränslelada och utomhus. Stackarna var sex meter höga.
Medelfukthalten sjönk under lagringen från 22 % till 18 % under tak och
ökade från 26 % till 27 % vid lagring utan tak. I stacken som låg
utomhus, var ytskiktet betydligt fuktigare än de övriga delarna.
Temperaturen låg under hela lagringstiden mellan 0 och 10°C, medan
omgivningstemperaturen var under noll. Substansförlusterna, liksom
förändringarna av de övriga bränslekvalitetsfaktorerna, var minimala.
Genomfrysningen av det yttre skiktet av stackarna var mindre under tak
och detta innebar mindre hanteringsproblem för användarna. Effekten av
lagringen i ladan var positiv. I norra Sverige är nederbörden dock relativt
låg och det kan tänkas att lagring under tak ger ännu bättre effekt i mer
nederbördsrika områden. Bränslekvaliteten var dock helt tillfredställande,
även på materialet som lagrats utomhus.

En delvis snötäckt flisstack lagrad i en bränslelada.
Såg- och kutterspån
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Både såg- och kutterspån består av stamved men har stora olikheter i
fukthalt och fraktionsfördelning. Det finns mycket få lagringsstudier
gjorda om dessa två sortiment. Kutterspån är huvudsakligen mycket torrt
och det finns små risker för problem vid lagring. Sågspån har tidigare för
det mesta använts för skivproduktion och lagring har inte varit aktuell. I
dagens läge används däremot 65 % av all sågspån för energiändamål. I
USA (Virginia) gjordes några lagringsstudier om sågspånslagring
(blandat barr- och lövträdspån) i slutet av 1970-talet. I studierna
konstaterades att temperaturerna i en sexmetersstack under tio dagar
steg till 55°C och var konstant under den fem månader långa
lagringsperioden. Initialfukthalten var ca 45 % och spånet torkade endast
några %-enheter under lagringen. Sågspånsstackar är relativt kompakta
p.g.a. den lilla partikelstorleken och därför är torkningseffekten under
lagringen relativt dålig. I studierna konstaterades även att
sågspånsstacken i motsats till en flisstack snarare kan sägas absorbera
nederbörd. Vid lagring av större fraktioner än spån har vatten nämligen
en tendens att ”rinna av” stacken.

Bark
Lagringsproblematiken är kanske mest aktuell för bark, eftersom
produktion sker året runt. Bark har ofta hög fukthalt p.g.a. bevattning av
stockarna. Vintertid kan problem med frysning av stackytan uppstå. I
större stackar finns ofta en kraftig värmeutveckling med risk för
självantändning.
Luktproblemen
orsakade
av
avdunstande
extraktivämnen kan bli stora, framför allt om bark lagras nära
bebyggelse.
I en studie lagrades bark under två och en halv månaders tid i norra
Sverige. Stacken var fyra meter hög och den ena hälften var täckt med
en presenning med några ventilationshål på toppen. Medelfukthalten var
48 % i början av lagringen. Efter lagring var fukthalten 38 % resp. 43 % i
den täckta resp. otäckta delen. Ventilationen i den täckta stacken var inte
tillfredsställande och stackytan var fuktig p.g.a. kondens. Om t.ex.
materialet hade lagrats under tak, som skyddade för nederbörd men
ändå tillät en obehindrad luftcirkulation, hade det täckta materialet med
största sannolikhet torkat bättre. Temperaturen i den centrala delen av
stacken låg på 60°C under hela lagringstiden och en sådan temperatur
borde effektivt ha kunnat driva ut fukten. Täckningen gynnade
svampaktiviteten genom att skapa optimala temperaturförhållanden i
stora delar av stacken. I den otäckta stackdelen ventilerades den
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utvecklade värmen lättare ut och områdena med låga temperaturer var
större. Utetemperaturen var under noll nästan hela lagringstiden. I mitten
av stacken var svampaktiviteten låg p.g.a. den höga temperaturen.
I ett annat försök studerades bark med en initialfukthalt av 37 %. Denna
lagrades i två fem meter höga stackar. Den ena var täckt och ventilerad
med fläkt (5,5 kW) och tunnel, den andra fungerade som kontroll med
ena hälften täckt med en presenning. Temperaturerna steg direkt efter
uppläggningen, i den ventilerade till 45°C (utan fläkt) och i
kontrollstacken till 60°C. När fläkten sattes på sjönk temperaturen nästan
omedelbart till omgivningens nivå. Efter tre och en halv månads lagring
låg temperaturerna i kontrollstacken på mellan 30 och 115°C, medan den
ventilerade stacken hade omgivningens temperatur (1°C). I slutet av
lagringen hade fukthalten minskat med 10 %-enheter i den ventilerade
stacken och med 5 %-enheter i kontrollstackens båda delar.
Svamptillväxten var minimal både vid den ventilerade stackens låga
temperaturer och kontrollstackens höga temperaturer. Endast
kontrollstackens ytskikt hade lämplig temperatur för mikrobiell tillväxt.
När bark håller en fukthalt på närmare 70 %, blir substansförlusten oftast
mycket hög. Temperaturen inne i stacken kan uppgå till 60-80°C och
kemiska nedbrytningsprocesser äger rum. Temperaturgradienten
minskar mot ytan och en stor del av stacken håller temperaturer, där
svamptillväxt är möjlig. Om materialet lagras under en period med hög
luftfuktighet, blir torkningseffekten mycket dålig dels p.g.a. att luften blir
mättad och vatten kondenseras på stackytan, dels p.g.a. vattenbildning i
stacken vid nedbrytning.
Lagring av fuktig bark är mycket svår att genomföra med bibehållen
kvalitet p.g.a. värmeutveckling och höga substansförluster. Under
nederbördsrika perioder blir torkningen obetydlig trots höga temperaturer
i stacken. Under sommaren kan däremot barken torka något genom
mindre kondens. Kyllagring av bark kan ge en bra bränslekvalitet och
liten mikrobiell aktivitet. Bark är emellertid en förhållandevis billig råvara
och kostnaden för aktiv torkning kan lätt överskrida vinsten av den. Vid
lagring av bark i stora stackar finns risk för självantändning.

Förädlade trädbränslen
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Det sker en tydlig utveckling mot förädlat bränsle, eftersom det innebär
enklare hantering jämfört med oförädlade bränslen, framför allt i mindre
anläggningar och för villabruk. Lagringsproblem, som t.ex.
sammanfrysning, substansförluster och mögelbildning är minimala p.g.a.
de låga fukthalterna. Förvaring av torra bränslen kräver givetvis en
skyddad lagringsplats för att de låga fukthalterna och bränslets struktur
skall bibehållas. Torkning och förädling av trädbränslen kan ge
producenterna möjligheter att bättre utnyttja sin maskinpark. Detta kräver
dock kapacitet för lagring av en dryg fjärdedel av årsproduktionen
(sommarproduktionen).

Pelletar
Pelletar tillverkas av trädrester i någon form: sågverkens och övriga
industrins restprodukter, sågspån, kutterspån, bark och liknande. Även
andra råvaror kan användas, t.ex. avverkningsrester, pappers- och
träspill samt utsorterade avfallsfraktioner. Råvaran är huvudsakligen sågoch kutterspån som torkas och mals för att sedan pressas till pelletar.
Fördelen med att pellettera råvaran är att transportvolymen radikalt
minskar och att bränslet homogeniseras med avseende på storlek,
värmevärde, fukt- och askhalt. Bränslet blir därmed lättare att lagra,
hantera och elda.
Allmänt kan man säga, att lagring av pelletar är relativt problemfri. I
dagens läge finns dock inga studier, där kvaliteten hos pelletar efter
lagring systematiskt har studerats. Hållfasthet är den kvalitetsfaktor, som
mest sannolikt försämras under lagring. Om mängden pelletar tillverkade
av andra råmaterial än spån kommer att öka, kan även lagringen få
betydelse för bränslekvaliteten.

Briketter
Kvalitetsegenskaperna liknar mycket pelletars bortsett från briketters ofta
lägre hållfasthet. Det finns inga studier gjorda om brikettlagring. Den
lägre hållfastheten jämfört med pelletar tyder dock på, att briketter kan
vara något besvärligare än pelletar ur lagringssynpunkt. Eftersom
materialet är torrt är risken för mikrobiella angrepp liten.

Träpulver
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Alla trädbränslesortiment kan användas som råvara vid träpulverframställning.
Det lämpligaste användningsområdet för pulveranvändning är stora eller
mycket stora pannor som har konverterats från fossilt bränsle till
biobränsle. Med hänsyn till transport och lagring är träpulver dock inte
lika hanterbart som pelletar eller briketter och därför köper
anläggningarna ofta in pelletar eller briketter, som sedan mals till pulver
omedelbart före införseln till pannan.

Energiskog, Salix
Eftersom salix skördesäsong oftast sträcker sig från december till mars,
då även värmebehovet är som störst, har något större behov av
långtidslagring ännu inte uppstått.
Det finns dock redan forskning om möjligheterna att lagra salix under
längre perioder. Problemen med lagring av salixflis är desamma som
med annat sönderdelat, organiskt material, nämligen mikrobiell aktivitet
med mögelbildning, temperaturutveckling och substansförluster. Nyflisad
salix har en fukthalt på omkring 50-55 % (varierar med årstiden) och är
rik på lättillgängliga kolhydrater som näring för mikroorganismer.
I en lagringsstudie jämfördes salixflis och -knubbved (ca 6-8 cm långa
bitar) lagrade i tre respektive sex meter höga stackar. Uppläggningen
gjordes i januari och lagringstiden var två (3 m) respektive tre (6 m)
månader.
Knubbveden
i
tre
meters
stacken
följde
omgivningstemperaturen (ca 0°C) hela lagringstiden. I den sex meter
höga stacken steg temperaturen successivt till mellan 20 och 60°C under
de tre sista lagringsveckorna. På grund av de låga temperaturerna var
torkningseffekten minimal framför allt i tre meters stacken. I den större
stacken torkade materialet några procentenheter i slutet av lagringen. I
den sex meter höga flisstacken steg temperaturen efter några dagar till
50-60°C. Under de sista lagringsveckorna sjönk sedan temperaturen till
ca 20°C. Den tre meter höga stacken var mer beroende av
omgivningstemperaturen men efter fem veckors lagring hade
temperaturerna stigit till 50-60°C. Torkningen i stacken följde
temperaturutvecklingen och fukthalten mycket inhomogen i slutet av
lagringen. I tre meters stacken varierade den mellan 45 och 63 % och i
den sex meter höga stacken mellan 32 och 63 %. Den mikrobiella
aktiviteten hade ett tydligt samband med temperaturerna. När stackarna
höll temperaturer runt 0°C var aktiviteten låg och med temperaturutvecklingen ökade också den mikrobiella aktiviteten. Temperaturer på
50-60°C är generellt för höga för mikrobiell tillväxt. Eftersom
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temperaturer optimala för svamptillväxt (20-40°C, beroende på svamp)
var sällsynta i högarna, var även spormängderna relativt små.
I ett annat försök kyllagrades salix med hjälp av ventilation, då kall uteluft
blåstes in i stackarna. Resultaten visade, att temperaturen i de
ventilerade stackarna kunde behållas på omgivningens nivå (ca 0°C). I
kontrollstacken steg temperaturen däremot till 60 grader. Under
lagringsperioden mellan januari och maj, torkade bränslet till 14 % i de
mest ventilerade delarna. De yttre delarna hade dock en fukthalt på över
50 %, d.v.s. materialet var mycket inhomogent ur fuktsynpunkt.
Kontrollstacken var mycket fuktig (53-75 %), med höga substansförluster
och materialet var helt oanvändbart som bränsle.
Lagring av hela skott har givit mycket goda resultat med effektiv torkning,
minimala substansförluster och liten mögelbildning. Om salix skall
skördas i slutet av säsongen och ett lagringsbehov uppstår, bör
materialet ur kvalitetssynpunkt skördas med helskottmetoden och lagras
oflisad över sommaren.
Resultaten från olika försök tyder på att lagring i liten stack utan
ventilation eller tak är svår att klara och att energiförlusterna blir stora.
Problemen ökar med sönderdelningsgraden; vid lagring av hela skott och
till och med vid lagring av knubbved, kan kvaliteten behållas relativt
oförändrad.

SMÅSKALIG LAGRING
Lagring kan definieras som småskalig, när de lagrade volymerna och
stackstorlekarna är små, exempelvis under 100 m3s. Ofta förekommer
småskalig lagring vid uppvärmning av enskilda hus. Det vanligaste
bränslet är brännved, som står för ca 90 % av trädbränsleförbrukningen i
småskaligt bruk, resten av förbrukningen täcks av flis. Råmaterialet
består ofta av röjningsvirke eller av toppar från gallringar eller
slutavverkning. Användning av grenar är inte vanlig i småskalig bruk.
Lagringsplatsen har ingen större betydelse för lagringsresultatet, om den
i övrigt utförs på likvärdigt sätt. Kontroll av lagret och eventuella åtgärder,
t.ex. i samband med täckning eller förekomst av värmeutveckling, är
dock enklast att göra om lagret är placerat nära bostaden.
Vilket hanterings- och lagringssystem man väljer beror mycket på
bränsletillgång, maskinpark, möjligheter för placering av bränslelagret
och tiden, som man ägnar åt bränslehanteringen. När man väljer
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lagringssystem, är det viktigt att komma ihåg förutsättningarna för
mikrobiell tillväxt och att man organiserar hela systemet med tanke på
minimering av mikrobiell tillväxt. Med småskalig hantering finns ofta goda
möjligheter för detta.

Brännved
Småträd kan vid småskalig hantering med fördel syrfällas, d.v.s. fällas
och ligga okvistade så att avdunstning genom löv och barr påskyndar
torkningen. Lövträd som fällts efter lövsprickningen på våren och som fått
ligga okvistade kan inom ett par veckor torka från 45 % till 30 % fukthalt.
Syrfällning kan med gott resultat även tillämpas på mindre granar. För
tall är torkningsresultatet oftast inte lika lyckat. Fukthalten kan p.g.a.
svampangrepp öka igen framåt hösten, eftersom svampmycelen
producerar vatten vid nedbrytning av vedsubstans. Rötskadad ved torkar
långsammare än frisk ved p.g.a. den mikrobiella aktiviteten.
Förutom syrfällning kan även randbarkning med motorsåg tillämpas vid
fällnings- eller kvistningsarbetet för att uppnå bättre bränslekvalitet och
bättre förutsättningar för lagring av bränslet. Uttorkningen förbättras
särskilt på rotdelen av tall och lövträd.
Det finns vissa restriktioner rörande barrträdslagring i skogen p.g.a.
risken för insektskador (Skogsvårdslagen, skyddsåtgärder 29§). Dessa
föreskrifter gäller dock inte lövträd.
Om brännveden har torkats före klyvning kan ett bättre lagringsresultat
uppnås än vid lagring av färskt virke. Nackdelar med torkning av lövträd
är att veden blir svårare att klyva. Barrved är däremot lättare att
sönderdela som torkad än som färsk. Brännved ställer få krav på
lagerutrymmets utformning. I princip räcker det med någon sorts tak,
som skyddar veden mot nederbörd. Veden får gärna travas och lagras så
att den blir exponerad för sol och vind. Lagring bör inte ske direkt på
marken då veden suger upp fukt. Travarna får inte heller täckas tätt med
presenning, då avdunstningen förhindras. Om vedklabbarna inte travas
fuktiga i ett alltför isolerat utrymme, finns det mycket liten risk för
mögelbildning.
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Lagring av brännved (foto: J. Torvaldsson).

Flis
Allmänt kan man säga, att om färskt eller fuktigt trämaterial flisas och
lagras i en stack med höjd på ca 3 meter, får man ofta en kraftig
värmeutveckling på upp till ca 60 grader i de varmaste delarna mitt i
stacken. Temperaturerna sjunker mot kanterna. Värmeutvecklingen i
små stackar är relativt känslig för omgivningstemperaturen och under
den kalla årstiden är temperaturstegringen långsammare än på
sommaren. Värmen torkar flisen, men varma, lagom fuktiga flisen
erbjuder samtidigt optimala förhållanden för både mögel- och
rötsvampar. Den vinst, som man får med passiv torkning är försumbar
jämfört med substansförlusterna.
I en studie undersöktes underlagets betydelse för temperaturutvecklingen i flisstackar av avverkningsrester. I den stack, som byggdes
på ett sträckmetallnät 30 cm ovanför markytan, steg temperaturen inom
10 dagar till 50-60°C, men började därefter omgående att sjunka och
följde sedan omgivningens temperatur. Den stack, som byggdes direkt
på asfalt uppnådde 10 grader högre temperatur inom de 10 första
dagarna och låg på denna nivå under hela lagringsperioden.
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I små stackar blir det ofta fuktiga ytskiktets volym stor i relation till hela
stackvolymen och orsakar höga medelfukthalter. Omfördelning av fukten
är tydlig, stacken kommer att bestå av en torr inre del och ett fuktigt
ytskikt. Medelfukthalten kan dock minskas betydligt om stacken placeras
luftigt under tak. Om täckning utförs med en presenning måste
ventilationen vara mycket bra så att den avdunstande fukten får möjlighet
att lämna stacken.
Lagringssätt och –tid

Fukthalt, efter Substansförlust/
(%)

månad (%)

Under tak, 7 mån

20

2,5

Utan tak, 7 mån

50

2,9

Utan tak, 9 mån

55

2,6

45

1,9

Färska avverkningsrester, fh: 55 %

Torkade avverkningsrester, fh: 35 %
Utan tak, 6 mån

Småskalig hantering av trädbränsle ger ofta en stor flexibilitet och med
rätt teknik kan bränsle med bra kvalitet framställas. Den bästa
hanteringsmetoden för småskaligt bruk är att flisa efter behov. Lagring av
osönderdelat bränsle går utmärkt i en välta, som har skydd i form av tak,
presenning, papp eller annat hållbart material. Luften måste kunna
cirkulera i materialet. Lagring på detta sätt erbjuder torkning även
vintertid. Materialet, framför allt lövträd och mindre granar, kan även
torkas genom syrfällning, då fukthalten under ett par veckor på
försommaren kan sjunka till 30 %.
Med flisning av mindre mängder åt gången, t.ex. för två veckors behov,
kan endast relativt små lagringsskador uppkomma trots eventuella höga
fukthalter i flisen. Riskerna för lagringsskador och antalet flisningstillfällen
kan ytterligare minskas om man har tillgång till kalluftstorkning. Under
sommartid är det vanligen inga svårigheter att torka bränslet med sådan
utrustning. Det finns dock risk för att man, genom att blåsa in varm luft,
skapar mycket goda temperatur-förhållanden för mikrosvampar innan
den torrhetsgrad, som begränsar tillväxten, har uppnåtts. Vintertid är
torkningseffekten inte lika bra, men å andra sidan kan man genom att
blåsa in kall luft, skapa temperaturer, som är ogynnsamma för
svamparna. Om flisens fukthalt snabbt kan sänkas till 20 % efter kortare
period än två veckor, kan materialet behålla sin kvalitet relativt bra under
lagring även i sönderdelad form och antalet flisningstillfällen kan
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därigenom minskas. Flislagret bör skyddas mot nederbörd och helst ha
genomluftning. Det kan vara lämpligt att mellanlagra flis i de befintliga
ekonomibyggnaderna. Om möjligheter för genomluftning inte finns, bör
lagringstiderna begränsas till ca en månad, framför allt, om materialet
inte är torrt. Vid konstruktion av bränsleflislager måste beaktas, att
materialet kan innehålla rötsvampsporer, vilka kan infektera
byggnaderna. Helst skall byggnadsdelarna, som flisen kommer i kontakt
med, vara av betong, annat oorganiskt material, eller av tryckimpregnerat
virke, klass A.
Lövträdsflis har större benägenhet att bli angripen av svamp än
barrträdsflis. Därför skall dessa typer av flis aldrig blandas. De gröna
delarna, barr och löv, innehåller mera lättåtkomligt kväve än stamveden
och är därför attraktiva för svampar. Ju längre lagringstiderna är desto
viktigare är det att använda avbarrat/avlövat material. Även blandning av
flis med olika ålder är riskabel, eftersom det gamla materialet kan
infektera det nya. Detta är särskilt viktigt att tänka på vid påfyllning av
flislager.
Ett flislager får aldrig finnas i bostadshus, eftersom sporspridningen
mycket lätt kan ske med luftströmmarna. Av samma orsak får
pannrummen i fliseldade hus inte användas som förvarings- eller
torkningutrymmen. Mögelsporer är mycket svåra att helt bli av med i
bostadshus, även efter förflyttning av lagret. Vid all manuell hantering av
lagrad flis skall andningsskydd typ P2 användas.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
Att lagra organiskt material innebär att hela tiden balansera olika
faktorer. Processerna som sker i det lagrade materialet är ofta
komplicerade, kan inte skiljas ifrån varandra och är svåra att styra. Man
kan fråga sig, om det finns något optimum, där man kan minimera
riskerna och utnyttja lagringens mest positiva effekter.
Allmänt kan man konstatera, att riskerna ur lagringssynpunkt är minst om
materialet är så torrt att det inte finns något fritt vatten som
mikroorganismerna kan utnyttja. Fukthalten skall då helst ligga under
20 %. Låga fukthalter medför även effektivare avbarrning hos
osönderdelade avverkningsrester. Genom att aktivt eller passivt torka
bränslet kan dessa mål uppnås. Damningsrisken ökar dock vid hantering
av torrt bränsle. Om bränslet för förbränningens skull skall vara fuktigare
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kan detta ordnas genom att blanda in fuktigare material strax före
förbränning.
Den biologiska aktiviteten är låg, när temperaturen ligger över 55-60°C.
Vid så höga temperaturer har dock kemiska oxidationsprocesser delvis
startat. I princip skulle man kunna uppnå en torkningseffekt och en
relativt liten nedbrytning vid sådana temperaturer. I praktiken kan man
dock aldrig behålla en jämn temperatur i hela stacken, utan någonstans
finns alltid en zon, som tillåter en effektiv biologisk nedbrytning.
Sönderdelat material
• lagra så små volymer under så korta tider som möjligt
• vid val av vilket bränsle som skall lagras, tas hänsyn både till
bränslets benägenhet för substansförluster och bränslets pris
• lagra olika bränslesortiment i skilda stackar
• försök minimera fukthaltsvariation i stacken, undvik att fylla på
gammalt material med nytt
• kompaktera inte sönderdelade avverkningsrester eller likvärdigt
material
• undvik metallföremål i stacken, de kan starta bränder
• lagra trädbränslen i avlånga stackar med bredd motsvarande dubbla
stackhöjder (ca 90 graders rasvinkel)
• undvik gropar och upphöjningar utmed stackens sidor
• bygg ut stacken längs huvudriktningen
• undvik att överskrida följande stackhöjder (okompakterat material):
Material

Okompakterade
stackar

Obarkad stamvedsflis

15 m

Helträdsflis från lövträd

12 m

Helträdsflis från barrträd

10 m

Sönderdelade avv.rester

7m

Bark

7m

Sågspån

12 m

Lagringsresultaten kan variera med samma stackhöjd och de angivna
värdena skall därför ses som riktvärden.
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Osönderdelat material
• avverkningsresterna skall lagras i välta, som under höst och vinter bör
täckas för att uppnå en jämnare och lägre fukthalt, vilket i sin tur
minimerar den mikrobiella tillväxten
• skota och bygg vältorna medan materialet är torrt
• vid täckning skall papperet täcka toppen av vältan ordentligt
• avlägsna barr och finfraktioner från högar eller vältor vid omlastning
för att minska effekten på skogsmarkens näringstillstånd
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INLEDNING
De största problemen som uppstår vid användning och produktion av
trädbränsle är inte direkt relaterade till lagring. En enkät, som skickades
ut till olika bränsleanvändare och -producenter, visar att föroreningar i
bränslet är den mest bekymmersamma delen av bränslehanteringen. De
företag, som har lyckats skapa en bra dialog med sina leverantörer, har
kunnat förbättra resultaten betydligt. I vissa fall är verksamheten helt
problemfri. I detta kapitel görs en genomgång av olika problem och
erfarenheter, som kan och har uppstått både hos bränsleanvändaren och
-producenten. I samband med problemlösning refereras ofta till de
kapitel, där en teoretisk granskning av problemen har redovisats.

KVALITET
För fuktigt eller för torrt bränsle
Problemen med fukthalt kan relateras till mikrobiell tillväxt (fukthalt från
ca 20 % och uppåt) och förbränningsteknik. Betydelsen av mikrobiell
aktivitet har tidigare diskuterats i kapitel 4: ”Vad händer i det lagrade
bränslet?”
Lagring av trädbränslen är relativt problemfri när fukthalten understiger
20 %. Då är risken för mikrobiell tillväxt liten. Torrt material medför dock
en större damningsrisk. Detta kan vara ett problem, framför allt om
materialet har blivit infekterat före torkning. De allergiframkallande
sporerna finns kvar i det torra bränslet. Personer, som hanterar
infekterat, torrt och dammigt bränsle kan lätt bli utsatta för mögel och
påverkade via inandning. Om fukthalten ökar i bränslet startar tillväxten
av mikroorganismer på nytt. Mögelsporernas antal ger bara en indikation
om hälsoriskerna. Viktigare vid riskbedömningen är att ta hänsyn till
sporernas rörlighet i omgivningen.
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Damningsrisken kan vara stor vid flisning av torrt material.

Förbränningstekniska problem är ofta relaterade till anläggningens
storlek. Mindre biobränsleanläggningar med rosterpanna fungerar bäst
med ett relativt torrt bränsle med fukthalt under 40 %. Vissa bränslen kan
vara ”obrännbara” på grund av hög fukthalt och för att kunna utnyttja
sådant bränsle måste det blandas med ett torrare material.
Fluidbäddpannor, som finns i de flesta större förbränningsanläggningarna (ofta större än 10 MW) tillåter och gynnas till och med av
ett bränsle som innehåller ca 50 % vatten. Den högsta tillåtna fukthalten
ligger vanligen vid 60 %.
Problem med felaktiga fukthalter uppstår oftast med bark, som tidvis, på
grund av bevattning eller snö, kan innehålla 70-75 % vatten. Fukthalterna
kan även vara mycket ojämna inom en leverans. Problemet med för
fuktig bark kan lösas genom att materialet torkas aktivt eller passivt,
alternativt blandas med något torrare bränsle. Med aktiv torkning måste
kostnaderna beaktas, med passiv torkning finns risk för mikrobiella
angrepp och medföljande substansförluster eller självantändning.
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Grot, däremot, har ofta alltför låg fukthalt, framför allt i början av
säsongen och detta orsakar problem med damning. Lagringsproblemen
kan minimeras men en inblandning av fuktigt bränsle kan dock krävas för
att möjliggöra en effektiv förbränning. Användarna vill ofta köpa
färdigblandat bränsle med bestämd fukthalt. Många producenter anser
dock att det är svårt att blanda materialen till rätt fukthalt. Längre
lagringstider av trädbränslen kan orsaka en ojämn fuktfördelning i ett
bränsleparti och producenterna kan inte alltid tillgodose kundens krav.
För att minska denna typ av produktionsproblem, anser de flesta, att det
är nödvändigt att ha alternativa mottagare. Då kan olika typer bränslen
lättare allokeras till rätt kund. Detta kan även utnyttjas för spridning av
försäljningen på olika köpare under olika årstider. För höga fukthalter kan
även kopplas till problem med sammanfrusen flis, som diskuteras under
följande rubrik.

Överstora bitar, mineralföroreningar, sammanfruset bränsle och
finfraktioner
Både hos producenterna och användarna står problemet med överstora
bitar, mineralföroreningar, sammanfruset bränsle och finfraktioner högst
på listan. Nästan alla ”extra” kostnader vid hantering av trädbränsle berör
denna post. Problemet med föroreningarna är ofta en disciplinfråga. De
som hanterar bränslet får ofta en bra utbildning, men problemen är ändå
svåra att eliminera. Även själva råmaterialet, t.ex. oriven bark, kan utan
att vara direkt förorenat orsaka problem med inmatningen.
Hos användarna uppstår denna typ av problem oftast i form av
igensättning med ibland dyrbara reparationer på transportanordningarna
i anläggningen som följd. Många anläggningar har ett galler ovanpå
tippfickan, som sållar bort en del föroreningar, som stockbitar, stenar, is,
skrot m.m. Detta system passar de användare, som använder relativt
homogent bränsle med små fraktioner. I annat fall uppstår problem med
igensättning av gallret. Om nätet är alltför grovmaskigt, fångas
föroreningarna inte tillräckligt effektivt.
Sönderdelningsutrustning har olika känslighet för mineralföroreningar i
trädbränslet. Skiv- och trumhuggar är känsliga för föroreningar, kvarnar
är relativt okänsliga och krossar (skruv- och slagkross) är praktiskt taget
okänsliga. Vid hanteringen är det därför mycket viktigt att beakta t.ex.
släpning och lunning av material som sedan skall sönderdelas med skiv-
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eller trumhugg. Felaktig grip kan ge föroreningar i bränslet. Det är bra
om huggen är utrustad med en s.k. stenficka, vilket i varje fall förhindrar
att en del små stenar följer med flisen. Risker för förorening av bränslet
kan endast tas om man vet att förbrukaren utan tekniska problem kan
bearbeta materialet och att förbrukaren kan använda förorenat bränsle.
Främmande föremål, som sten och metalldelar från utrustningar m.m.
kan också komma med i bränslet vid t.ex. omlastningar.

Metallskrot som samlats ihop under en eldningssäsong vid ett
värmeverk.

Under vintern bildas ofta ett hårt fruset skal på flisstackarna. Under
frysningsprocessen har materialets fukthalt och temperaturgradienten
mellan stackens ytskikt och centrala delar störst betydelse för hur
bränslet fryser ihop. En stor temperaturskillnad ger en större ansamling
av fukt i ytskiktet (kondens) och bildar ett starkt och tjockt fruset skal.
I studier, där isklumparnas hållfasthet har undersökts, konstaterades, att
styrkan ökar med stigande fukthalt och komprimeringsgrad. Ju mindre
bitstorleken är och ju lägre nedfrysningstemperaturen är desto hårdare
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blir de frusna flisblocken. Det bästa sättet att undvika problem med
sammanfruset bränsle är att inte kompaktera stackarna och att lagra
materialet så torrt som möjligt. Möjligheter för täckning eller lagring under
tak är dock ofta begränsade. De övriga faktorerna, som påverkar graden
av sammanfrysning är svårare om inte omöjliga att styra. Många
användare vägrar att ta emot bränsle med snö, is eller tjälklumpar. Om
det inte finns sådana restriktioner från användarens håll, hanteras det
frusna materialet ofta manuellt och läggs åt sidan i väntan på smältning.
Vid många anläggningar, framför allt i norra Sverige, står detta
arbetsmoment tidvis för en stor del av dagens arbete.
Hantering av driftstopp eller förebyggande åtgärder kan kräva till och
med flera månaders arbetstid per år beroende på det använda bränslet
och anläggningens typ och storlek. Olika anläggningar har olika sätt att
hantera problembränsle, t.ex. att förbränna materialet under dagtid för att
på detta sätt minska de dyra nattutryckningarna. Vid vissa anläggningar
kan man välja att under strikt kontroll använda material med föroreningar
vid slutet av eldningssäsongen.
Problem i pannan kan uppstå p.g.a. för stor andel finfraktioner eller
ojämn partikelstorlek. När det gäller partikelstorlek bör man eftersträva
ett så homogent material som möjligt. Hur strikta kraven är, beror på
förbränningsanläggningen. Med en rörlig roster blir bränslefördelningen
bättre, risken för asksintring mindre och kraven på materialet lägre, än
med en fast roster.
Problemen med föroreningar är sällan direkt relaterade till lagring och i
många fall kan information och skärpta krav på leverantörer minska
problemen. Det är dock svårt att totalt eliminera föroreningar. De
åtgärder, som kan vidtas i samband med lagring är ganska få. Först och
främst skall lagring av sönderdelat bränsle alltid ske på asfalt eller
betongytor, alternativt på en i övrigt hård och fast plan där flis eller bark
används som bädd. Vid lagring av osönderdelat material, främst
avverkningsrester, skall vältan byggas på ett underlag, som inte orsakar
föroreningar. Med lagring av avverkningsrester kan man påverka
finfraktionsandelen. Ofta har barren lossnat från grenarna och finns lösa i
vältan. Med en lätt skakning i samband med omlastningen kan barren
avlägsnas från bränslefraktionen. Sådan hantering orsakar förstås
substansförluster, men å andra sidan sker förbränningen jämnare och
mängden aska kan reduceras.
Mögel och organiskt damm
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Vid de flesta värmeverk är kontrollen av mögel rigorös. Anläggningarna
vill helt enkelt inte ta emot angripet bränsle. Med ökade krav har
lagringstiderna av det problematiska sönderdelade bränslet blivit kortare,
vilket medför att även mögelproblemen har blivit mindre.
Vid användning av avverkningsrester prioriteras torkning på hygget
under sommaren, då fukthalten blir låg och de näringsrika, för mikrober
attraktiva, barren faller av. Användaren har i sin tur vanligen vidtagit ett
flertal hälsoskyddande åtgärder i förebyggande syfte. Bränslets av- och
omlastning sker oftast med maskiner, där förarutrymmena är täta och
skyddade. Rensning av galler eller skottning av material, som hamnat
utanför tippfickan i samband med tippning bör inte förekomma under eller
strax efter tippmomentet. Damning kan vara ett stort problem vid
användning
av
annars
lätthanterliga
förädlade
bränslen.
Bränsleinmatningen till pannan kan ske i inkapslade system, som
minskar risken för dammspridning och exponering för mögelsporer.
Placering av kontrollrum och övriga personalutrymmen bör beaktas och
inte ske i närheten av bränsleflis.
Vid småskaliga bränslehanteringssystem är det lättare att kontrollera
bränslets kvalitet än i storskaliga sammanhang. Samtidigt är det lättare
att utsätta sig för exponering, eftersom hantering av bränslet sker mer
manuellt, t.ex. vid sammanföring och matning av avverkningsrester till
flishuggen. Sönderdelning av materialet bör utföras så nära
förbränningstidpunkten som möjligt. Man skall dock inte underskatta
hälsoriskerna i samband med lagrat material p.g.a. att de hanterade
bränslemängderna är relativt små. Mögelsporer kan mycket lätt spridas
och det är ytterst viktigt att arbetskläder bara används och förvaras i
anslutning till bränsleanläggningen samt att det lagrade bränslet inte får
komma i kontakt med bostadsutrymmen.
Mera om mögelproblemet och problemlösningar har behandlats i
kapitel 7: ”Miljöaspekter: Arbetsmiljö”.
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Om avverkningsresterna får barra av före skotning blir den
mikrobiella tillväxten sällan av den här omfattningen.

Kemiskt behandlat virke
Kemiskt behandlat trämaterial är mest problematiskt då det har tjänat ut i
sin ursprungliga funktion. Själva behandlingarna görs numera på ett
säkert sätt och urlakning av giftiga ämnen och miljöbelastningen är liten
när materialet är på plats i konstruktionen. Problemet med de tillförda
kemikalierna uppstår, när man skall bli av med detta material.
Förbränning är tillåten om kemikalierna inte är metallbaserade. Virke,
som är behandlat med metallbaserade ämnen (koppar, krom m.m.) kan
förbrännas
i
moderna
avfallsförbränningsanläggningar
under
kontrollerade förhållanden, där giftiga ämnen inte släpps ut. Askhalten
efter förbränning av kemiskt behandlat trämaterial är förhöjd och
innehåller ämnen, som inte tillåter direkt deponering eller
återanvändning. I dagens läge finns det inga tydliga regler eller
rekommendationer för utnyttjandet av kemiskt behandlat virke för
förbränningsändamål.
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TERMINALUTRYMME
Producenterna har ofta kunnat effektivisera logistiken och minimera
lagringstiderna. I dag gäller lagringsproblematiken framför allt bark och
spån, som produceras i stort sett året runt med ett jämnt flöde.
Problemen med terminalutrymme ligger på två nivåer: en allmän brist på
upplagsytor samt en brist på ytor, där bränslet kan lagras skyddat. Skydd
behövs framför allt för att förhindra uppfuktning och eventuell isbildning.
På många lagringsplatser finns mycket stora problem med vind, som kan
föra bort sönderdelat bränsle och orsaka bekymmer för omgivningen.
Därför efterlyser många bränsleproducenter bra lösningar på
lagringsproblemet så att bränslet kan lagras torrt på ett billigt och
praktiskt sätt under tak eller någon annan typ av täckning. Även
användarna skulle kunna tänka sig ett något större buffertlager och
således bli mer flexibla avseende bränsleanskaffning om inte bristen på
upplagsytor vore så akut som den oftast är.
Brist på terminalutrymmen orsakar ofta risktagande, t.ex. risk för
självantändning. Stackarna byggs höga och blir kompakterade. De kan
täcka mycket stora områden och brandgatorna är för få. Bränder
diskuteras djupare i avsnittet: ”Bränder” i detta kapitel.
Lösningen av problemen med terminalutrymmen är huvudsakligen en
ekonomisk fråga. En kalkyl, där man uppskattar de erfarenhetsmässiga
kostnaderna för en otillfredsställande lagring å ena sidan och nyttan av
förbättringarna å den andra, är vägledande i beslut om nya åtgärder.
Arbetsmiljöproblem kan vara betydelsefulla vid framför allt förbränningsanläggningarna. Personalen måste vara medveten om hälsoriskerna vid
hantering av lagrat bränsle, som i praktiken alltid innehåller
mikrosvampsporer. Direkt kontakt med lagrade trädbränslen skall
undvikas. Vid hantering av lagrat trädbränsle skall skyddsmask alltid
användas. I utrymmen där trädbränslen lagras eller hanteras skall finnas
en ordentlig ventilation. Slutna system för transport av bränsle vid
värmeverk minskar de risker, som orsakas av mögel eller organiskt
damm. Mer om problemen och problemlösning angående
arbetsmiljöfrågor finns i kapitel 7: ”Miljöaspekter: Arbetsmiljö”.

BRÄNDER
Det ligger i sakens natur att trädbränslen kan vara brandfarliga och under
vissa betingelser även explosiva. Allmänt kan man säga att det vid
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lagring av sönderdelat, organiskt material alltid bildas värme, ifall
materialet innehåller tillräckligt med fukt för mikrobiell aktivitet. Mikrobiell
tillväxt är möjlig om materialets temperatur ligger mellan 0-75°C. Man
kan fråga sig, hur det är möjligt att flisstackarna har förhöjda
temperaturer även under vintern, när omgivningstemperaturerna kan
ligga under -20°C. En förklaring till detta är, att det vid sönderdelning
bildas värme p.g.a. de levande cellernas andningsprocess, vilken blir
effektivare med förbättrad syretillgång. Denna värme kan initiera den
mikrobiella aktiviteten. Om värmen stiger till över 75°C är mikrobiell
aktivitet inte längre möjlig. I en uppvärmd stack förekommer dock
kemiska reaktioner, som har primär betydelse redan vid 50°C. Dessa
kemiska processer kan driva upp temperaturen i stacken till en nivå som
kan orsaka självantändning. Temperaturnivån vid självantändningspunkten varierar beroende på material, tillgång på syre och katalysatorer.
I en studie sammanställdes erfarenheter av självantändning i 13
trädbränslestackar under 1986-87. Viktigaste orsak till bränderna var
olika permeabilitet i olika delar av stackarna. Olika permeabilitet orsakas
oftast av blandning av olika bränsletyper. Värmen ackumuleras i
stackarna p.g.a. kompaktering. När den långsamt sprider sig utåt och
möter ställen där kompakteringsgraden är lägre och syretillgången
således bättre, självantänds materialet. Gemensamt för alla bränder var,
att de uppstod i stackar, som hade byggts upp under flera månader. I de
flesta fall var de byggda med hjälp av hjullastare, som körde upp efter en
bestämd väg på stacken och packade bränslet hårt. Stackarna innehöll
blandat material med varierande fukthalter. Rekommendationer, som har
gjorts för att minska riskerna för självantändning, anges i kapitel 5:
Allmänna rekommendationer, Sönderdelat material.
Om självantändning inträffar bör man snabbt skära av stacken utanför
brandområdet. Man får absolut inte bekämpa en brand inuti en stack
genom att gräva i själva brandområdet, eftersom lufttillförsel ökar
brandintensiteten. Vattenbegjutning har endast ringa effekt, eftersom
vattnet söker sig längs stråk i stacken och lämnar stora delar oberörda.
På stackytan bör man givetvis vattenbegjuta för att hindra flygbränder.
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Den brinnande delen av stacken skärs av (foto: B. Westerberg).
Bränder som har uppstått har givit mycket kunskap om lagring. I de flesta
fall följs i dag angivna rekommendationer. Lagringstiderna har generellt
blivit kortare, vilket till en viss del minskar riskerna för självantändning.
Begränsande faktor vid lagring är dock ofta brist på utrymmen, vilket
tvingar de lagringsansvariga att ta risker genom att bygga högre stackar
än vad som är lämpligt. Bränder p.g.a. själv-antändning är inte ovanliga i
dag. Det finns dock ingen entydig statistik om hur ofta bränder uppstår.
Försäkringsbolagen har sina egna uppgifter. En stor andel av bränderna
anmäls dessutom aldrig.
Kunskapen om självantändning kommer att förändras genom ökande
användning av förädlade bränslen. Nackdelen med förädlat bränsle är att
det är torrt och därmed dammar mer och således är lättantändligt.
Förädlade bränslen, som lagras i stängda bränslelager är mycket svåra
att släcka om en brand uppstår. Vattenbegjutning medför svällning av
bränslet och kan få till följd söndersprängning av väggarna.
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INLEDNING
Miljöaspekterna vid lagring av trädbränsle kan granskas på två olika
nivåer. Vid granskning av arbetsmiljön studeras reaktioner hos personer
som utsätts för risker vid hantering av lagrat bränsle. Åtgärder, som kan
göras för att förebygga problemen med arbetsmiljön är mycket väsentliga
att diskutera. En annan fråga att beakta vid granskning av
miljöaspekterna, är de eventuella följder, som uttag av bränsle och
framför allt lagring av bränsle kan orsaka i ekologisk mening. Hur skall
man lagra för att minska belastningen på naturen?

ARBETSMILJÖ
Problem med arbetsmiljön
Arbetsmiljöfrågor
har
länge
diskuterats
inom
framför
allt
jordbrukssektorn. Redan på medeltiden skrev Olaus Magnus i sin bok
”Historia över de Nordiska folken” (1555) om tröskning och om hur viktigt
det är att göra detta arbete med försiktighet med hänsyn till dammet för
annars ”lärer man aldrig mera eller blott en kort tid få äta hvad man
tröskat”. Med en ökad användning av trädbränsle har samma problem
med yrkesrelaterade sjukdomar uppstått som inom jordbruket. När ett
bränslelager bryts och man rör om i bränslet sprids små organiska
partiklar, som kan bestå av trädamm eller svampsporer.

Teckning: H. Fryk
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Trädamm
Hälsoproblem kan uppstå på grund av t.ex. trädamm. Damm kan ge
retning i luftvägarna och framkalla hostas, slembildning och
slemtranssport för att få bort partiklarna. Om partiklarna är mindre än
5 µm i diameter hjälper inte de naturliga försvarsmekanismerna och
föroreningarna kan nå ända ut i lungblåsorna och orsaka inflammation i
lungvävnaden.
Sjukdomar orsakade av olika mikroorganismer har ofta fått olika namn
beroende på den miljö de uppträder i, exempelvis fliseldarsjuka,
justerverksjuka och lantbrukarlunga. Gemensamt för dessa ”olika”
sjukdomar är dock att alla kan orsaka allergisk alveolit eller snabbt
övergående feberattacker. Orsaken till dessa sjukdomar är oftast
inandning av damm, bestående av mögelsvampsporer och bakterier.
Mögelsporhalten utomhus på hösten varierar normalt mellan 10 - 10 000
sporer/m3 luft. Halterna varierar med årstiderna och är lägst under
vintern. Vid en studie av sporhalterna vid tippning av träflis på ett
värmeverk under hösten uppmättes halter som var 100-1000 gånger
högre än i normal utomhusluft. I en annan studie studerades
mögelsporhalter i samband med tippning av torv. Av det mikrobiella
dammet hade 28 -75 % en storlek som var mindre än 5 µm
(1 µm = 0,001 mm) d.v.s. det var sådana partiklar som kan nå
lungalveolerna. Svampsporer är normalt mellan 2-8 µm. En timme efter
tippningen fanns fortfarande mer än 40 % av dessa partiklar kvar i luften.
Vissa mögelsvampar innehåller mykotoxiner, som är giftiga i höga halter
om man exempelvis får i sig dem via förtäring. Någon sådan hälsofara
vid inandning har inte påvisats.
Aktinomyceter (strålsvampar) är en grupp bakterier som beter sig som en
svamp och ger liknande symtom. Aktinomyceter bildar förökningskroppar
som är så små att de vid inandning kan nå ända ut i lungornas finaste
förgreningar. Aktinomycetsporer är vanligtvis 0,5-1,5 µm, alltså betydligt
mindre än svampsporer och kan med lätthet nå lungblåsorna.
Aktinomyceter förekommer i lagrade trädbränslen. En del bakterier
innehåller giftiga ämnen som kallas endotoxiner och som kan orsaka
lungbesvär vid inandning av organiskt damm.
Allergisk alveolit är en överkänslighetsreaktion, som uppstår efter
inandning av höga halter svamp- eller aktinomycetsporer, exempelvis vid
upprepad hantering av infekterat material. Symtomen vid allergisk
alveolit karaktäriseras av andfåddhet, hosta och feber. För att sjukdomen
skall utvecklas behövs regelbunden (daglig) 15-30 minuters exponering

Miljöaspekter

103

under flera veckor. Symtomen uppkommer eller förvärras inte genast
efter mögelexponeringen, utan 4-8 timmar senare. Andfåddheten blir hos
vissa personer mycket uttalad, i vissa fall orkar han eller hon knappt gå.
Hostan kan både vara av typen torrhosta och slemmiga upphostningar,
eventuellt med inblandning av blod. Kroppstemperaturen kan bli så hög
som 40°C. Febern kan komma i attacker, men kan också helt utebli. De
insjuknade känner sig trötta, viktminskning är ett vanligt symtom liksom
muskel- och ledvärk, huvudvärk, bröstsmärtor och pip i bröstet. Det är
vanligt att de insjuknade är sjukskrivna i sex månader. Om inte
mögelexponeringen avbryts kan sjukdomen bli långdragen och det finns
en stor risk för bestående lungfunktionsskador. Allergisk alveolit är dock
en ovanlig sjukdom men uppkomsten är klart relaterad till
mögelexponering. Det viktigaste i behandlingen är att avbryta
mögelexponeringen. I det akuta skedet krävs ibland syrebehandling och
vanligen brukar man ge kortison under några månader. De flesta
insjuknade kan fortsätta sitt arbete efter genomgången sjukdom.
Hantering av mögligt material måste givetvis undvikas och användning
av skyddsmask är nödvändig för att undvika sjukdomsrisken.
Snabbt övergående feberattacker (akut toxisk alveolit)
Betydlig vanligare än allergisk alveolit är snabbt övergående
feberattacker. För insjuknande kan en timmes exponering vid ett enstaka
tillfälle räcka. Symtomen uppträder också här 4-8 timmar efter
exponering, men domineras av feber och frossa kombinerad med
influensaliknande symtom som muskel- och ledvärk, huvudvärk och
hosta. Lättare bröstsmärtor kan förekomma. De insjuknade personerna
kan ha andningssvårigheter men inte i samma utsträckning som vid
allergisk alveolit. Symtomen varar ofta endast några dagar och går över
utan behandling. Kortison skall inte användas. Bestående lungskador
förekommer inte och lungfunktionerna är normala efter tillfrisknandet. Blir
den insjuknade personen tvungen att hantera mögligt material igen, skall
han använda skyddsmask. Mögelangrepp är dock ofta mycket svåra att
upptäcka och därför rekommenderas alltid användning av
andningsmask, en så kallad halvmask med filter klass P2 eller airstream-hjälm, vid hantering av lagrat organiskt material.
Terpener och isoprener är ett samlingsnamn för olika lättflyktiga
kolväten, som framför allt finns i trädets grenar och bark. Dessa ämnen
ger den karakteristiska skogsdoften. Terpener och isoprener är fettlösliga
och har en förmåga att ansamlas i fettrika vävnader. De upptas via hud
och vid inandning och kan irritera hud och slemhinnor, ge kontakteksem
och försämrad lungfunktion. Emissionen av dessa ämnen är framför allt
beroende av temperatur och de avges i samband med torkning och
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flisning. I samband med lagring av biobränsle är emission av terpener
sällan på en hälsovådlig nivå. Dock kan lukten t.ex. från en barkstack,
som utvecklat värme, upplevas som stark och besvärande.

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder
Råmaterialets betydelse
När åtgärder som kan vidtas för förbättring av arbetsmiljöer diskuteras är
givetvis det primära att förhindra uppkomst av mikrobiella angrepp i
trädbränslet. Detta är svårt, eftersom det finns så många olika
mikroorganismer anpassade till olika fukt-, temperatur-, och
näringsförhållanden men man kan allmänt minska mikrobernas
utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för mikrobiella angrepp är
störst, då materialet har en fukthalt överstigande fibermättnadspunkten
(ca 23 %) och temperaturen i materialet ligger mellan 20°C och 40°C. I
trämaterialet finns lättillgängliga kolhydrater i form av enkla sockerarter
och mikroorganismerna har därför lätt att tillfredställa sitt näringskrav.
Kväve är dock ofta en bristfaktor i veden och därför angrips de
näringsrika gröna delarna, som barr och löv, lättast. Även bark innehåller
mera näring än stamveden.
Ur arbetsmiljösynpunkt är det givetvis alltid bäst att använda olagrat,
färskt material, där mikrobangreppen inte är så omfattande att de skulle
kunna innebära en hälsorisk för de personer som hanterar materialet.
Bränslehanteringssystemen kan dock inte baseras enbart på färskt
bränsle, eftersom bränslebehovet alltid under hela året måste kunna
tillfredställas. En viss lagring är således oftast nödvändig. Samtidigt
måste man även påpeka att i vissa, oftast mindre, anläggningar, ger
förbränning av något torkat bränsle den bästa verkningsgraden. Lagring
kan i viss mån även utnyttjas för styrning av materialets fukt-,
temperatur- och näringsförhållanden, vilket påverkar tillväxten av
mikroorganismer. Bränslets fukthalt och fukthaltsfördelning vid
uppläggningstillfället,
stackens
storlek,
materialsammansättning,
fraktionsstorlek, packningsgrad, lagringstid och stackens genomluftning
har avgörande inverkan på hur hög halten av mikroorganismer blir i
arbetsmiljön. (Se även kapitel 4: ”Vad händer i det lagrade materialet ?”).
Ett bra exempel på lagringens möjligheter som styrmedel för kvaliteten är
användning av avverkningsrester. Vid lagring av trädbränsle, som
innehåller kväverika, lätt nedbrytbara substanser, som barr, löv eller bark
är det mycket viktigt att lagring så länge som möjligt sker i osönderdelad
form. Enligt erfarenhet kan de vältlagrade avverkningsresternas fukthalt
minska betydligt, framför allt under den torra årstiden. När materialet
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torkar avlägsnas barren och på så sätt kan man uppnå både ekologiska
vinster avseende skogsmarkens näringstillstånd samt dessutom avsevärt
reducera askmängden vid förbränning. Eftersom en välta med
avverkningsrester
är
relativt
luftig,
blir
det
inte
någon
temperaturutveckling och möjligheterna för den mikrobiella tillväxten
minskar. Ett bränsle av bra kvalitet samt en bra arbetsmiljö kan därmed
skapas.
Allmänt kan sägas att man för att få bättre kontroll på bränslekvaliteten
bör välja leverantörer som kan ge en noggrann bränslespecifikation. I
avtal med leverantörer bör bland annat ingå en specifikation av
fukthaltintervall, av finfraktionsandel, om materialet var komprimerat etc.
Denna typ av varudeklaration kan i viss mån garantera en bra kvalitet
även ur mikrobsynpunkt.

Tekniska åtgärder
Bränslehantering tillåter ofta inte möjlighet att kontrollera bränslets
”mikrobiella” kvalitet och därför bör man vidta vissa tekniska åtgärder för
att i förebyggande syfte skydda personal, som är i kontakt med bränsle
som kan vara förorenat.
Vid storskalig bränslehantering sker bränslets av- och omlastning oftast
med maskiner, där förarutrymmena är täta och skyddade. Om materialet
är mycket torrt och dammigt finns det dock en risk för förorening av luften
inne i förarhytten.
Tippning av materialet i mottagningsfickor styrs oftast från lastbilen och
vid detta moment blir förarna sällan utsatta. Vid rensning av galler eller
skottning av material, som hamnat utanför tippfickan i samband med
tippning kan det tillfälligt uppstå en hög dammexponering. Inget arbete
vid mottagningsfickor bör förekomma under eller strax efter
tippmomentet.
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Vid tippning kan omfattande spor- och dammspridning uppstå.

Flis innehåller ofta föroreningar, ihopfruset material och större
bränslefraktioner, vilka kan ge upphov till igensättning vid
bränsleutmatning från tippfickorna. Problemen åtgärdas ofta manuellt
och i dessa dammiga utrymmen är användning av andningsmask
nödvändig för att undvika hälsorisker. Förädlade bränslen är mer
lätthanterliga än flis, men dammar mer, eftersom de består av ett torrt
material.
Bränslet transporteras vidare med skrap- skruv- eller bandtransportörer
(de vanligaste transportörtyperna). Vid vissa förbränningsanläggningar
sker hela bränsleinmatningen till pannan i inkapslade system, som sällan
är helt täta men ändå minskar risken för dammspridning och exponering
för mögelsporer. Dessa stängda system innebär dock att risken för
mögelexponering avsevärt ökar jämfört med ett ”öppet” system, om
manuella åtgärder i någon del av inmatningen behövs.
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Allmänt kan man säga att bränslet kan täppa till transportörerna och
orsaka driftstopp längs hela transportkedjan. Korta transportvägar, få
transportörer med liten lutning är att föredra för att minska riskerna för
problem orsakade av bränslet.
Vid eventuella långvariga driftstopp töms bränslelagret ofta på grund av
brandrisken. Då utförs ofta manuell skottning av lagerutrymmet och till
följd av detta virvlar mängder av damm upp. Även kortvariga vistelser i
dylika utrymmen kan orsaka allergiska reaktioner och problem i
luftvägarna.
Stora förbränningsanläggningar har i allmänhet en hög grad av automatik
med inbyggt bränsletransportsystem och god ventilation med punktutsug
på dammbelastade ställen. Anläggningarna sköts från kontrollrumm och
driftproblemen kan ofta diagnostiseras i god tid. Den direkta kontakten
med bränsleflisen är i normala fall minimal. För att minimera
hälsoriskerna med damm och mögel bör kontrollrum och övriga
personalutrymmen inte placeras i närheten av bränsleflis.
Vid småskaliga bränslehanteringssystem är det lättare att kontrollera
bränslets kvalitet än i storskaliga sammanhang. Samtidigt är det lättare
att utsätta sig för exponering, eftersom hantering av bränslet sker mer
manuellt. Det kan exempelvis gälla manuell sammanföring och matning
av avverkningsrester till flishuggen. Arbetet är mer olycksdrabbat och
hälsoriskerna kan vara större vid den småskaliga hanteringen jämfört
med den storskaliga. Om inte resurser finns för ett inkapslat automatiskt
system för hantering och transport av bränslet kan det vara en fördel att
använda sig av ett bränsle med mindre risk för mikrobiella angrepp, t.ex.
förädlat bränsle eller att sönderdela materialet så nära
förbränningstidpunkten som möjligt. Man skall inte underskatta
hälsoriskerna i samband med lagrat material p.g.a. att de hanterade
bränslemängderna är relativt små. Mögelsporer kan spridas mycket lätt
och det är ytterst viktigt att arbetskläder bara används och förvaras i
anslutning till bränsleanläggningen samt att lagrat bränsle inte får komma
i kontakt med bostadsutrymmen.
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Småskalig hantering av trädbränsle medför ofta manuellt arbete
(teckning: Pirkko Hakkila).

EKOLOGISKA ASPEKTER VID LAGRING
Bränsleuttag ur skogen har väckt mycken debatt rörande biologisk
mångfald, nyckelbiotoper, skogsmarkens reaktioner, askåterföring etc.
Bränsleuttag är i förhållande till skogsbrukets övriga metoder en ganska
odramatisk åtgärd och jämförelser mellan traditionellt skogsbruk och
avverkning med bränsleuttag tyder på att flora och fauna endast i liten
utsträckning
påverkas
av
bränsleuttag.
Skogsstyrelsen
har
rekommendationer om omhändertagandet av skogsbränsle, vilket t.ex.
innebär att döda och gamla träd samt några lövträd skall lämnas på
hygget, att alla avverkningsrester inte skall tas ut (om inte kväveuttag
speciellt eftersträvas) och att naturhänsynskrav avseende udda och
värdefulla biotoper skall beaktas. Ristäkt skall undvikas på svaga marker
p.g.a. risken för försämrad skogsproduktion. I områden med stora
kvävenedfall är dock ett omfattande uttag rekommenderat. Askåterföring
måste i sådana fall utföras. Aska innehåller i stort sett samma ämnen
som det oförbrända materialet förutom kol, kväve och svavel.
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Markberedning underlättas dock efter bränsleuttaget, vilket innebär att
plantering kan tidigareläggas och att ny näringsbindande vegetation
snabbt kan etablera sig. Förlusten av läckande mineraler är störst under
det andra året efter avverkningen och med en snabb etablering kan
näringsämnena komma nya plantor tillgodo. Uttaget kan dock medföra
negativa tillväxteffekter för gran, särskilt på svagare marker, eftersom
den är skyddskrävande under de första åren efter plantering.
Lagringens
ekologiska
effekter
vad
gäller
osönderdelade
avverkningsrester har till en viss del studerats. De eventuella effekterna
av lagring kan först och främst relateras till urlakning av olika kemiska
substanser samt till påverkan genom avbarrning. Enligt en studie på
bördig mark i södra Sverige hade näringsläckaget av kalium och kväve
minskat efter ristäkt under två år jämfört med ett område, där riset hade
fått ligga kvar. Under det första året efter avverkningen var
kväveförlusten något mindre på hyggen, där riset var kvar. I en annan
studie konstateras att under perioden från maj till september var
urlakningen mindre under avverkningsrester än på det öppna hygget.
Den vattenmängd, som passerade genom vältorna var marginell jämfört
med vattenmängden under processorhögarna. Detta kan tyda på att
urlakningen från avverkningsresterna är mindre vid vältlagring än vid
lagring i högar, eftersom den exponerade ytan är ytterst liten jämfört med
det område, där avverkningsresterna ligger kvar utspridda på hygget.
Merparten av skogsbränsleintressenterna är överens om att barren skall
ligga kvar på hygget efter avverkningen. Barren som näringsrik substans
ökar askhalten i bränslet och av samma orsak minskar avbarrningen
bränsleuttagets eventuella negativa effekter på hyggets näringsstatus.
Med lagring kan avbarrningen effektivt påverkas. Torkning under ca två
månaders tid under sommaren medför, att barren faller från grenarna.
Här måste noteras, att riset inte får ligga kvar längre tid än avbarrningen
kräver p.g.a. ökad risk för urlakning. Behov av kompensationsgödsling
(askåtervinning) återstår dock även efter en bra avbarrning, särskilt på
granmark.
Lagring av avverkningsrester på hyggen eller intill skogskanter har
sannolikt liten inverkan på barkborre- eller snytbaggeskador. Eftersom
skadorna av märgborrar på stående skog är starkt beroende av storleken
på yngelmaterialet och avståndet till lagrat virke, bör man undvika att
lagra grövre träddelar i närhet av skog. Se kapitel 5: ”När, hur och var
lagrar man?: Träddelar”.
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Kunskapen om effekter av lagring av sönderdelat trädbränsle är i dag
bristfällig. Lagring av osönderdelat material sker oftast på
terminalutrymmen och de eventuella följderna berör framför allt den
närmast omgivande miljön. Trädmaterial innehåller lättflyktiga ämnen,
som successivt avdunstar under lagringen. Utsläpp av dessa ämnen
märks i omgivningen p.g.a. stark lukt. Kännedom om eventuella
markläckage och deras påverkan på miljön är mycket dålig. Ett
laboratorieförsök, där bark skakades i vatten under 24 timmar, visade att
10-23 % (gran- resp. tallbark) av biomassan var vattenlöslig. I praktiken,
kan stackarna aldrig blir utsatta för en liknande effektiv urlakning. I täckta
stackar kan knappast läckage uppstå och endast vid mycket kraftig
nederbörd kan läckage från otäckta stackar uppstå.

LITTERATUR
Alvarez de Davila, E. & Bengtsson, L. 1993. Arbetsmiljön vid hantering
av trädbränsle och torv för energiproduktion. IVL Rapport B 1088.
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. Stockholm.
Blomquist, G., Bäckman, G., Kolmodin-Hedman, B., Lindberg, B.,
Löfgren, F., Rosenhall, L., Ström, G. & Westermark, S-O. 1983.
Hälsorisker orsakade av storskalig hantering av träflis. Delrapport 1.
Arbetarskyddsstyrelsens undersökningsrapport 1983:16.
Blomquist, G. & Bäckman, G. 1984. Emission av mikroorganismer i
samband med brytning och hantering av torv. Arbetarskyddsstyrelsens
undersökningsrapport 1984:9.
Dahlberg, H. 1993. Arbetsmiljön vid uttag, hantering och förbränning av
biobränslen. Vattenfall Research Bioenergi. UB 1993/8.
Mackie, K. L. (red.). 1995. The nature and control of solid, liquid and
gaseous emissions from the thermochemical processing of
biomass.International Energy Agency Task X, Activity 7 - Environmental
Systems, Report No. ES 94/2.
Lehtikangas, P. & Lundkvist, H. 1991. Del I. Avverkningsrester i
hyggeshögar - Avbarrning och bränslekvalitet. Del II. Utlakning av kväve
under avverkningsrester i hyggeshögar. Rapport nr 223. Institutionen för
virkeslära, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Miljöaspekter

111

Jirjis, R. & Lehtikangas, P. 1993. Bränslekvalitet och substansförluster
vid vältlagring av hyggesrester. Rapport nr 236. Institutionen för
virkeslära, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Lundborg, A. 1994. Skogsbränsle, aska och ekologi. Vattenfall
Utveckling AB. Projekt Skogskraft Rapport nr 21.
Olsson, M.T. 1978. Egenskaper hos lakvatten från bark. Rapporter i
skogsekologi och skoglig marklära nr 33, Institutionen för skoglig
marklära, Uppsala.
Rask-Andersen, A. 1988. Pulmonary reactions to inhalation of mould
dust in farmers with special reference to fever and allergic alveolitis. Acta
Universatatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala
Disserations from the Faculty of Medicine 168.
Rask-Andersen, A. & Malmberg, P. 1988. Allergisk alveolit och
feberreaktioner efter mögelexponering hos lantbrukare. Draco pro
Medico 7.
Rosén, K. & Lundmark-Thelin, A. 1987. Increased nitrogen leaching
under piles of slash - a consequence of modern forest harvesting
techniques. Scandinavian Journal of Forest Research 2:21-29.
Trämögel - Handledning inom skogs- och träindustri. 1984.
Sågverksindustrins kommitte för arbetsmiljöfrågor. Sveriges
Skogsindustriförbund.
Örlander, G., Langvall, O., Peterson, P. & Westling, O. 1997.
Arealförluster av näringsämnen efter ristäkt och markberedning på
sydsvenska hyggen. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp.

Miljöaspekter

112

ORDLISTA OCH OMVANDLINGSTABELLER
Terminologi
Biobränslen - Terminologi för vissa biobränslen, SS 18 71 06, 1991
Fukthalt

kvot av vattnets massa i fuktigt material och
materialets totala massa

Fuktkvot

kvot av vattnets massa i fuktigt material och
torrsubstansens massa

Torrsubstans

material exklusive vatten, förkortas ofta TS

Torrhalt

kvot av torrsubstansens massa och
det fuktiga materialets totala massa

Densitet

kvot av massa och volym, uttrycks i kg/m3

Rådensitet

kvot av rå massa och rå volym

Torr-rådensitet

kvot av torr massa och rå volym,
uttrycks i kg TS/m3f

Bulkdensitet
(= Skrymdensitet)

kvot av massa och bulkvolym (skrymvolym),
uttrycks i kg/m3s eller kg/m3t

Fastvolym

volym av materialmängd, frånräknat mellanrum mellan materialets bitar, uttrycks i m3f

Skrymvolym

volym av materialmängd, inberäknat
mellanrum mellan materialets bitar

Skäppvolym

skrymvolym mätt i skäppa eller hög,
uttrycks i 1 m3s

Travvolym

skrymvolym mätt i trave, uttrycks i 1 m3t
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Fasta bränslen - Restprodukter från förbränning - Klassificering,
SS 18 71 10, 1997
Slagg

restprodukt vid förbränning bestående av obrännbart
material och aska i sintrad form

Roster

eldningsanordning på eldstadens botten

Fluidiserad bädd, virvelbädd
skikt av fasta partiklar som hålls svävande i en uppström
av luft eller annan gas
Brännare

eldningsanordning med vilken ett finfördelat bränsle
matas in i en flamma för att förbrännas

Effekt och energi
Den internationella standardenheten för att mäta energi är joule (J).
I Sverige används dock ofta wattimmar. En wattimme motsvarar
3600 joule. Vid internationella jämförelser används ofta måttenheten ton
oljeekvivalent (toe). 1 toe motsvarar förbränningsvärmen hos 1 ton olja.
Effekt är energi per tidenhet.
1 kW motsvarar effekten på en elektronisk kokplatta.
10 kW motsvarar effekten på en villapanna.
100 MW motsvarar effekten på en fjärrvärmecentral som kan förse
20 000 lägenheter med värme.
Energi är produkten av effekt och tid.
1 kWh är ungefär den energi som utvecklas i en elektrisk kokplatta
under en timme.
1 MWh är den energi som en normal kyl och frys förbrukar under ett år.
1 GWh är den elenergi som 40 elvärmda villor förbrukar på ett år.
1 TWh är Sveriges elenergiförbrukning under tre dygn.
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Förkortningar:
1 kWh = 1 kilowattimme
1 MWh = 1 megawattimme = 1000 kWh
1 GWh = 1 gigawattimme = 1000 MWh
1 TWh = 1 terawattimme = 1000 GWh
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W
1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

Omvandlingstabeller
Olika enheter för energi:
MWh

GJ

Gcal

toe

1

3,6

0,86

0,086

1 GJ

0,28

1

0,24

0,024

1 Gcal

1,16

4,19

1

0,1

1 toe

11,63

41,90

10

1

1 MWh

Omvandling av 1 m3s trädbränsle:
m3f

MWh

Skogsflis, fh: 35-40 %

0,35-0,37

0,8-1

2,9-3,6 0,28-0,31

Sågspån, fh: 46-61 %

0,31-0,38

0,6-0,7

2,2-2,5 0,29-0,38

Kutterspån, fh: 10-15 %

0,15-0,25

0,6-0,8

2,2-2,9 0,14-0,17

0,45

0,8

2,9

0,35

1

3,6

0,27

0,8

2,9

0,22

Bränslesortiment

Bark, fh: 55 %

GJ

ton

Brännved, fh: 25 %
björk
tall/gran

0,42 (1 m3s)
3

0,42 (1 m s)
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1 m3sk i slutavverkning ger GROT med 0,95 - 1,2 MWh = 3,4 - 4,3 GJ.
1 m3sk i gallring ger GROT med 1 - 1,5 MWh = 3,6 - 5,4 GJ.
Ett skotarlass GROT motsvarar 1 m3 olja = 10 MWh = 36 GJ.
1 m3sk = skogskubikmeter, enhet för trädstams volym ovan stubskäret
inklusive topp och bark. Används för rotstående skog.

Bränsle

Eff. vv.

Fukthalt

Eff. Vv.

Eff. vv.

Askhalt

MJ/kg

%

MJ/kg rå

MWh/ton rå

%

torr
Avv.rester

19,8

45

9,8

2,7

1,5-3

Torrflis

19,2

20

14,9

4,1

0,5

Bark

19,5

55

7,4

2,1

3

Kutterspån

19,2

10

17,0

4,7

0,5

Sågspån

19,2

50

8,4

2,3

0,5

Salixflis

18,4

50

8,0

2,2

1,5

Träpelletar

19,2

9

17,2

4,8

0,5

Träbriketter

19,2

10

17,0

4,7

0,5

Träpulver

19,2

5

18,1

5,0

0,5

Brännved

19,2

25

13,8

3,8

1,0

Olja, EO1

42,7

0,01

42,7

11,9

0,005

Volymer som behövs för att ersätta 1 m3 olja:
Avverkningsrester (fukthalt<35%)

10

Avverkningsrester (fukthalt = 50%)

13

Bark (fukthalt>50%)

20

Träpelletar

3,4

Träbriketter

3,5

Träpulver

8,5

Ordlista och omvandlingstabeller
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