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Programchefens förord

Skogsbränslen har nu blivit etablerade sortiment på marknaden. Under flera år ökade 
efterfrågan, men de senaste åren har det skett en tillbakagång vad gäller primära 
skogsbränslen. Detta beror delvis på ett antal milda vintrar, som medfört ett lägre 
energibehov, men även på en rad marknadsrelaterade faktorer. Det har funnits mycket 
bark och sågspån på marknaden som har satt prispress på skogsbränslet. Vi kan även 
se att andra, billigare bränslesortiment, som returträ och sopor, har ökat. Detta är inte 
den utveckling vi förutspådde eller önskade för några år sedan.

Samtidigt pågår en diskussion i politiken och i samhället kring förnybar energi,  
klimatsmarta val och klimatmål. Det finns även en stor förväntan kring en bio- 
baserad ekonomi, där skogen framhålls som en viktig energi- och biomassaresurs för 
nya drivmedel, kemikalier, material och andra produkter. Det pågår även en intensiv 
teknisk utveckling i dessa avseenden. Ett fortsatt och ökat användande av skogs-
bränslen stöder en hållbar biobaserad samhällsutveckling. Men för att komma vidare 
krävs tydliga politiska mål och incitament. En annan stor utmaning är att sänka de 
totala kostnaderna och säkerställa en leverans av skogsbränslen med en hög, jämn och 
förutsägbar kvalitet.

Denna rapport sammanfattar de forskningsresultat som arbetats fram i programmet 
Effektivare Skogsbränslesystem 2011–2015, i syfte att effektivisera hanteringen av 
skogsbränslen. Rapporten innehåller ett fyrtiotal artiklar uppdelade på fem  
ämnesområden. Varje område beskrivs med en inledande syntes av kunskapsläget  
och med en omvärldsanalys. De efterföljande artiklarna beskriver mer i detalj de olika 
projekten och vilka lärdomar vi kan dra av dem. För den som vill fördjupa sig ytter-
ligare finns en referenslista kopplat till varje artikel sist i denna rapport.

För att få en än mer fullständig bild av svensk skogsbränsleforskning rekommenderas 
även rapporten från ESS.1 2007-2011: Skogen – en växande energikälla.  

Maria Iwarsson Wide
Programchef ESS
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ESS-programmets första programperiod, 2007-2011, 
var en dynamisk period med stark utveckling. Nyetablering 
och utbyggnad av biobränsleeldade kraftvärmeverk gjorde 
att efterfrågan på biobränslen, vilka till 85 % kommer från 
skogen, steg. Utnyttjandet av primära skogsbränslen (grot, 
energived, klenträd och stubbar) som utgör programmets 
fokus, steg under programperioden med c:a 50 %, men 
genom en stark teknik och metodutveckling kunde kost-
naderna trots det hållas oförändrade. Skogsbruket och dess 
entreprenörer stärkte successivt försörjningssystemet genom 
höjd kompetens, organisation och kvalificerad utrustning. 
Skogsbränsleverksamhetens utbyggnad var starkt bidragande 
till att Sverige, som enda land, redan vid slutet av första pro-
gramperioden hade nått EUs 2020-mål för förnybar energi.

En bit in i andra programperioden, 2011-2015, mattades 
den positiva utvecklingen av. En förutsedd fortsatt efter-
frågeökning har uteblivit. Orsakerna är flera. Milda vintrar 
minskade behovet av bränsle och en allmän konjunkturav-
mattning minskade behovet av energi rent generellt. Men 
viktigare är att den fortsatta utbyggnaden av kraftvärme 
kommit att inriktas på andra bränslen än skogsbränslen, 
framförallt på hushållsavfall, som i stigande grad importeras 
från andra EU-länder. I Sverige belastas fossila bränsle-
slag med flera miljörelaterade skatter och avgifter, vilket 
skapar konkurrenskraft för biobränslen. Att priset på fossila 
bränslen, inklusive olja, sjunkit kraftigt utan att miljöav-
gifterna höjts innebär de facto att biobränslenas konkur-
renskraft minskat. Detta bidrar också till en lägre efterfrågan 
på skogsflis. Effekterna av den stagnerande efterfrågan är 
höjda lagernivåer och sänkt lönsamhet i alla led. I entrepre-
nörsledet sker nu en utslagning och förlust av framtidstro 
som kommer att behöva återvinnas för en fortsatt önskvärd 
utbyggnad av bioenergin i Sverige. 

Effektivare skogsbränslesystem har drivits som ett samver-
kansprogram, finansierat av skogsbruket, energisektorn och 
Energimyndigheten. Programmets syfte har varit att möjlig-
göra ett långsiktigt, uthålligt och väsentligt ökat utnyttjande 
av skogsbränsle genom att stödja utvecklingen av effektivare 
produktionssystem för skogsbränsle.

Målet för den andra etappen, ESS.2, har varit att ytterligare 
effektivisera uttaget av skogsbränslen, med sänkta kostnader, 
förbättrad kvalitet och bibehållen lönsamhet för inblandade 
aktörer. Sänkta kostnader och höjt förädlingsvärde ses som 
de huvudsakliga medlen för förbättrad lönsamhet. 

Vi har fortsatt att utveckla befintlig och ny teknik för 
uttag av skogsbränslen. 

• Då det gäller grot har det främst handlat om förbättrad  
 kvalitet, effektivitet i skotning och beslutsstöd för att  
 förhindra markskador i samband med uttaget. 

• För stubbskörd har vi arbetat för att optimera hanterings- 
 kedjan samt att minska markpåverkan och mängden  
 föroreningar i materialet. 

• På klenträdssidan har vi studerat uttag i nya typer av  
 bestånd, effektiva arbetsmetoder i gallring samt utrett  
 potentialerna med flerträdshantering under olika för- 
 hållanden. 

• Vi har gjort en bred kartläggning av olika typer av  
 sönderdelning för att identifiera bästa teknik utifrån det  
 material som ska sönderdelas och den kvalitet som efter- 
 frågas. 

• Då det gäller transportteknik och logistik har fokus  
 legat på utveckling och demonstration av längre och  
 tyngre fordon, men även hur vi kan styra och optimera  
 transporterna. 

• Mätningsfrågorna har naturligt hamnat i fokus med  
 tanke på den nya Virkesmätningslag som gäller från och  
 med 1 mars 2015. Att utveckla och utvärdera nya och  
 befintliga tekniker och metoder från mätning av skogs- 
 bränslen har varit ett prioriterat projektområde.

• Ett arbete för att definiera relevanta sortiment av skogs- 
 bränsle ur ett kundperspektiv har inletts.

En ledstjärna i samtliga projekt och frågeställningar har varit 
att visa hur man kan agera för att nå en så god kvalitet som 
möjligt i samtliga steg i hanteringskedjan. 

EFFEKTIVARE SKOGSBRÄNSLESYSTEM
– DEN ANDRA PROGRAMPERIODEN
Rolf Björheden, 2011-2012 
Mia Iwarsson Wide, 2012-2015
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Omfattning, finansiering och organisation
Den ekonomiska omfattningen av ESS.2 har totalt varit 
73 miljoner kronor, fördelat på ca 18 miljoner per år under 
en fyraårsperiod. Skogsbrukets intressenter har stått för om-
kring hälften av finansieringen och skogsbränsleanvändarna 
har bidragit med drygt tio procent. Energimyndigheten 
motfinansierar medlen från näringslivet med 40 procent,  
och är därmed den största enskilda finansiären. 7 procent av 
medlen har använts för programadministration, 20 procent 
till gemensamma kostnader som kompetensutveckling, sam-
ordning, information och publicering, medan hela  
73 procent har använts som rena projektmedel.

Utlysningar har gjorts tre till fyra gånger per år. Skogforsk 
har administrerat programmet och koordinerat verksam-
heten. Skogsbränsleprogrammet på Skogforsk har fortsatt 
utgjort programmets bas och ansvarat för samordning och 
kommunikation till intressenterna.  Även många kollegor vid 
Skogforsk samt andra olika aktörer – universitet, institut och 
konsulter – har utfört projekt. Under ESS.2 har ett hundra-
tal projekt beviljats stöd.

Programstyrelsen, som formellt beslutat vilka projekt som 
ska erhålla stöd inom programmet, har utgjorts av strategiskt 
ledande representanter för finansiärerna samt extern veten-
skaplig expertis. 

Programstyrelsen har under åren bestått av; 
Antti Asikainen, LUKE (tidigare Metla), Finland, Peter  
Andersson, Skogsåkarna, Magnus Bergman, SCA skog, 
Håkan Bill, E.ON Värme Sverige AB, Rolf Björheden, 
Skogforsk, Staffan Dalbrink, Mellanskog, Åsa Forsum, 
Energimyndigheten, Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB 
(ordförande), Per Kallner, Vattenfall AB, Björn Karlsson, 
Södra Skog, Johan Lindman, Stora Enso Skog AB (tidigare 
ordförande), Tommy Nilsson, Sveaskog, Sven Risberg, 
Energimyndigheten, Lennart Rådström, Skogforsk samt 
Jonas Torstensson, E.ON Värme Sverige AB.

En bränsleteknisk samverkansgrupp, bestående av opera-
tivt ledande personal i medverkande företag, har bistått vid 

identifieringen av utvecklings- och forskningsområden och 
beredningen från projektidé till färdig ansökan. 

Till varje projekt har vi även kopplat en projektlots med 
uppgift att säkerställa att branschernas behov och intressen 
sätts i fokus, samt att bistå projektledaren med relevanta 
studieobjekt, nätverk och uppdaterad information. Denna 
organisation har även starkt bidragit till en snabb spridning 
och implementering av resultaten.

I och i anslutning till programmet har värdefull kompe-
tens och nätverk byggts upp i respektive bransch samt inom 
forskningsorganisationer, både nationellt och internationellt. 
Stor vikt har lagts vid demonstration, implementering och 
kommunikation för att sprida kunskap om ny teknik och 
nya metoder samt påverka attityderna till bränsleuttag.

De uppsatta målen har i huvudsak uppnåtts och den 
praktiska skogsbränsleverksamheten har implementerat och 
tagit till sig en stor del av resultaten.

Framtida utmaningar
Det finns en stor potential att öka uttaget av primära skogs-
bränslen, idag används bara en tredjedel av den möjliga  
volymen. De stora efterfrågevariationerna gör det dock svårt 
att få entreprenörer och aktörer att satsa på bränsleverksam-
het, det behövs en långsiktig och någorlunda jämn efter-
frågan. På sikt behövs även nya avsättningsområden.

Det förekommer även diskussioner om att användning 
av skogsbiomassa inte bör klassas som ett hållbart nyttjande 
av skogsresursen och att klimatnyttan är tveksam. Här krävs 
kommunikation och nätverkande för att påverka besluts-
fattarna, både i Sverige och på EU-nivå.

Den största utmaningen idag är, förutom att sänka de 
totala kostnaderna, att arbeta med kvalitetsaspekterna för 
att möjliggöra ett ökat uttag och användning av primära 
skogsbränslen. Här ser vi en fortsatt stor potential. Vi måste 
förfina befintlig teknik och utveckla ny teknik för avverk-
ning, hantering och transport. Och vi måste sträva efter en 
ökad jämnhet, förutsägbarhet och mätbarhet av efterfrågade 
bränslekvaliteter.



ESS     9

Lossning	av	flis	i	tippficka,	Örnsköldsviks	värmeverk.



10   ESS

 
Eg

en
sk

ap
er

 &
 m

ät
ni

ng



ESS     11

 
Eg

en
sk

ap
er

 &
 m

ät
ni

ng

Det har funnits en lag om virkesmätning i Sverige 
sedan 1935. Statens motiv var att skydda den svagaste parten 
vid en virkestransaktion, d.v.s. skogsägaren. 2008 började 
Skogsstyrelsen revidera föreskrifterna och i juni 2014 antog 
riksdagen en ny lag om virkesmätning som trädde i kraft 
1 mars 2015. Den stora förändringen är att den nya lagen 
inkluderar skogsbränslen som stubbar, grenar och toppar.  
Lagstiftningen är avgränsad till köpled 1, dvs. när en skogs-
ägare säljer virke och virket kommer ut på marknaden.  
Rotpostköp och koncerninterna affärer omfattas inte av 
lagen.

Lagen ställer inga krav på vem som utför mätning, men 
man måste registrera sig som ett mätande företag.

Endast mätmetoder och mätutrustning som genom 
dokumenterade forskningsresultat, dokumenterade prov 
i praktisk skala eller dokumenterad erfarenhet visat sig ge 
tillfredsställande resultat och som endast uppvisar obetydliga 
systematiska fel får användas. 

Mätande företag måste ha en systematisk och ändamåls-
enlig kontrollverksamhet av mätutrustning och –metoder. 

För skogsbränslehanteringen innebär den nya lagen att 
avsevärt fler mottagningsplatser omfattas av krav på mätning 
än tidigare. En undersökning vid SDC/VMU visade att  
ca 260 terminaler samt mellan 100 och 200 värmeverk  
kommer att beröras. Skogsbränslebranschen har kraftsamlat 
för att finna lösningar för att kunna möta de nya lagkraven 
och i ESS.2 har mätningsfrågorna fått en betydande tyngd 
och prioritet. 

EGENSKAPER OCH MÄTNING
– FÖR KONTROLL, STYRNING OCH UTVECKLING
Lars Fridh, Skogforsk

Volym eller vikt?
Chaufförsmätning. Inmätning av rundved vid mindre  
terminaler och mottagningsplatser har sedan länge utförts  
av chaufförerna. Det som har saknats är kontroll och upp-
följning, något som den nya lagen kräver. I en studie  
inom ESS-programmet jämfördes travmätning utförd av  
chaufförer med travmätning utförd av virkesmätare från 
VMF. Resultaten visade att chaufförerna i många fall var 
duktiga travmätare, men att variationen mellan dem var 
större än mellan virkesmätarna. En utmaning i denna mät-
metod blir utbildning med kontinuerlig uppföljning samt 
att organisera de systematiska kontrollerna så att de uppfyller 
lagens krav men också hamnar på en realistisk kostnadsnivå. 

Vägning. Ett alternativ som studerats är att väga rundvirket 
och sedan ta ut spånprover med motorsåg för att bestämma 
fukthalten. Metoden tillämpas idag i flera länder med störst 
användning vid värmeverk i Österrike. I studien konstate-
rades att det kan vara intressant att arbeta vidare med idén, 
men att tekniken behöver automatiseras. 

Ett annat alternativ som några aktörer inom näringen  
arbetar efter nu, är att ta fram omvandlingsfunktioner för 
rundvirke från vikt till volym. Chaufförerna väger virket  
och volymen beräknas sedan automatiskt i virkessystemen. 
Kontrollen skulle bli enklare än för chaufförernas travmät-
ning, eftersom den kan göras på varje enskild våg och inte  
på ett kollektiv av chaufförer. Utmaningen är att få till  
funktioner med de parametrar som inverkar på bränsle-
vedens densitetsvariationer.

Omräkning från densitet till volym har också studerats 
för delkvistade energisortiment. Traditionell travmätning 
av dessa sortiment låter sig inte göras, dels för att kvistarna 
och de klena diametrarna gör bedömningen av fastvolym-
procenten osäker, dels för att en trave delkvistad energived 
kan innehålla ett mycket stort antal stockar, ibland ända upp 
till 800–900, vilket gör kontrollmätningen mycket dyr. De 
volymsmodeller som studerades gav en underskattning av 
volymen med ca 25 procent. 

Värmeverken vill ha en jämn och framförallt förutsägbar 
kvalitet på skogsbränslet. Detta kräver mätning och 
prognoser av kvalitetsrelaterade bränsleegenskaper 
längs hela produktionskedjan. En bättre kunskap om 
bränslets egenskaper är också ett verktyg för kvalitets-
drivande utveckling.
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spånsamlare monterad i skotarens gripklo. Där togs fukt-
haltsprover då grot och klenträd lades upp vid väg. Fukt-
haltsmätning gjordes med en handhållen fukthaltsmätare 
direkt vid avlägget.

För det sönderdelade bränslet sker mätning genom väg-
ning med fukthaltsbestämning för beräkning av energivärde, 
eller genom volymsmätning av skäppa. I en jämförande 
studie mellan olika mätmetoder på grotflis konstaterades 
att fastvolymandelen i enheten m3s varierade mellan 10 och 
20 procent. Orsaken till detta antas bl.a. vara andel grenar, 
finfraktioner och lastningssätt. Det pågår arbeten med att 
försöka automatisera skäppmätningen, då främst genom att 
använda laser eller bildtolkning. 

Vägning är en viktig komponent i många av mätmetod-
erna. SDC/VMU har gjort flera studier på både statiska och 
dynamiska fordonsvågar. ESS.2 har studerat kranhängda  
vågar, främst på skotare. Införandet av lastceller på skotare 
och lastbilar är andra tillämpningar på vägning som är  
aktuella. I Finland har man kommit mycket långt i använd-
andet av kranvågar, både för bränsle och massaved.

Fukthalten – en viktig kvalitetsparameter
Fukthalten är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna för 
skogsflis, eftersom den påverkar energivärdet.  I dagsläget 
är den s.k. ugnsmetoden standard för fukthaltsbestämning. 
Nackdelen är att mätningen tar minst ett dygn, vilket är ett 

problem för många värmeverk. Flisen kan vara uppeldad 
långt innan mätresultatet fastställts, och man riskerar därför 
att få en inoptimal förbränning. Även vid mindre terminaler 
är ugnsmetoden för långsam och/eller besvärlig, likaså om 
man vill veta fukthalten under produktionsprocessen. Det 
behövs snabbare metoder.

ESS.2 har utvärderat flera olika mätare som använder 
olika tekniska principer för att inom någon minut fastställa 
fukthalten på sönderdelat material. Mätningen görs på 
prover på 0,8 till 5 liter. Detta medför att flera prover måste 
mätas för att få ett bra resultat för ett lastbilslass. Resultatet 
blir också starkt beroende av hur representativa proverna är. 

Ju mer avancerad teknik som mätarna är uppbyggda 
kring desto högre blir kostnaden för instrumentet. Den 
enklaste mätaren är en liten handhållen mätare som kostar 
några tusen kronor och lämpar sig utmärkt till mätning 
för produktionsuppföljning. Mätare som använder sig av 
elektrisk resistans för att mäta fukthalt är mer lämpade för 
torrare material än skogsbränsle då mätnoggrannheten avtar 
kraftigt över 30 procents fukthalt.

I en pilotstudie har en vidareutveckling av röntgenteknik 
testats. Resultaten visade att det är fullt möjligt att i en och 
samma mätning av ett treliters prov bestämma såväl fukthalt, 
askhalt som effektivt energivärde med god noggrannhet. 
Men det återstår fortsatt utvecklingsarbete innan en färdig 
produkt kan nå marknaden.
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I dag kan skogsbränsle vara lite vadsomhelst. För att få till 
en effektivare beställning och leverans av rätt skogsbränsle, i 
rätt tid, till rätt förbrukare är det viktigt att kunna beskriva 
bränslets förbränningstekniska egenskaper. De koder och 
egenskapsbeskrivningar för skogsbränsle som finns i dagens 
virkessystem har liten koppling till de bränsleegenskaper som 
en förbränningsanläggning styr efter. 

ESS-programmet har i ett projekt tillsammans med leve-
rantörer och förbrukare av skogsbränsle samt SDC utarbetat 
ett förslag till standardiserad produktbeskrivning där man 
beskriver ursprungsmaterial, t.ex. sågspån eller grot, och 
egenskaper, som fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning. 

Produktegenskaperna är i förslaget specificerade så att de 
går att följa i produktionskedjan från stubbe till industri. 
Egenskaperna beskrivs med hjälp av en kombination av 
mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkningar.  Förslaget 
behandlar både sönderdelade skogsbränslen och icke sönder-
delade skogsbränslen, som bränsleved, träddelar och grot. 

Genom att använda väl beskrivna produktegenskaper i hela 
affärskedjan kan branschen nå ett antal fördelar, jämfört med 
i dag: 

 • Värmeverket kan göra en tydligare beställning och få  
  ett bränsle som verkligen passar för just deras panna. 

 • Leverantören vet i detalj vad kunden vill ha och kan  
  planera verksamheten utifrån detta. 

 • Både köpare och leverantör kan få en snabbare och  
  tydligare prognos och återkoppling på leveranserna,  
  både volymer och egenskaper. 

 • Göra det möjligt med transportoptimerande byten  
  av skogsbränsle för att sänka kostnader och minska  
  miljöpåverkan.

För att implementera en standardiserad beskrivning av  
produktegenskaper behövs ett fortsatt arbete på bred front.

Fukthalt är en viktig egenskap på bränslet  
som	påverkas	av	lagring	i	välta	vid	väg.
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Olika förbränningsanläggningar har olika krav på 
skogsbränsle. Förenklat kan man säga att en viss 
anläggning är designad för ett bränsle med en viss 
askhalt, fukthalt och fraktionsfördelning. Hamnar 
man för långt från dessa värden ökar risken för  
driftsproblem och försämrad verkningsgrad.

BRÄNSLE- 
EGENSKAPER
Lars Fridh, Skogforsk & Linda Bäfver, Pöyry Sweden AB

De egenskapsbeskrivningar och koder för skogsbränsle 
som finns i dagens virkessystem har dålig koppling till de 
bränsleegenskaper som en förbränningsanläggning styr  
efter. Ofta säger de mer om hur bränslet har producerats, 
lagrats och andra parametrar som är förknippade med skog-
liga åtgärder och hanteringar. 

För att få till en effektivare beställning och leverans av rätt 
skogsbränsle, i rätt tid, till rätt förbrukare är det viktigt att 
få fram definierade produktegenskaper som tydligt kopplar 
mot bränslets förbränningstekniska egenskaper. 

Nytt förslag till egenskapsbeskrivningar
Nu finns ett förslag till definitioner och beskrivningar  
av skogsbränslets produktegenskaper.  I ett gemensamt  
projekt med representanter från medlemsföretagen i Svensk 
Fjärrvärme och Svenska Trädbränsleföreningen, Skogforsk 
och SDC har ESS-programmet genomfört två workshops. 
Målet var att identifiera de viktigaste egenskaperna för 
skogsbränsle. Fokus lades på egenskaper som kan definiera 
bränslet ur ett förbränningsperspektiv, s.k. BRÄNSLE-
egenskaper. De var:

Askhalt, som delades in i tre klasser, ≤1 procent, ≤ 3 procent 
och ≤ 7 procent. Stamved har lägst askhalt, torr ved inne-
håller mindre än 1 procent aska. Bark har normalt 2 till 4 
procents askhalt, ibland upp till 6 procent. Grot består av 
en relativt stor andel bark och har därför högre askhalt än 
stamved. 

Om en förbränningsanläggning som designats för t.ex. 
stamved eldas med ett bränsle med högre askhalt kan det  

bli driftsproblem. Ibland ändras anläggningarnas krav, det 
kan t.ex. bero på att man anpassar anläggningarna för att 
kunna elda bränsle med högre askhalt än vid ursprunglig 
design.

Fukthalt, som delades in i fyra klasser ≤25 procent, ≤ 35 
procent, ≤ 45 procent och > 45 procent. För en förbrän-
ningsanläggning som har rökgaskondensering är det önsk-
värt att bränslet har en hög fukthalt, eftersom det ger ett 
energitillskott – vid 40 procent fukthalt kan energitillskottet 
t.ex. vara 10 procent, vid 60 procent fukthalt 25 procent. 
När det gäller fukthalt varierar behovet över året och bero-
ende på om anläggningen ska producera värme, ånga eller el.
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Fraktionsfördelning och finfraktion, de definitioner som 
ingår i förslaget är de som finns i ISO standarden 17225 
Fasta biobränslen – Specifikationer och klassificering.

I ett tidigare ESS-projekt (Fraktionsfördelning som kvalitets-
parameter för skogsbränsle – kraft- & värmeverkens perspek-
tiv) undersöktes olika förbränningsanläggningars önskemål 
om fraktionsfördelning. Det visade sig att anläggningar 
utan egen bränsleberedning, oftast mindre anläggningar 
med rosterpannor, får problem om det kommer in överstort 
material eftersom det riskerar att fastna i skruvtransportör-
erna. Finfraktioner ger däremot mest problem i pannan, 
där de rycks med av gasströmmen och brinner på fel ställe. 

Finfraktion och fukt kan också ge problem med tjälklumpar 
och problem i bränslehantering.

En intervjuundersökning visade att värmeverken sällan 
ändrar sina kravspecifikationer, ofta har de kvar samma  
specifikation som när anläggningen var ny. Generellt är 
kontroll och uppföljning av bränslets fraktionsfördelning 
knapphändig, särskilt jämfört med fukthalt. 

Flera större anläggningar tar dock stickprov för att mäta 
fraktionsfördelning. Det förekommer också kampanjer med 
tätare provtagning, ofta är de kopplade till driftproblem, 
ombyggnation eller nyinstallation. Mot bakgrund av de 
knapphändiga kontrollerna av fraktionsfördelning finns det 
sannolikt en ganska stor utvecklingspotential.
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Vid våra workshops diskuterades ytterligare egenskaper som 
var viktiga för att beskriva bränslet under hela produktions-
processen, från avverkning till förbränning. I många fall 
överensstämmer säljarens och köparens informationsbehov, 
leverantören måste känna sin produkt för att kunna leverera 
enligt förbrukarens (köparens) önskemål. 

Leverantören behöver vanligen även information exem-
pelvis om ägarskap och andra underlag för betalningar i 
kedjan. 

Efter fortsatt arbete i projektgruppen gjordes en indelning  
av de resterande egenskaperna i fem kategorier: 

 – Administration, som t.ex. anger ägarskap, ursprung,  
  traktdata. Det finns stort utrymme att lägga till valfri  
  administrativ egenskap, t.ex. relaterat till kampanjer av  
  olika slag.

 – Avverkning, som t.ex. anger avverkningsform,  
  avverknings- och skotningstidpunkt. Dessa kommer 
  att vara viktiga för prognoser och uppföljning av  
  bränslevolymer och fukthalter. 

 – Sönderdelning, som t.ex. anger vilken metod som  
  använts, tidpunkt och fukthalt. Dessa egenskaper är  
  viktiga för att kunna prognostisera fraktionsfördel- 
  ningar och som input till kvalitetsförändringar vid  
  lagring.

 – Transport, som t.ex. anger lastningsmetod, transport- 
  sätt, tidpunkt som har inverkan på bränsleegenskap- 
  erna.

– Lagring, som anger hur, var och hur länge materialet  
  har lagrats. 

Produktbeskrivningar
Genom att sätta samman dessa egenskapsbeskrivningar kan 
man skapa en produktbeskrivning. Antalet produkter som 
kan beskrivas på detta sätt blir dock mycket stort, det finns 
tusentals möjliga kombinationer. I workshopen ansågs det 
praktiskt att enas kring ett mindre antal s.k. BAS-produkter. 
Det blev totalt 23, varav 15 för sönderdelat bränsle och 8 för 
icke sönderdelade skogsbränslen, som bränsleved, träddelar 
och grot.

Några exempel på föreslagna basprodukter:

TRB-2 är sönderdelad stamved. Askhalten är ≤ 1 procent. 
Fukthalten får vara upp till 35 procent och fraktionsklassen 
P45 anger ett mellangrovt material (60 % inom 3,15 –  
45 mm, max 10 %> 63 mm). Finfraktion är satt till 15 (max 
15 % <3,15mm). 

TRB-6 är spån från träindustri. Askhalten är ≤ 1 procent. 
Fukthalten > 45 procent. 
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TRB-12 är sönderdelade grenar, toppar eller helträd utan 
rot. Askhalten ska vara ≤ 3 procent, fukthalten får vara 
upp till 45 procent. Fraktionsklassen P63 anger ett grövre 
material (60 % inom 3,15 – 63 mm, max 10 % > 100 mm). 
Finfraktion är satt till F10 (max 10 % <3,15 mm).

BRÄNSLEVED-HT är EJ sönderdelad stamved. Askhalten 
är ≤ 1 procent. Fukthalten får vara upp till 45 procent. 

GROT-F är EJ sönderdelade grenar och toppar. Askhalten  
är ≤ 3 procent och fukthalten över 45 procent.

Genom att använda sådana här väl beskrivna produkt-
beskrivningar i hela affärskedjan tror vi i arbetsgruppen att 
branschen kan uppnå ett antal fördelar:

Värmeverket kan göra en tydligare beställning och få ett 
bränsle som passar för just deras panna. 

Leverantören vet i detalj vad kunden vill ha och kan 
planera verksamheten utifrån detta. 

Både köpare och leverantör kan få en snabb och tydlig 
prognos och återkoppling på leveranserna via ordinarie 
virkessystem.

Sist, men inte alls minst: För massaved sker det sedan  
länge en hel del lägesbyten mellan köpare för att minimera 
transportkostnaderna. Det har hittills knappast förekommit 
alls för skogsbränslen och det beror bland annat på att skogs-
bränsle är en heterogen råvara som inte har kunnat beskrivas. 
Man vet vad man har, men inte vad man får vid ett läges- 
byte. Med de föreslagna produktbeskrivningarna skulle 
denna olägenhet försvinna. 

SDC har startat en förnyelseprocess av systemen för 
branschgemensamma IT-tjänster som förmedlar och förädlar 
standardiserad information. I detta arbete är det naturligt 
att se över kodsystem, definitioner och strukturer samt nya 
tekniska lösningar för datahanteringen. Ett arbete med att 
definiera produktegenskaper och produktifiera skogsbränslet 
kommer då vid en mycket lämplig tidpunkt.

Lossning	av	skogsbränsle	vid	värmeverk.

Att arbeta vidare med

Fortsatt arbete med utvecklingen av branschöver- 
skridande	definitioner	för	skogsbränsle	för	att	möjlig-
göra	implementering,	med	utgångspunkt	i	det	förslag	
som	utarbetats	i	dialog	med	branschaktörerna.
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Skogsbränslets ekonomiska värde är i hög grad  
kopplat till virkets fuktighet. Därför ökar nu  
intresset för en mätmetod för bränsleved som 
bygger på vägning och torrhaltsbestämning. 
Handelsmåttet kan då bli torrvikt eller energi- 
mängd (MWh), men via omräkningstal kan också  
m3f biomassa räknas fram. 

Den stora variationen i torrhalt inom en stock och  
mellan stockar talar för att man inte bör inrikta utvecklingen 
mot metoder som har god noggrannhet och precision för ett 
enskilt prov utan snarare finna en metod som är robust för 
en trave eller en leverans som helhet. 

I ett pilotprojekt testades en sådan metod: en enkel prov-
samlingsficka kopplades till en standardmotorsåg och genom 
att såga ett antal ”snitt” i en trave fick man ut spån som 
kunde torrhaltsbestämmas.  

För att utvärdera teknikens noggrannhet gjordes en pilot-
studie med virke av tall, gran, björk och ek samt rötskadad 
gran med olika dimensioner och färskhetsgrad. I studien 
gjordes halva snitt i stockarna, hela snitt och snitt i mel-
lanliggande trissa. Endast för färsk ek och lagrad klen ek gav 

typen av snitt olika torrhalt, för resten av proverna kunde 
ingen signifikant skillnad påvisas. 

Tekniken provades därefter vid ett lite större projekt vid 
ENA Energi AB i Enköping. Fältarbetet utfördes vid tre 
tillfällen, i oktober och december 2011 samt i februari 2012. 
Varje gång togs prover från sammanlagt nio travar, varav 
tre med hög andel barrved, två med blandved barr/löv, en 
ren lövtrave och tre med lagrat virke från terminal. Bränsle-
vedens torrhalt bestämdes med fyra olika metoder (tabell 1).  

Skillnaden mellan de olika metodernas aritmetiska  
medelvärde var liten. Om man antar att metod C, tio flis-
prov, är ”facit” så fick metod A (fyra spånprover per trave) 
och D (ett flisprov per trave enligt VMF) ungefär samma 
kvotspridning, det vill säga avvikelse från facit, medan  
metod B (endast ett spånprov) var betydligt osäkrare. 
För en homogen råvara torde man för flisprov kunna räkna 
med en standardavvikelse på 1–3 procentenheter och 3–5 
procentenheter för spånuttag med motorsåg. 

Slutsats av studien är att man kan arbeta vidare med idén 
att på något sätt ta ut prover med motorsåg, men att det 
då inte räcker med ett enda prov per trave. Tekniken måste 
också automatiseras. Förhoppningen är att studien kan ge 
uppslag till nya tekniska lösningar. 

RUNDVEDS- 
MÄTNING

Mats Nylinder & Hans Fryk, SLU 
Lars Fridh, Skogforsk 
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Att arbeta vidare med

Utveckla och validera mätnings- och kontrollfunktioner 
för	partsmätning	av	bränsleved	(rundved).	

• Säkerställa systematisk kontroll genom att beräkna  
 och utreda mätningstekniska och ekonomiska  
 konsekvenser för hur kontrollkollektiv bör utformas  
	 för	att	till	lägsta	kostnad	klara	kraven	i	VML.

• Utveckla och validera modell för förenklad bedöm- 
	 ning	av	vedvolymprocent.

Partsmätning av bränsleved vid terminal
Den nya virkesmätningslagen träder i kraft under 2015.  
Den gäller för alla sortiment i första handelsled. Betydande  
volymer bränsleved går idag från avverkning in på terminal 
där virkesmätningsföreningen, av ekonomiska skäl, inte kan 
vara på plats, utan någon av parterna måste sköta inmät-
ningen.

Inom ESS-projektet genomfördes en studie för att se om 
travmätning av bränsleved utförd av chaufförer vid terminal 
kan möta lagens krav. Elva chaufförer och sex VMF-mätare 
gjorde vardera 24 travmätningar, hälften från mätbrygga, 
hälften från marken.

Chaufförerna som kollektiv träffade i genomsnitt voly-
merna bra, med endast 1–2 procentenheters avvikelse från 
stockmätt volym. Det var inte någon signifikant skillnad 
mellan mätningar från brygga och mark. Däremot var det 
en stor individuell spridning, enskilda chaufförer avvek med 
som mest ±7 procentenheter. 

VMF-mätarna hade i snitt en större systematisk avvikelse, 
– 5,1 procentenheter mot chaufförernas -0,9 procentenheter.  
Systematiska fel kan dock korrigeras med en kollektivom-
räkning med hjälp av stickprov som stockmätts. 

Om resultaten är generella innebär det att en stor köpare 
och en stor leverantör över tid får en korrekt mätning med 
chaufförsmätning. En enskild leverantör riskerar dock att 
få sin leverans kraftigt över- eller underskattad beroende på 
vilken chaufför som mäter. 

Det krävs uppföljning och  
kunskapskontroller … 
Chaufförerna uppvisade en standardavvikelse för volymen på 
8,0 procentenheter vid mätning från marken vilket medför 
att det inom ett kontrollkollektiv behövs ca 70 travar för att 
få ett medelfel på 1 procent. Utgör ett kontrollkollektiv ett 
större verksamhetsområde, där ett flertal chaufförer är verk- 
samma, räcker inte 70 travar för att nivålägga en enskild 
chaufförs mätning. Det blir då helt nödvändigt för det 
mätningsansvariga företaget att fortlöpande genomföra 
kunskapskontroller och uppföljningar för att säkerställa den 
enskilde chaufförens kompetens samt ge möjlighet till att 
kalibrera sin mätning.

… och vidare utveckling 
För faktorn ”vedvolymprocent” var standardavvikelsen 3,5 
procentenheter, vilket indikerar att den var svårare att mäta 
än de andra måtten. I detta fall skulle tio parametrar anges, 
där varje parameter kunde anta mellan fyra och sju värden. 
Ett förslag för att underlätta bedömningen av vedvolympro-
cent utarbetades inom projektet. Mätaren behöver då bara 
bedöma höjd, bredd, längd och medeldiameter, lövandel och 
travegenskaper. Förslaget har dock inte kunnat testas ännu. 
Även höjd och bredd visade sig vara svåra att mäta. Det stod 
klart att det måste till bättre mätverktyg för att få korrekta 
travmått. På marknaden finns en mätkäpp som är fram-
tagen för att mäta lasthöjder på transportfordon. Med denna 
som utgångspunkt har vi utvecklat en prototyp till en ny 
mätkäpp, speciellt anpassad för travmätning. 

Metod för torrhaltsbestämning Provtagning Torrhalt (%)

A.	Spånprov	med	motorsåg,	fyra	sågsnitt	per	trave 

B.	Spånprov	med	motorsåg,	endast	ett	sågsnitt	överst	i	varje	trave

C.	Flis	från	tio	provtagningspunkter	direkt	efter	flisning

D.	Flis	från	ett	prov	taget	i	den	övre	delen	av	varje	container	enligt	VMFs	rutiner

Före	flisning

Före	flisning

Efter	flisning

Efter	flisning

56,3

56,0

57,1

58,1

Uttag av spånprover med motorsåg 
för	fukthaltsbestämning.
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Delkvistad energived anses inte kunna mätas 
på samma sätt som massaved, det vill säga med 
travmätning och bedömning av vedvolymandel. 
Det beror framförallt på att det är svårt att bedöma 
vedvolymandelen på grund av klenare virke och en 
varierad andel grenar.

VÄGNING
Mats Nylinder & Hans Fryk, SLU, 
Mia Iwarsson Wide, Petrus Jönsson & Örjan Grönlund, Skogforsk

Mätning av delkvistad energived
För att jämföra olika mätmetoder för detta energisortiment 
gjordes en studie vid Stora Ensos virkesterminal i Stockaryd i 
samarbete med Stora Enso Bioenergi, Sydved och VMF Syd. 

Studiens syfte var i första hand att utvärdera den modell 
som Stora Enso använder för att skatta volymen genom 
vägning kombinerat med erfarenhetstal för rådensitetens 
variation under året. 

För att belysa eventuella årstidsvariationer delades studien 
upp i tre perioder; vinter, vår/sommar och höst. Vid varje 
tillfälle mättes tio slumpvis valda travar, totalt 30 travar.

I studien ingick fem sätt att beräkna travarnas volym:

1. Stora Ensos modell.

2. Topp-rotmätning under bark enligt VMF.

3. Vägning av travar kombinerat med mätning av rådensitet  
 för kapade trissor för att få volym på bark inklusive  
 toppar och grenar. 

4. Travmätning och bedömning av vedvolymandel under 
 bark (samma metod som för massaved). 

Som ”facit” mättes den flisade volymen av varje trave  
(med en antagen fastvolymprocent på 42 procent). Utifrån 
volymen beräknades varje traves energivärde. 

Torr-rådensitet uppmättes i genomsnitt till 444 kg/m3 
med en variation mellan travarna från 405 till 532 kg/m3. 
Virkets rådensitet (torr-rådensitet plus vatten) inklusive bark 
uppmättes till i genomsnitt 799 kg/m3 med en variation 
inom travar på i genomsnitt 84 kg. Endast marginella  
skillnader kunde konstateras mellan årstiderna. Den modell 
som Stora Enso tagit fram bygger på massaveds densitet, 
vikten inklusive bark i förhållande till volymen under bark, 
och den varierar mellan 978 och 1 098 kg/m3.
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och toppar uppmättes i genomsnitt för alla travar till 25,7 
procent. Andelen varierade från 10 till 40 procent och  
standardavvikelsen mellan travar var 7,0 procentenheter. 

Stora Ensos modell (metod 1) gav i stort samma totala 
volym som VMFs beräkning av volym, som enbart avser 
stamved under bark (metod 2). Toppar under 1 cm diameter 
och grenar ”fångades” alltså inte upp av Stora Ensos modell. 
Detta berodde sannolikt på att modellen bygger på virke 
som varit fuktigare än virket i denna studie. Klen massaved 
har normalt en fuktighet över 50 procent, i vår studie var 
fuktigheten cirka 44 procent. I jämförelse med den totala 
volymen per trave gav Stora Ensos modell en underskattning 
med cirka 25 procent. 

Kvotspridningen för Stora Ensos modell för skattning 
av volymen var cirka 10 procent, vilket kan jämföras med 
dagens mätning av massaved, som har en kvotspridning på  
3 till 5 procent.

En slutsats av studien är att Stora Ensos modell ger en 
bättre skattning av energivärdet än en råvägning. En beräk-
ning av mängden torrsubstans baserat på flisens fukthalt ger 
den klart bästa skattningen av travarnas energivärde. Men 
det är i praktiken dyrt att ta ut de ca tio flisprover per lass 
som krävs för att få en tillräckligt noggrann fukthalts- 
bestämning. Stora Ensos modell är mycket rationell  
– precision och noggrannhet måste alltså ställas mot mät-
ningskostnaden. Men kan en kostnadseffektiv metod  
för att bestämma fukthalt utvecklas skulle detta vara att 
föredra framför Stora Ensos modell. 

Utvärdering av kranhängda vågsystem
Möjligheten att väga olika virkessortiment för att, i kombi-
nation med torrhalten i materialet, bestämma volymen är en 
alltmer aktuell fråga, inte minst mot bakgrund av den nya 
virkesmätningslagen. 

En tänkbar lösning är att montera en våg i skotarens kran.  
Idag finns två dominerande tekniska lösningar för kran-
hängda vågar, hydrauliska våglänkar och trådtöjningsgivare.  
I ett försök studerades mätnoggrannhet och användar- 
vänlighet för fem olika vågsystem, tre med hydrauliska  
våglänkar och två med trådtöjningsgivare i våglänken. 

Kontrollvägningarna delades upp i:

1) kontrollvägning i simulerad laströrelse med känd vikt 

2) kontrollvägning vid av- och pålastning med massaveds- 
 sortiment. 

I studierna användes kända vikter kontrollerade av Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. 

Ser man till medelavvikelsen gav de flesta systemen riktigt 
goda mätresultat, vilket tyder på att deras kalibrerings- och 
beräkningsfunktioner väl kompenserade för eventuella större 
spridningar i de enskilda viktregistreringarna.

Systemen med hydrauliska våglänkar hade överlag större 
spridning och standardavvikelse än trådgivarna. De tende-
rade även att påverkas mer då våglänken utsattes för kraftig 
rotation respektive sned belastning. 

Systemen med trådtöjningsgivare hade en lägre standard-
avvikelse med full last i gripen. Detta visar på en mindre 
spridning av viktregistreringen per krancykel, vilket i sig 
indikerar ett stabilare vågsystem.

I praktisk drift bör en kranvåg kunna väga dynamiskt och 
automatiskt, d.v.s. under rörelse och utan att föraren aktivt 
måste markera mättillfället. I annat fall påverkas prestationen 
vid skotning i alltför hög grad.  Man ska vara medveten om 
att mätning med kranvåg kräver en viss inlärning och ställer 
krav på en kontrollerad och stabil körstil hos föraren i själva 
mätmomentet. Våglänkarnas noggrannhet var olika känsliga 
för olika förarstilar. Trådtöjningsgivarna var mindre känsliga 
för förarens kunskap om och användning av vågsystemet.

Mätnoggrannheten på lastnivå är det intressantaste vid 
praktisk användning. Det är av stor betydelse att få till ett 
kontroll- och kalibreringsförfarande som simulerar lastnings-
rörelse, och inte enbart väga mot känd vikt i ett statiskt läge. 
Förarens krankörningsrörelse har stor betydelse. 

Kontrollvägning	med	kända	vikter.

Att arbeta vidare med

Fortsatt	arbetet	med	att	identifiera,	utvärdera	och	
säkerställa systematisk kontroll för att möjliggöra  
implementering	av	vägning	i	råvaruflödet	från	skog	 
till industri med: 

• Statiska och dynamiska fordonsvågar

• Lastbärarvågar på lastbil och skotare

• Kranhängda vågar på lastbil och skotare
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Vid handel med grotflis, d.v.s. flis från grenar 
och toppar vid slutavverkning, måste köpare 
och säljare vara överens om vilken enhet som 
ska tillämpas och hur materialet ska mätas  
– volym, vikt eller energiinnehåll.

MÄTNING AV  
SÖNDERDELAT  
MATERIAL
Mats Nylinder & Hans Fryk, SLU 

Idag dominerar två sätt att handla med grotflis: 

 • Volym: Flisen mäts i m3s när den kommer fram till  
  industri. Eventuell omföring av volym till energi- 
  mängd görs med erfarenhetstal, MWh per m3s. 

 • Torr vikt: Flisen vägs och torrhalten bestäms genom  
  uttag av flisprov. Man får då fram den torra vikten och  
  energimängden.

En studie genomfördes av SLU, Linnéuniversitetet, VMF 
Syd och Växjö Energi AB samt Södra för att belysa för- och 
nackdelar med olika mätmetoder för grotflis genomfördes.

Studien omfattade 44 leveranser av grotflis, i huvudsak 
från barrträd under vinter- och sommarförhållanden. Trans-
porten till värmeverket gjordes i ekipage med tre fliscontain-
rar. Volymen i varje container registrerades, likaså flisens 
vikt. För att få ett ”facit” på torrhalten togs tio flisprover per 
container, vilket innebär 30 prover per leverans.  

Resultat för volymmätningen: Studien visade att grotflisens 
packningsgrad och därmed fastvolymandel, varierade stort, 
vilket påverkar precisionen för en mätmetod baserad på 
volym. Orsaken till denna variation kan vara andel grenar, 
fördelningen mellan barr- och lövträd, färskhet, om det är 
avbarrad grot eller färsk råvara där barr och löv finns med 
samt lastningssätt. 

Den stora variationen i fastvolymandel innebar att 
fastvolymen i enheten m3s kunde variera mellan 10 och 20 
procent och därmed påverka priset i samma nivå. Till detta 
kommer förändringar under transport, den största sättning-
en sker redan under de första kilometrarna vid transporten, 
därefter tycks det inte hända speciellt mycket.

Resultat för vägning och torrhaltsbestämning. Medel-
fukthalten för grotflisen i hela studien uppmättes till 35,2 
procent utifrån tio prover per lass (”facit”) och 34,9 procent 
när man bara tog ett enda prov per ekipage (ett samlingsprov 
där en tredjedel tas från resp. container). Det sistnämnda är 
den metod som VMF Syd tillämpar. 

Det effektiva värmevärdet varierade mellan 2,86 och 3,22 
MWh per ton och mellan 0,97 och 1,01 MWh per m3s. 

Slutsats: Vägning med torrhaltsbestämning var den bästa 
mätmetoden. Kvotspridning var 6,4 procent i jämförelse 
med facit (kvotspridning = standardavvikelse för kvoten 
mellan uppmätt värde för ett visst lass med en viss metod 
och facit för samma lass – ju lägre kvotspridning desto bättre 
precision). Övriga metoder, som byggde på m3s eller ton, var 
genomgående sämre. Å andra sidan är det dyrare att ta ut 
torrhaltsprov än att bara mäta volym eller vikt.
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Att arbeta vidare med

Utveckling och validering av en kostnadseffektiv 
metod för att fastställa skäppvolym för sönderdelade 
bränslen	med	hjälp	av	sensorteknik	som	t.ex.	laser,	
radar	eller	bildanalys.	
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Volym (m3)

Transportavstånd (km)
Volym m3s mätt på lastbil vid 5 respektive 10 km transportavstånd samt vid ankomst 
till	industri.	Den	största	kompakteringen	sker	under	de	första	5	km	transport,	därefter	
tycks	inte	materialet	kompakteras	så	mycket	mer.		

lastbil
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parametrarna för skogsflis, eftersom den påverkar 
energivärdet.  I dagsläget är den s.k. ugnsmetoden 
standard för fukthaltsbestämning. Man torkar då  
ett stickprov av flis i en ugn tills konstant vikt har 
uppnåtts. En nackdel med metoden är att mätningen 
tar minst ett dygn, vilket är ett problem för många 
värmeverk. Flisen kan vara uppeldad långt innan 
mätresultatet fastställts, vilket ökar risken för  
inoptimal förbränning. Även vid mindre terminaler 
är ugnsmetoden för långsam och/eller för besvärlig, 
likaså om man vill veta fukthalten innan man leve-
rerar materialet till kund. Det behövs snabbare 
metoder.

FUKTHALTS- 
MÄTNING
Lars Fridh, Skogforsk 

Portabla fukthaltsmätare
ESS har utvärderat tre portabla fukthaltsmätare. En använ-
der sig av elektrisk resistans, två av elektrisk kapacitans. Alla 
tre mätte fukthalten på flis korrekt under förutsättning att 
materialet inte var fruset. Ingen av mätarna klarade dock 
av att mäta korrekt på alla typer av material och inom alla 
fukthaltsintervaller.

Resistansmätaren Humimeter BLL hade en god mät-
noggrannhet upp till en fukthalt på ca 30 procent. Därefter 
blev avvikelserna stora till mycket stora. Teoretiskt ska en 
resistansmätare ha en avtagande noggrannhet med stigande 
fukthalt när fukthalten överstiger fibermättnadspunkten, 
som infaller vid ungefär 23 procent.  Våra mätningar visade 
god överensstämmelse med dessa teoretiska förutsättningar. 
En resistansmätare är därför mer lämpad för torrare material 
än för skogsbränsle, som normalt har en fukthalt över  
30 procent.

De båda kapacitansmätarna Humimeter BM2 och WILE 
mätte fukthalt på både grot- och stamvedsflis med genom-
snittliga differenser på 1 procentenhet och en standardav-
vikelse på 2-4 procentenheter. Det var dock viktigt att 
instrumenten kalibrerades för varje enskilt material. 

BM2 är tyngre att hantera och mätningsförfarandet är 
mer omständligt, då ett prov på 15 liter först måste vägas i 
behållaren för att få fram den s.k. skrymdensiteten. Där-
efter väljs kalibreringskurva beroende på typ av material och 
materialets vikt. Instrumentet uppvisade de minsta differen-
serna mellan mätvärde och referensmetod (torkning i ugn). 
En bidragande orsak till den högre precisionen verkar vara 
att mätaren kompenserar för materialets densitet. 

Vid mätning med Wile sticks en sond in i flisen, man 
slår på mätaren, väljer kalibreringskurva och väntar i några 
sekunder innan fukthalten visas i displayen. Instrumentet 

fungerade bra för mätningar direkt i flisen, när man genom-
för ett flertal mätningar per lass och på så sätt tar fram ett 
medelvärde. Det lilla formatet, det enkla handhavandet och 
den relativt goda precisionen (förutsatt rätt kalibrering) gör 
WILE-mätaren till ett lämpligt instrument för produktions-
uppföljning, där man snabbt och enkelt vill få en uppfatt-
ning om flislassets fukthalt.

Stationära fukthaltsmätare
Metso MR Moisture Analyzer använder magnetisk resonans 
och mäter fukthalten på ett prov på två minuter. I våra mät-
ningar var den genomsnittliga differensen 0,2 procenten- 
heter och standardavvikelsen 1,5 procentenheter.  Det gav 
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ett 95-procentigt konfidensintervall inom ±2,5 procenten- 
heter, vilket får anses som mycket bra. Precisionen var så hög 
att det är möjligt att variationen i referensmetoden (torkning 
i ugn) påverkade jämförelserna lika mycket som variationen 
för mätningar med Metso. 

Maskinen kalibreras med vanligt vatten och kan därefter 
mäta alla typer av material som bark, sågspån, pappersmassa, 
grotflis m.m. utan materialspecifik kalibrering. En begräns-
ning är att tekniken inte medger mätning av fruset material, 
en annan att mätningen sker i standardiserade behållare som 
är 0,8 liter, vilket begränsar längden på den flis som kan 
mätas. Det ställer stora krav på provtagning och antal prov 
för att få god representativitet.

Prediktor Spektron Biomass använder närinfraröd  
spektralanalys (NIR) och mäter fukthalten på ett 5 liters 
prov på 30 sekunder. Instrumentet kan mäta både fruset och 
ofruset material, men det måste kalibreras för varje enskilt 
material och tillstånd. I våra försök mätte instrumentet med 
god precision och noggrannhet för såväl fruset som ofruset 
material. Den genomsnittliga differensen för ofruset material 
var 0,3-0,8 procentenheter med en standardavvikelse på 
2,2–2,5 procentenheter och för fruset material var diffe-
rensen 1-2 procentenheter med 1,8–2,2 procentenheters 
standardavvikelse. 

Vid varje mätning skapas ett NIR-spektrum och detta 
jämförs sedan med de spektra som finns i referensdatabasen. 
Om ett inmätt spektrum avviker alltför mycket från de 
spektra som finns i databasen måste fukthalten fastställas 
med ugnsmetoden, varefter det spektrumet kan läggas till i 
databasen. På mottagningsplatser med mycket stor variation 
i material, fukthalt och tillstånd (fruset eller ofruset) krävs 
det initialt många referensmätningar i ugn.

Nya tekniska möjligheter
Tidigare studier av Mantex Desktop Scanner har visat att 
röntgentekniken DXA (Dual Energy X-ray Absorptimety) 
kan mäta fukthalten noggrant på rena organiska material 
med små variationer i materialsammansättning, t.ex. stam 
vedsflis.  Däremot är de inte tillräckligt noggranna för 
inhomogena material med stora askhaltsvariationer, som 
t.ex. GROT-flis. Genom att kombinera DXA-tekniken med 
ytterligare en sensor med en annan röntgenmätteknik, XRF 
(röntgenfluorescens), som bestämmer askhalten, skulle mät- 
noggrannheten för fukthalt förbättras avsevärt. 

Tekniken att kombinera DXA med XRF har inte använts 
tidigare, ESS-projektet bröt här ny mark när Mantex modi-
fierade en Desktop Scanner. Våra valideringsförsök visade 
att askhalten kunde mätas bra. Fukthalten hade avvikelser 
runt två procentenheter, men med hög standardavvikelse. 
Överraskande var att skattningen av flisens energivärde, som 
är en produkt av fukt- och askhalt, blev mycket bra.  Om 
resultaten står sig, skulle man på två minuter få det aktuella 
energivärdet. Tekniken ser lovande ut, men det återstår fort-
farande mycket utvecklingsarbete innan en färdig produkt 
når marknaden.

Beredning	av	flisprov	vid	testmätningar	 
med	stationär	fukthaltsmätare.

Att arbeta vidare med

Identifiera,	utveckla	och	testa/validera	de	mest	ratio-
nella och kostnadseffektiva mätmetoderna för mätning 
av	fukthalt	i	sönderdelade	bränslen.	För	att	minimera	
inverkan av felkällan vid uttaget av representativa  
prover	ur	t.ex.	ett	lastbilslass	med	flis,	är	det	önskvärt	
att snabbt och noggrant kunna mäta större prover  
20-200	l	och/eller	att	kunna	mäta	i	flöden.	
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PLANERING & UPPFÖLJNING
– GODA RESULTAT KRÄVER GOD PLANERING
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
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PLANERING & UPPFÖLJNING
– GODA RESULTAT KRÄVER GOD PLANERING
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk

För att kunna lära oss och göra annorlunda, och 
förstå hur allt hänger samman, måste vi bli bättre på att 
följa upp och återkoppla. Vi behöver enkla och pålitliga 
system för detta, system som kopplar till kundernas krav och 
som bygger på insamlade mätdata vid skörd och hantering, 
erfarenhetstal och prognoser. 

Till skillnad från rundvirke har skogsbränslen vanligen 
en stor variation vad gäller form och kvalitet. Skogsbränsle-
marknaden kännetecknas dessutom av en obalans mellan 
tillgång och efterfrågan över året, vilket medför att bio- 
massan måste lagras. En välplanerad lagring kan höja  
bränslekvaliteten. Lagringen och sönderdelningen kan ske 
vid avlägg, terminal eller industri. 

För att kunna leverera ett bränsle av rätt kvalitet och 
kvantitet till ett konkurrenskraftigt pris och dessutom i rätt 
tid krävs god planering av lagerpunkter, sönderdelnings-
teknik och transportsystem. För att säkerställa att leverans-
kraven uppfylls med hög kostnadseffektivitet måste alla steg 
från avverkningsplanering, skörd, lagring, sönderdelning till 
transport vara väl genomtänkta. 

Planeringsarbetet försvåras också av de långa ledtiderna i 
kombination med osäkra marknadsförhållanden vid planerat 
leveranstillfälle. Som leverantör har man svårt att justera 
volymerna i efterhand ifall marknaden sviker till följd av  
ett minskat behov av skogsflis. Det är också svårt att öka 
leveranskapaciteten utan relativt lång framförhållning.

Simuleringar – se helheten i hanteringen
För att optimera hanteringen krävs att man ser till hela 
hanteringskedjan. Med simuleringar kan man analysera och 
jämföra olika system, både de som används idag och sådana 
man hoppas på för framtiden. Simuleringar kan också visa 
vad som händer om en faktor ändras, en maskin byts ut eller 
om man flyttar systemet till en annan omgivning med andra 
förutsättningar. 

Simuleringar av några olika stubbsystem visade att 
skillnaden i kostnad mellan de bästa och de sämsta logistik-
alternativen kan vara upp till en faktor två. Heta system är 
känsliga för oförutsedda händelser och det kan vara svårt 

För att nå ett bra resultat, i form av god kvalitet  
och lönsamhet, krävs en bra och sammanhållen 
planering. Det är viktigt att alla aktörer är medvetna 
om hur det egna arbetet påverkar såväl nästa steg i 
kedjan som slutresultatet – och vem som är kund.

att hitta en balans mellan ledig maskinkapacitet i kross och 
bil. Nyckeln till ett kostnadseffektivt system är att minimera 
ledig maskinkapacitet genom ett klokt resursutnyttjande 
utifrån transportavstånd och produktionskapacitet på kross-
ningen. Att använda ett mindre hett system kan ofta vara 
bra, oavsett transportavstånd och mängd stubbar per objekt. 
För korta avstånd var transport av icke sönderdelade stubbar/
stubbdelar och krossning vid industri ett konkurrenskraftigt 
alternativ. Vidare visade simuleringarna att en nyckel till ett 
kostnadseffektivt system är att maskinerna kan arbeta med 
hög produktivitet och en hög teknisk utnyttjandegrad. 

En modell för simulering av grotsystem har börjat  
utvecklas. Syftet är att öka förståelsen för hur de enskilda  
processerna i leveranskedjan påverkar varandra och leverans- 
systemet samt hur dessa interagerar med olika omgivnings-
faktorer. Viktiga frågor är att se hur kvalitet och värde 
påverkas av 1) om materialet lagras som grot eller grotflis, 2) 
vädret under lagringstiden och 3) var materialet lagras.  
Modellen ska också belysa hur dessa val påverkar kostnad-
erna för sönderdelning och transport. 

En annan simulering visade att uttag av skogsbränsle i 
klena gallringar skulle kunna effektiviseras väsentligt med 
nya skördemetoder som krankorridorgallring och bunt-
skördare. Störst blev effekterna i bestånd med en medelstam 
i hela trädet (inkl. grenar och topp) om 25 dm³. System med 
uttag av buntade träddelar transporterade på träddelsfordon 
visade på kostnadssänkningar om sex procent jämfört med 
dagens system med uttag av trädsektioner utan buntning.

Mindre körskador och effektivare skotning
Uttag av skogsbränslen får inte medföra skador på mark och 
vatten. Med dagens ofta regniga höstar och milda vintrar 
krävs en god planering och val av rätt skog för bränsleuttag. 
Uppföljningar av körskador har tidigare visat på höga frek-
venser oacceptabla skador. Syftet med det s.k. STIG-pro- 
jektet var att få fram bättre kartunderlag, kombinerat med 
tydligare rutiner för att undvika körning på känsliga marker.

Den s.k. markvattenmodellen var central i detta arbete. 
Modellen beräknar vilka områden som är fuktiga och där 
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man kan anta att bärigheten är dålig. Beräkningarna bygger 
på data från flygburen laserskanning och baseras på höjd över 
havet, lutning och lutningsriktning. I en utvärdering visade 
det sig att ca 70 procent av körskadorna hamnade inom  
områden som klassats som fuktiga i markvattenmodellen. 

Med markvattenmodellen får en avverkningsplanerare en 
god bild av traktens markförhållanden redan ”på rummet” 
och kan planera avverkningen så att körningen koncentreras 
till de bärigaste och jämnaste områdena. 

Beslutsstödet BesT Way kombinerar informationen ovan 
med en laserskanning som beskriver skogen. Planeraren 
anger var avläggen ska ligga, och BesT Way beräknar då den 
effektivaste sträckningen för basvägarna. Inga basvägar läggs 
i områden som är markerade som fuktiga, men planeraren 
kan ange lämpliga platser för överfarter. Planeraren kan sedan 
testa olika alternativ och jämföra tid, kostnader och volymer 
i skotning.

Skördardata ger värdefull information  
Skördaren samlar kontinuerligt in data om avverkade träd. 
Dessa skördardata kan användas för att bedöma om och i så 
fall var på hygget man ska skörda stubbar och hur stor volym 
det kan ge. 

Sedan 2012 finns en beräkningsmodul för produktions-
rapportering av grot och stubbkvantiteter som bygger på 
skördardata. Modulen ingår i datastandarden StanForD 
2010. Skogsbränslets fördelning på ett hygge kan även  
visualiseras genom ett kartlager som kan läsas in i GIS- 
program för skotare. 

Stubbvolymer – potentialer och faktisk skörd
I syfte att utvärdera befintliga biomassafunktioner för stubbar 
jämfördes beräknade och faktiskt inmätta kvantiteter. Beräk-
nade värden genererades utifrån skördardata. Även spillet 
från stubbe till avlägg kvantifierades. Tidigare studier har 
indikerat att de biomassafunktioner som togs fram av  
Marklund på 1980-talet underskattar den faktiska stubb- 
volymen. Denna pilotstudie bekräftar den bilden, avvikel- 
serna mellan utfall och prognos blev drygt 50 procent på 
vissa provytor.  För att kunna dra mer generaliserbara slut-
satser krävs att försöken utvidgas till fler lokaler med olika 
marktyp på olika platser i landet. 

Studien undersökte även hur stort spillet blev vid skotning 
och krossning av stubbar, samt hur stor andel av stubbarna 
som inte skördades. Studien tyder på att ca 5 procent av  
materialet försvinner som spill i hanteringen och att  
ytterligare ca 10 procent lämnas kvar i marken då stubbarna 
antingen är mindre än den aktuella gränsen för brytning, 
lämnas av naturvårdsskäl eller helt enkelt missas vid skörden.

Laserskanning för att hitta lämpliga bestånd
I en studie beräknades ett stort antal skogliga variabler med 
data från flygburen laserskanning för ett stort antal provytor 
i oröjda ungskogar och vägkanter. Resultaten jämfördes med 
mätningar i fält. Man kunde se klara samband gällande 
trädhöjd och höjdspridning, men även då det gäller tätheten 
i bestånd. En slutsats var att laserdata kan användas för att 
identifiera objekt – eller delar av objekt – där det är lönsamt 
att ta ut skogsbränsle. 

Prognostisera skogsbränslevärdet
För att kunna planera och styra hanteringskedjorna och verka 
för att rätt kund får rätt sortiment krävs bra mätningar och 
goda prognoser. 

Skogsbränslets torrhalt är viktig, eftersom den är ett 
bra sätt att bedöma skogsbränslets energiinnehåll. Olika 
värmeverk har olika önskemål om torrhalter. Torkförlop-
pen är komplexa, men genom att studera grotens vikt och 
fukthalt under lagring och jämföra med aktuella väderdata på 
lagringsplatsen har vi kunnat utveckla preliminära prognos-
funktioner för torkningsförloppet. Målet på sikt är att kunna 
prognostisera aktuell torrhalt i en grotvälta utifrån tidpunkt 
för uppläggning, lagringsplats, lagringstid och väderdata 
under lagringen. Vi arbetar nu med att vidareutveckla 
prognosinstrumenten för kommande integrering i system 
för kommunikation och handel med skogsbränsle och för att 
säkerställa kvalitén i enskilda leveranser. Arbetet sker i nära 
samverkan med branscherna och SDC.

Försök med kontinuerlig vägning visade att bruttovikten 
på grotvältor och hyggeslagrade grothögar förändras mycket 
under lagringen i samband med regn. Fluktuationerna var 
större i de små grothögarna ute på hygget jämfört med de 
täckta vältorna vid väg. Slutsatsen är att graden av återfukt-
ning genom nederbörd står i proportion till grotvältans totala 
volym i förhållande till dess regnexponerade yta. 

Skogsbränslehantering – trender över fem år
Vid utvecklingsarbete är det viktigt att känna till nuvarande 
förutsättningar. Därför initierades för fyra år sedan ett arbete 
för att kartlägga kostnader och metoder i svensk skogs- 
bränslehantering. Efter att ha nått en topp 2011 har kost- 
naden för ersättningen till skogsägaren minskat något,  
mycket beroende på en lägre ersättning till skogsägaren. 
Grotens andel ökade på bekostnad av bränsleveden fram till 
2013 då andelarna återgick till ursprungsfördelningen. Den 
vägda genomsnittskostnaden fritt slutkund var 175 kr/m3s. 
Ser man till sönderdelning på avlägg och vid mindre  
terminaler så har andelen krossning minskat de senaste åren.
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Utbildning
Sedan starten 2007 har Skogforsk anordnat utbildningar för 
tjänstemän och maskinförare som arbetar med skogsbränsle-
produktion. Under de senaste åren har vi även riktat oss till 
beställare av skogsbränslen vid värmeverken. Intervjuunder-
sökningar har visat att goda resultat kommer från de distrikt 
eller områden som har de mest hängivna och intresserade 
aktörerna i sin produktionskedja. Engagemang, fungerande 
rutiner för intern kommunikation och feed-back, är de mest 
avgörande faktorerna för bra leveranser.

Med den personalomsättning som förekommer inom 
skogsbruket är det viktigt att löpande hålla kompetens och 
engagemang på en hög nivå. Att enkelt kunna utvärdera  
resultatet på de leveranser man haft under en period är  
viktigt. Morris är ett verktyg som visar diagram över leve-
ransdata för bestämda tidsperioder eller specifika mottagare. 

Om det är stora variationer i t.ex. torrhalt bör man analysera 
vad variationerna beror på, eftersom det påverkar både bräns-
leegenskaperna och affären negativt. 

God placering, bra uppbyggnad och en god täckning av 
skogsbränslevältorna är en förutsättning för en god kvalitet 
på skogsbränslet. Här finns idag ett enklare kalkylark för att 
räkna på optimal placering av en välta utifrån skotningsav-
stånd, torkningsbetingelser och förutsättningar för sönderdel-
ning. 

Här finns även en stor potential att bygga vidare till ett 
beslutsstöd och att integrera information om grotvältors 
placering, täckning och när i tiden den läggs upp. Detta 
skulle även kunna byggas samman med och vidareutveckla 
de prognosfunktioner som tagits fram gällande uttorkning 
respektive återfuktning i vältan med stöd av väderdata.

Kan	man	undvika	att	få	med	snö	och	is	vid	flisning	 
kommer	fukthalterna	i	materialet	bli	avsevärt	lägre.
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I skogsbruket sker en ständig utveckling av teknik och system 
för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Utvecklingsarbetet 
sker i samverkan med innovatörer, tillverkare och akademi. 
Teoretiska analyser är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att 
utvärdera nya idéer och koncept i jämförelse med att bygga 
en fysisk prototyp som testas i fält eller att tidsstudera hela 
maskinsystem i full skala. Via simuleringar kan man analysera 
och jämföra olika system, både konventionella och hypotetiska, 
under samma förutsättningar. Simuleringar kan också ge svar på 
vad som händer om en faktor ändras, t.ex. en maskin byts eller 
systemet flyttas till en annan omgivning.

Stubbar
I ett delprojekt simulerades fyra leveranssystem för stubbved från  
skog till industri: 

 1) Avläggskross och självlastande flisbil.

 2) Avläggskross och direktlastning i väntande flisbil.

 3) Avläggskross och direktlastning i väntande lastväxlarbil med  
  containrar.

 4) Transport av hel stubbved och krossning vid industri. System  
  1 och 4 är kalla medan 2 och 3 är heta, eftersom kross och bilar  
  är beroende av varandra. 

Analysen visade att: 

 • De heta systemen (system 2 och 3) är känsliga för oförutsedda  
  händelser. För att vara konkurrenskraftiga måste antalet bilar  
  hela tiden balanseras mot krossens kapacitet och aktuellt  
  transportavstånd. Ett obalanserat system kan snabbt bli dubbelt  
  så dyrt som ett välbalanserat system. Har man för få bilar får  
  krossen, som är den dyraste maskinen, stå och vänta. Har man  
  för många bilar får de vänta i stället.  

 • Sönderdelning vid avlägg och transport med självlastande skopbil  
  (system 1) är kostnadseffektivt, oavsett transportavstånd och  
  mängd stubbar per objekt. 

 • För korta avstånd är transport av hel stubbved och krossning  
  vid industri (system 4) ett konkurrenskraftigt alternativ. 

SE HELHETEN
– ANALYS AV FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Anders Eriksson & Dan Bergström, SLU
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System 1

System 2

System 3

System 4

I projektet studerades även hur 15 olika faktorer påverkar 
kostnaden per levererad MWh för hela kedjan, från brytning 
till bränsleleverans. Det var bland annat faktorer som  
bränslekvalitet, biomassaförluster, maskinproduktivitet,  
maskinspecifikation, transportavstånd och stubbmängd 
per objekt. För varje faktor definierades ett basvärde, som 
byggde på tidigare studier och erfarenheter från praktiken, 
samt ett ”rimligt” lågt respektive högt värde. Två system 
studerades, ett med sönderdelning före transport, ett efter.

Några resultat från simuleringen: 

 • Basvärdet gav en kostnad på ca 156 kr/MWh.  
  Ändrades alla faktorer till sitt låga värde sjönk  
  kostnaden till 97 kr/MWh, när samtliga faktorer  
  sattes till det höga värdet steg kostnaden till  
  278 kr/MWh, oavsett system. 

 • Förlust av biomassa, genom t.ex. spill, fick större  
  negativ effekt ju senare i leveranskedjan det  
  inträffade. Att missa upparbetad stubbved vid avlägg  
  visade sig, ekonomiskt sett, vara cirka nio gånger  
  sämre för ekonomin i systemet än att lämna stubbar  
  i marken, givet samma mängd. 

 • Kostnaden per levererad MWh kunde sänkas med  
  12,5 procent genom god lagring, som gav sänkt  
  fukt- och askhalt samt minskade substansförluster.

 • Transportavstånd och stubbmängd per objekt var de  
  två enskilt viktigaste faktorerna. 

 • Maskinproduktiviteten var också viktig, speciellt för  
  stubbrytaren och skotaren. Att via objektval undvika  
  att maskinerna arbetade med en låg produktivitet  
  visade sig särskilt viktigt. 

 • Man ska generellt välja objekt som ger mer än  
  150 ton torrsubstans och som ligger nära industri. 

 • Brytpunkten för att sönderdela vid avlägg istället för  
  på industrin ligger mellan 30 och 70 km, beroende  
  på stubbmängd per objekt.

En slutsats är att det går att bryta stubbar med ett positivt 
netto med rätt val av objekt och leveranssystem. 

Som en fortsättning på detta arbete har modellerna för 
stubbtillförselkedjor byggts om för att i stället representera 
tillförselkedjor för grot. 

Schematisk	skiss	av	de	simulerade	systemen	för	transport	och	sönderdelning	av	stubbar	från	avlägg	till	slutkund.
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Träddelsvälta	upplagd	för	torkning.

Att arbeta vidare med

• Fortsatta systemanalyser för att visa på möjliga åt- 
 gärder och potentialer för att sänka totalkostnaden  
 i hanteringskedjorna för de olika skogsbränsle- 
	 sortimenten.	

•	 Med	modellerna	för	stubb	respektive	grottillförsel, 
	 som	fortfarande	är	under	utveckling,	ska	man	kunna	 
	 simulera	alla	aktiviteter	från	skog	till	värmeverk.	 
 Via simuleringar med historiska väderdata som  
 påverkar kundens bränslebehov samt bränslets  
 kvalitet under lagring kommer olika leverans- 
	 strategier	att	kunna	utvärderas.	

• Fortsatt FoU bör inriktas på nya tekniker för fällning  
 av klena träd samt hur denna teknik kan integreras  
	 med	direktbuntning.		De	modeller	som	tagits	fram	 
 i projektet kan användas för att utföra ytterligare  
	 analyser,	där	man	t.ex.	jämför	mot	system	som	 
	 levererar	sönderdelade	material.	

System för träddelar från klena gallringar
Nationella skattningar visar att det finns en stor potential 
att skörda biomassa från ogallrade ungskogar. Dessa skogar 
har ofta stor diameterspridning, de ger relativt låga volymer 
massaved, men kan ge mycket biomassa om man även tar ut 
klena träd, grenar och toppar. 

I ett delprojekt analyserades 14 system för skörd och 
transport av träddelar i klena gallringar. Nio av dessa var 
konventionella system och fem innovativa (framtida). 

Systemens kostnads- och energieffektivitet analyserades 
med variabler som medelstamvolym, typ av sortiment, skot-
ningsavstånd och vägtransportavstånd. Dessutom analysera-
des effekten av att införa lastkomprimering på terräng- och 
vägtransport av obearbetade träddelar. 

Analyserna visade att ett tänkt leveranssystem baserat på 
krankorridorgallring och direktbuntning i fält kan sänka 
kostnaderna med 12 procent och energiförbrukningen med 
32 procent jämfört med dagens system. Effekterna ökade 
med minskad medelstamvolym och ökat transportavstånd. 
Detta system var lämpligt för bestånd med en medelstam 
under 30 dm3.  

Ett annat system, med buntskördare, krankorridorgallring 
och optimerad buntning, sänkte kostnaden med 15 procent 
och bränsleförbrukningen med 22 procent.  Detta system, 
som var lämpligt för bestånd med en medelstam över 30 
dm3, är i stort sett realiserat i dag av det finska företaget 
Fixteri. 
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STUBBPROGNOSER FÖR  
SKÖRDARDATA
Maria Nordström, Björn Hannrup, Tomas Johannesson  
& Henrik von Hofsten, Skogforsk, Erik Anerud, SLU

Tidigare studier har visat att skördardata kan vara  
mycket användbara för att generera detaljerad och precis 
information över tillgängliga kvantiteter grot (grenar och 
toppar) från avverkning. Utifrån dessa resultat har ett auto-
matiserat system utvecklats som beräknar den tillgäng- 
liga kvantiteten grot från avverkningsobjekt baserat på 
skördardata och befintliga biomassafunktioner. Beräknings-
systemet är implementerat hos SDC och introduceras nu i 
de större skogsföretagens produktionsrapportering. 

Systemet är förberett för att även hantera stubbar och  
rötter på motsvarande sätt. För att detta ska vara menings-
fullt krävs studier för att undersöka hur väl biomassafunk- 
tioner för stubbar och rötter kan förutsäga tillgängliga och 
skördade kvantiteter samt vilka eventuella korrektioner 
som kan behöva införas. I Sverige har uppföljande studier, 
utförda på begränsade material, indikerat att skattningar 
baserade på Marklunds biomassafunktioner underskattar  
den faktiska mängden stubbar och rötter. 

En ändamålsenlig planering av stubbskörd kräver 
prognoshjälpmedel för att bedöma tillgängliga  
och skördade kvantiteter. Biomassafunktioner för 
skattning av mängden stubbar och rötter är sedan 
tidigare utvecklade utifrån svenska och finska 
studier. Funktionerna beräknar mängden biomassa 
för stubbkärnorna, och i olika utsträckning även för 
rötter, i kg torrvikt. För de enklare funktionerna är 
brösthöjdsdiameter tillräckligt som ingångsvariabel, 
det innebär att den trädinformation som skördare 
genererar är tillräcklig för att använda funktionerna. 
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biomassafunktioner för stubbar och rötter genom att jämföra 
beräknade och faktiskt inmätta kvantiteter vid stubbskörd. 
Beräknade värden genererades utifrån data som produceras i 
skördarna. Studien försökte även kvantifiera vilket spill som 
förekommer från stubbe till avlägg. Detta var en pilotstudie 
med syfte att etablera en arbetsmetodik för en eventuell 
utvidgning till ett rikstäckande material.

Studien genomfördes ca 50 km norr om Strömsund, 
Jämtland. Försöksområdet bestod av två avverkningsobjekt 
på varsin sida om en mindre bilväg. Båda objekten var  
grandominerade med en del tall. 

Träden på provytorna avverkades i maj 2011 och  
skördardata (pri-filer) med uppgifter om varje enskilt träd 
sparades för varje provyta. Virket och groten skotades ut 
direkt efter avverkningen. Stubbarna lyftes under september 
2011 med en bandgående grävmaskin (Hyundai, 210LC) 
med ett Biorex 30 stubbskördsaggregat. Stubbarna skotades 
ut till avlägg och hölls sedan separerade i märkta högar.  
Efter ett par veckor grovkrossades de med en långsamt-
gående valskross, Doppstadt Büffel DW-3060. Det krossade 
materialet matades direkt i märkta containrar utan föregå-
ende siktning. Flisen vägdes i containern varefter materialets 
fukthalt och askhalt bestämdes och råvikten räknades om  
till torrvikt.

Vi kan från denna inledande pilotstudie dra följande  
slutsatser:
 • De befintliga funktionerna för att beräkna  
  mängderna biomassa i stubbar och rötter under- 
  skattade kraftigt de verkligt skördade mängderna.  
  I genomsnitt var underskattningen 33 procent.

 • Minst 5 procent av materialet försvann som spill i  
  hanteringen vid skotning och krossning.

 • Ytterligare ca 10 procent av materialet lämnades kvar  
  på grund av att stubbarna var för små för skörd eller 
  att stubbarna missats vid lyftning.

En utökning av försöken till att motsvara ett rikstäckande 
material är nödvändigt för att fastställa om resultaten från 
pilotstudien kan anses generella även för andra objekt.  

Att arbeta vidare med

Frågor som inte kunnat hanteras inom ramarna för 
denna	studie,	men	som	skulle	behöva	utredas	är:	

• Hur påverkas uttaget av tiden sedan avverkningen?  
	 Pilotstudien	genomfördes	på	färska	stubbar,	det	 
 bör därför även studeras hur uttagsnivån varierar  
	 beroende	på	stubbens	nedbrytning.	0	till	1,5	år	är		
	 en	rimlig	variation.	

• Hur påverkas uttaget av jordmånen? Stubbvälta vid vägkant.
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SKOGSBRÄNSLE
– TRENDER ÖVER 5 ÅR
Torbjörn Brunberg, Skogforsk

Vid utvecklingsarbete är det viktigt att känna till 
nuvarande förutsättningar. Därför initierade ESS-
programmet för fem år sedan ett arbete med årliga 
enkäter för att kartlägga sortimentsfördelning, 
kostnader och metodandelar för det primära skogs-
bränslet i Sverige. Den senaste enkäten omfattar 
ungefär samma ”tunga” uppgiftslämnare som den 
första. Bedömningen är därför att kostnaderna fritt 
bilväg och fritt slutkund är relativt jämförbara mellan 
åren, medan de olika delkostnaderna fram till bilväg 
varierar en del liksom olika verksamheter mellan 
bilväg och slutkund.

Sedan 2009 har kostnaden gått både upp och ner 
(figur 1). Efter en topp 2011 har den minskat något, mycket 
beroende på en lägre ersättning till skogsägaren.

Som framgår av tabell 1 ökade grotens andel på bekost-
nad av bränsleveden fram till 2013, då andelarna återgick till 
ursprungsfördelningen.

Tabell 2 återger kostnadsfördelningen under 2013 för 
olika delposter. Den vägda genomsnittskostnaden fritt slut-
kund var 175 kr/m3s.

Som framgår av tabell 3 ökar sortimentet skogsflis på 
bekostnad av buntar och lösgrot. Lokalt har dock andelen 
lösgrot ökat, bl. a. kring Örebro. Ser man till sönderdelning 
på avlägg och vid mindre terminaler så har andelen kross-
ning minskat de senaste åren, men krossning sker fortsatt  
vid industri och vid större terminaler.  

Huggbilar, det vill säga flisbilar med flisningsaggregat 
har blivit allt vanligare. De är ofta ett kostnadseffektivt 
alternativ, särskilt på mindre objekt och vid inte alltför långa 
transportavstånd. Figur	1.	Skogsbränslets	kostnadsutveckling	2009	–	2013.

Markägare Fr. bilväg Fr.slutkund

Kr/m3s
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Grot	från	slutavverkn. Klenträd från gallring Bränsleved Stubbar	från	slutavverkn.

Ersättning till markägaren 31 8 48 1

Avverkning/Upptagning 0 43 0 52

Terrängtransport 37 29 18 32

Omkostnad 8 9 7 6

Kostnad fritt bilväg 2013 76 89 103 91

Kostnad fritt bilväg 2012 76 92 117 87

Sönderdelning 48 41 18 49

Terminalkostnader 3 2 10 6

Vidaretransport 41 41 27 42

Administration 10 9 8 9

Summa fritt slutkund 2013 178 182 166 197

Summa fritt slutkund 2012 172 180 181 193

Tabell	1.	Uppgivna	kostnader	(kr/m3s)	för	olika	sortiment	2013	fördelade	på	kostnadsposter.	Observera	att	ersättningen	till	
markägaren	tagits	upp	som	en	kostnad.

Tabell	2.	Metodandelarnas	fördelning	(%)	per	år.

Då man började ta tillvara energi från klena bestånd  
användes i hög grad klippande aggregat. På grund av  
skördaraggregatens flexibilitet och högre produktivitet, 
särskilt i lite längre skog, kom snart denna teknik att bli den 
vanligaste. Idag används klippande aggregat endast lokalt 
och företrädsvis på mindre objekt i kombination med t.ex. 
avverkning i hagmarker och vägkanter. 

Andelen fjärrtransporterad flis har minskat då marknaden 
i Mellansverige har minskat. Detta beror främst på en ökad 
andel importerade sortiment som avfall och RT-flis, men 
även mildare vintrar de senaste åren.

Grot

Buntar HelGrot Skogsflis

2009 4 13 83

2010 1 11 88

2011 0 10 90

2012 0 10 90

2013 0 9 91

Klenträd

Skörd.agg. Klipp Annat

2009 46 46 8

2010 59 35 6

2011 74 19 7

2012 73 27 0

2013 82 10 8

Sönderdelningsmetod

Flisning Krossning Annat

2009 89 11 0

2010 91 9 0

2011 91 9 0

2012 93 7 0

2013 96 4 0

Bärare flisare

Lastbil Skotare Annat

2009 14 83 3

2010 33 65 2

2011 40 58 2

2012 40 60 0

2013 37 59 4

Vidaretransport

Lastbil Järnväg Annat

2009 84 5 11

2010 88 8 4

2011 95 3 2

2012 96 4 0

2013 96 4 0
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FUKTHALT MED  
HJÄLP AV VÄDERDATA
Lars Wilhelmsson, Mikael Andersson, Nazmul Bhuiyan, Skogforsk 
Erik Persson, Askbacken AB, Raida Jirjis, SLU & Tommy Blom, Stora Enso Bioenergi AB

Värmeverken vill ha kontroll på skogsbränslets  
fukthalt för att kunna optimera förbränningen.  
Men fukthalterna varierar mycket och är svåra att 
bedöma med tillräcklig noggrannhet, ofta får man 
inte svaret förrän efter förbränningen. Ett alternativ 
som kan underlätta leverans- och produktionsplane-
ring är att skatta fukthalten med hjälp av väderdata 
för den tid groten lagrats på hygge eller i välta. 
Därför behövs ett prognosverktyg för skattning av 
fukthalter hos lagrad grot som stöd för ökad leve-
ranskvalitet till olika bränslekunder.

Skogforsk genomförde därför i samarbete med 
Stora Enso Bioenergi och SLU ett försök med kontinuerlig 
vägning av lagrad grot i kombination med insamling av 
väderdata.

I maj 2012 lade vi upp grot från ett grandominerat 
slutavverkningsbestånd i Norduppland på plattformar som 
ställdes på elektroniska vågar. Grotens sammansättning 
beskrevs utifrån skördarens produktionsfiler. 

Grön grot lades dels upp på två mindre plattformar, som 
skulle efterlikna grothögar ute på hygget, dels på en större 
plattform, som skulle efterlikna en välta vid avlägg. I slutet 
av augusti kompletterades försöket med ytterligare en välta 
med sommarlagrad, ”brun” grot som skotades in från andra 
grothögar på hygget. Vältorna täcktes med bred täckpapp 
direkt efter lastningen. 

Totalvikten för respektive plattform registrerades två 
gånger per timme. Med hjälp av beräknad och stickprovs-
kontrollerad fukthalt i utgångsläget samt totalvikt kunde 
tork- och återfuktningsförlopp beräknas, liksom snömäng-
den under vinterperioden. 

För att koppla de löpande viktförändringarna till väder-
leken satte vi intill plattformarna upp en enkel väderstation 
som registrerade temperatur, nederbörd (regn och snö), 
relativ luftfuktighet, solstrålning och vind. 
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Torrhalt  Välta med grön grot (2012-2013)

Den löpande vägningen av grotvältorna och grothögarna  
visade stora förändringar i bruttovikterna och förändring- 
arna kunde i hög grad förklaras med vädervariabler. I sam-
band med regn tog grothögarna upp väsentligt mer vatten 
än de täckta vältorna. Fukthalten ökade med som mest upp 
till nära 20 procentenheter, mot fem för vältorna. Skillnaden 
kan dels förklaras med täckpappen, dels med att grothögarna 
har en betydligt större regnexponerad yta i förhållande till 
volymen jämfört med vältorna. Snö gav en maximal vikt- 
ökning på 75 procent för vältorna och 180 procent för 
grothögarna.

Viktförändringarna för de två grotvältorna var likartade, 
men särskilt den gröna vältan hade mot slutet av sommaren 
minskat så mycket i vikt att vi misstänkte att en del av vikt-
minskningen kunde bero på substansförluster. Vid visuell 
och luktkontroll av den gröna grotvältan vid några tillfällen 
under sommaren 2012 och vid brytningen av vältorna i maj 
2013 hittade vi dock inga synliga tecken på mikrobiell till-
växt. Vår löpande mätning av temperatur och luftfuktighet 
inne i vältorna visade inte heller några tecken på värmeut-
veckling jämfört med omgivande luft. 

Beräknad modell + 
väderobservationer

Vågdata
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Vid flisningen av vältorna i slutet av maj 2013 togs ett stort 
antal stickprov för att fastställa provernas fukthalt. Både den 
gröna och den bruna grotvältan hade då i medeltal 16,5 
procents fukthalt med en standardavvikelse inom vältorna 
på endast 1,2 respektive 1,4 procentenheter. Slutsatsen är att 
substansförlusterna inte varit onormala och på samma nivå 
för både grön och brun grot. Fukthalterna i de små grot-
högarna var då betydligt högre, nära 40 procent och med  
en standardavvikelse mellan prover inom hög på 5 procent-
enheter. 

Utifrån insamlade data utvecklades funktioner som 
beskriver grotens fukthalt med väderdata. Tanken är att 
funktionerna, efter validering, ska kunna byggas in i ett 
planeringsverktyg där användaren, utifrån löpande väderdata 

från t.ex. SMHI, kan göra prognoser för fukthalten i det 
oskotade hyggeslagret och det framskotade väglagret dag för 
dag. Man kan även prognostisera den kommande fukthalten 
med hjälp av väderprognoser eller väderscenarier. Sådan 
information kan användas för att styra rätt leverans till rätt 
kund och beskriva de förväntade fukthalterna i ett flöde.

Snön är ett problem. Kan man utveckla en metodik för 
att undvika att få med snö vid sönderdelningen kommer 
fukthalten i groten att bli avsevärt lägre. Vid finska VTT har 
man provat roterande borstar monterade på kran för att få 
bort snö, vilket gav god effekt.

Liknande försöksupplägg, med olika former av grot och 
lagring, har gjorts inom ramen för EU-projektet INFRES, 
där vi samarbetat med forskare från Finland och Österrike. 

Torrhalt Simulerade grothögar

Beräknad modell + 
väderobservationer

Vågdata
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Utvecklingen	går	mot	produktifiering	av	biobränslen	där	fukthalt	är	den	enskilt	viktigaste	 
variabeln.	Kunderna	vill	veta	vad	de	kommer	att	få	i	leveranserna	och	inte	bara	konstatera	vad	de 

har	fått.	Prognosverktyg	blir	därför	allt	intressantare	för	leverantören	för	att	kunna	styra	rätt	material	 
till	rätt	kund	–	allt	för	att	leverera	ett	kostnadseffektivt	och	konkurrensmässigt	biobränsle.	

Tommy Blom, Stora Enso Bioenergi.

Torrhalt  Välta med brun grot (2012-2013)

Beräknad modell + 
väderobservationer

Vågdata

Att arbeta vidare med

För	att	få	en	bättre	kontroll,	styrning	och	återkoppling	
måste	prognosinstrument	och	modeller	för	t.ex.	fukt-
halt	utvecklas	och	valideras.	Underlag	kan	hämtas	från	
mätningar	eller	erfarenhetstal	i	flödeskedjan	och/eller	
meteorologiska	och	geografiska	data	från	praktiska	
försök	eller	dokumenterad	erfarenhet.	
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Projekt STIG
I projektet STIG (skoglig terrängplanering i GIS) har  
Skogforsk tillsammans med skogsbruket arbetat med att 
utveckla användandet av markfuktighetskartor, som bygger   
på data från flygburen laserskanning, i det operativa skogs-
bruket. Ur det laserpunktmoln som genereras vid skan- 
ningen kan man ta fram modeller över terrängen i form av 
höjd över havet, lutning och lutningsriktning. Detta ger i sin 
tur möjlighet att analysera fram områden som är fuktiga och 
blöta och lägga in dem i en karta. Med detta material kan 
en avverkningsplanerare få en god bild av förhållandena på 
trakten redan ”på rummet”. 

Metoden har utvecklats i Kanada av University of new 
Brunswick och för att se hur den fungerade i Sverige togs 
markfuktighetskartor fram för ett område i östra Uppland. 
I detta lades det ut tio ”testkvadrater” med en sida på 1 km 
och utmed varje sida lades provpunkter med 50 meters  

MINDRE 
KÖRSKADOR 
MED BÄTTRE  PLANERING
Gustav Friberg, Karin Westlund, Sima Mohtashami, Isabelle Bergkvist & Gert Andersson, Skogforsk

Skogsbruk innebär alltid en risk för skador på mark 
och vatten. Det går att minska problemen genom att 
planera körningen noggrant, bygga överfarter över 
vatten och fuktiga områden samt utnyttja toppar 
och grenar för att förstärka och skydda marken vid 
sämre bärighet.

mellanrum. Varje punkt besöktes i fält och en inventerare  
registrerade markfuktigheten i någon av fyra klasser bero-
ende på uppskattat avstånd till grundvattenytan: 

Blöt mark 0 m 

Fuktig mark < 1 meter 

Frisk mark 1 – 2 meter

Torr mark > 2 meter

Därefter jämfördes inventerarens bedömning med mark-
fuktighetskartan. Det visade sig att fuktighetsklassen blev 
samma i 68 procent av punkterna. I 25 procent av punkt-
erna hade kartan angett för fuktig klassning, i resterande  
7 procent för torr. 

Projektet har även gjort en större utvärdering av körska-
dor. På 36 objekt registrerades och koordinatsattes samtliga 
skador (genombrott genom humuslagret i minst 1 meter). 
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såväl på kontoret som i fält.
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Bättre planering av överfarter minskar skadorna i skogsbruket.
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körvägarna efter skördaren och skotaren. Det visade sig då 
att andelen skadade körvägar på fuktig mark var 50 procent, 
på blöt mark var den skadade andelen körvägar ca 20  
procent mot endast 10 procent på frisk/torr mark.

Inom STIG-projektet har Skogforsk också utvärderat 
Stora Ensos ”Rätt metod”, som kortfattat innebär att en 
drivning ska planeras så att man transporterar virket effek-
tivt, risar högtrafikerade vägar och vägar med dålig bärighet 
samt tar extra hänsyn vid fuktiga och blöta områden. De 
flesta större skogsföretagen har tagit fram liknande metoder 
för skonsam drivning. I studien ingick 36 trakter, 18 hade 
avverkats med ”Rätt Metod” och 18 utan några speciella 
direktiv. 

Efter avverkningen totalinventerades objekten. Defini- 
tionen av en körskada var att humustäcket skulle vara upp-
rivet och mineraljord blottad på en sträcka som var längre än 
en meter. För varje skada registrerades koordinater, skadans 
längd, bredd och djup, närhet till vatten eller hänsynsyta, 
samt om det vidtagits några markskonande åtgärder som ris, 
stockar eller stockmattor. Skadan klassades också utifrån den 
branschgemensamma markskadepolicyn.

Totalt omfattade studien 433 hektar och på den arealen 
registrerades 3 400 körskador, vilket gav ett medeltal på 7,8 
skador per hektar. 

Antalet skador per hektar var mindre än hälften på de 
objekt där man använt ”Rätt Metod”. De allvarliga (oaccep-
tabla) skadorna var bara en fjärdedel jämfört med skadorna 
på de objekt som avverkats utan några speciella direktiv. 
Resultaten indikerar att skadorna kan minska väsentligt 
med tydliga instruktioner för hur drivning på känslig mark 
ska utföras. Dessutom finns indikationer på att kvalitet och 
volym i bränsleuttaget (framförallt grot) till och med kan 
öka i och med att uttaget (och risning av vägar) planeras 
bättre i förväg.

BesT Way
Arbetet i STIG-projektet har inspirerat till att utveckla ett 
beslutsstöd för drivningsplanering som kombinerar informa-
tionen i den digitala terrängmodellen, markfuktighetskartan, 
med en ruttoptimering av skotningen. Projektet kallas  
BesT Way, som står för beslutsstöd traktplanering. 

Skogforsk började för ca tio år sedan utveckla ett rutt-
optimeringsprogram för skotning av rundvirke, grot och 
stubbar. Denna föregångare till BesT Way kunde presentera 
alternativa skotningsvägar baserat på skördarens produk-
tionsfiler, tack vare dem visste man hur mycket som hade  
avverkats och var på hygget virket låg. Programmet beräk-
nade sedan hur skotaren skulle köra för att minimera 
transportsträckan.

BesT Way bygger på samma tanke, men i stället för skördar-
data används data från laserskanningen för att beskriva  
skogen. Med denna teknik kan man få en god uppfattning 
om virkesförrådet i pixlar, det vill säga småområden, om 
drygt 100 kvadratmeter. Framkomligheten i terrängen  
beskrivs genom att sätta olika motstånd för faktorer som  
lutning, markfuktighet, jordart och höjd över havet. 

I grundalternativet anger planeraren var avläggen ska 
ligga och BesT Way beräknar då den dragning av basväg-
arna som ger effektivast skotning. Beslutsstödet lägger inga 
basvägar i områden markerade som fuktiga och blöta enligt 
markfuktighetskartan. Planerare kan dock ange en eller flera 
lämpliga platser för överfarter och då beräknas en ny optimal 
vägdragning utifrån de nya förutsättningarna. Planeraren 
kan sedan testa olika platser för avlägg och överfarter och se 
hur det påverkar tid för skotning, kostnad, volymer rund-
virke och grot, antalet överfarter vid en viss punkt i vägnätet, 
skotningsavstånd m.m. 

Fältplaneringen väntas också bli effektivare med BesT 
Way, då planeringsförslag kan göras på rummet och själva 
fältbesöket kan fokuseras på att bekräfta och modifiera 
ursprungsförslaget. 

Analysverktyget har testats i ett examensarbete. På två 
trakter jämfördes verklig skotning mot skotning med opti- 
mal körvägsdragning enligt BesT Way och körsträckan 
kortades i genomsnitt för samtliga scenarier med drygt 20 
procent mot den verkliga körningen. 

I ett första steg tror vi att översiktliga beräkningar av 
basvägsmönster, skotningsavstånd och volymer grot kan vara 
intressanta. På längre sikt kan mer avancerade tillämpningar 
diskuteras, t.ex. tids- och kostnadsberäkningar, navigerings-
stöd till skotarföraren och flödesberäkningar på bestånds-
nivå. 

Att arbeta vidare med

• Beslutsstöden för att hitta bästa och skonsammaste   
 dragning av basvägarna behöver utvecklas vidare  
	 och	implementeras	fullt	ut	i	skogsbruket.
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EFFEKTIV PLANERING  
I UNGA BESTÅND
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
Kenneth Olofsson & Jörgen Wallerman, SLU
Martin Sjödin & Tord Aasland, BLOM
Per-Ove Torstensson & Marcus Larsson, Skogsstyrelsen

Polygoner	över	skogsmarken,rasterskattning	av	trädbränsleuttag	
samt	positioner	för	fyra	provytor.



ESS     47

 
Pl

an
er

in
g 

&
 u

pp
fö

ljn
in

gDet är dyrt och besvärligt att med traditionell fältin-
ventering hitta de ungskogar och vägkanter där det 
lönar sig att ta ut skogsbränsle. Laserskanning kan 
bli ett effektivt hjälpmedel, visar en studie.

Klen skog är en stor potentiell källa för skogsenergi. 
I Sverige finns stora arealer täta eller rent av mycket täta 
ungskogar i behov av utglesning, där endast delar av uttaget 
kan göras i form av massaved. Beräkningar visar att det 
potentiella uttaget av skogsbränsle i klena gallringar ligger 
mellan 5 och 7 TWh årligen med hänsyn tagen till tekniska 
och ekonomiska restriktioner.

Vegetation längs vägar är också en relativt outnyttjad 
resurs för skogsbränsle. I Sverige finns i dag ungefär  
213 000 km vägar utan statligt bidrag och potentialen här 
bedöms vara ca 1,5-2 TWh per år.

Kalkylverktyg
Skogforsk har tidigare utvecklat ett kalkylverktyg för att  
uppskatta volymutfall och ekonomi vid uttag av skogsbränsle 
i klena bestånd. Man lägger där in uppgifter om skogens 
ålder, ståndortsindex, stamantal per hektar och medeldia-
meter eller medelhöjd. Man anger också vilka sortiment  
som ska tas ut och hur många stammar som ska lämnas kvar. 
Verktyget beräknar då uttagen volym samt kostnaden för 
avverkning och skotning. Resultatet presenteras i första ledet 
som ett netto vid vägkant, men verktyget kan även beräkna 
kostnader för olika former av sönderdelning, lagring och 
transport och räkna fram ett netto vid industri. 

Ett problem för den som vill använda kalkylverktyget är 
att noggrannheten i indata oftast är låg, eftersom det är dyrt 
att inventera ungskogar och vägkanter. Detta leder till stor 
osäkerhet i resultaten.

Laserskanning – ett alternativ?
Med data från flygburen laserskanning kan skogens höjd och 
täthet skattas med hög noggrannhet i medelålders och äldre 
skog. Inom ett ESS-projekt genomfördes en större studie för 
att undersöka om laserskanning även kan användas för att 
bedöma potentialen för skogsbränsleuttag i yngre skog och 
längs vägar. 

250 koordinatsatta referensytor i klen skog mättes in 
i fält. Ytterligare 96 referensytor lades ut längs vägkanter. 
Mätdata från ytorna jämfördes sedan med data från  
Lantmäteriets nationella laserskanning (NNH) för samma 
ytor. Analyserna genomfördes med areametoden, som är 
baserad på multipel linjär regression. Vegetationskvoter 
beräknades genom att jämföra förhållandet mellan de 
laserträffar som når vegetationen jämfört med alla träffar, 
inklusive de som når marken. En hög vegetationskvot tyder 

på tät vegetation medan en låg vegetationskvot tyder på att 
vegetationen är gles, eftersom många laserträffar når marken. 

Med hjälp av regressionsmodeller beräknades därefter fem 
grundläggande skogliga variabler: grundytevägd medelhöjd, 
grundytevägd medeldiameter, aritmetisk medeldiameter, 
total biomassa och totalt stamantal. De direkta skattningarna 
av skogliga variabler och vegetationstätheten visade relativt 
god noggrannhet, främst för höjdspridningen, men även för 
tätheten av vegetationen. 

Utifrån laserskanningens uppgifter om medeldiameter 
och antal stammar i uttaget beräknades därefter lönsam- 
heten för att ta ut träddelar. Resultatet jämfördes med 
samma beräkning baserad på fältmätta data från referens-
ytorna. Det visade sig att modellen med laserskanning i  
76 procent av fallen svarade rätt på frågan: lönar det sig att 
ta ut skogsbränsle här? 

Det var svårare att beräkna täthet och lönsamhet vid 
uttag längs vägkanter. Här var spridningen stor med en 
standardavvikelse på 27 procentenheter för skattning av 
biomassan. För vägkanter kunde modellerna i 64 procent av 
fallen göra en korrekt beräkning av om ett uttag var lönsamt 
eller ej på en yta. 

Slutsats
Studien visar att man med laserskanning kan identifiera 
bestånd eller delar av bestånd där det lönar sig att ta ut 
biobränsle i ungskog, men det är något svårare för vägkanter. 
Metodiken kan sannolikt förbättras genom att kombinera 
NNH-data med ytterligare datakällor, t.ex. flygbilder eller 
satellitbilder, som ger information om trädslagsblandningen 
(andelen löv påverkar lönsamheten i biobränsleuttaget 
påtagligt).  

Det är även intressant att undersöka om en högre punkt-
täthet i laserdata kan ge en bättre noggrannhet.

Tack vare Lantmäteriets laserskanning finns det i dag en 
heltäckande markmodell för Sverige. Trädhöjden kan därför 
i framtiden beräknas med en automatisk stereomatchning 
av flygbilder, som ger höjden på skogens krontak. Detta har 
i andra studier visat sig ge en bra skattning av skogliga vari-
abler, nästan i nivå med laserskanning.

Att arbeta vidare med

• Metoden kan förbättras genom att kombinera  
	 NNH-data	med	t.ex.	flygbilder	eller	satellitbilder,	 
 som innehåller information om trädslagsbland- 
 ningen och på så sätt få en än bättre kalkyl och  
	 bedömning.	

• Utveckla ett kartlager som möjliggör att visuellt  
	 illustrera	vilka	bestånd,	delar	av	bestånd	samt	väg- 
 sträckningar där det bedöms ekonomiskt lönsamt  
	 att	ta	ut	skogsbränsle.	
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Produktion och leveranser av skogsbränslen och 
i synnerhet grot kännetecknas av långa ledtider 
och att flera olika aktörer hanterar materialet. 
Det innebär att det finns risk för suboptimering, 
dubbelarbete och/eller att information för- 
svinner i försörjningskedjorna.

PROCESSKARTLÄGGNING  
AV FÖRSÖRJNINGSKEDJOR
Birger Eriksson, Lars Eliasson & Jenny Widinghoff, Skogforsk
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I Tyskland och Finland har processkartläggningar 
av skogsbränslehantering visat att det finns mycket stora 
möjligheter att effektivisera affärsprocesserna genom att 
systematiskt beskriva det arbete som utförs för att undvika 
dubbelarbeten. Metodiken som använts vid dessa process-
kartläggningar bör kunna anpassas till svenska förhållanden 
samtidigt som den harmoniseras med andra metoder för 
beskrivning av försörjningskedjor, t.ex. skogs-SCOR.

En processkartläggning kan öka de inblandade aktörernas 
medvetenhet om helheten, sin och andras roll i processen 
samt möjligheten att påverka både slutresultat och andras 
arbetssituation. Den kan också klargöra vilka arbetsuppgifter 
som måste göras, vem som bör utföra dem och hur informa-
tion bör hanteras för att den ska finnas tillgänglig för de som 
behöver den. Vidare kan en processkartläggning tydliggöra 
den besparingspotential som finns i verksamheten, både för 
det företag som ansvarar för skogsbränslekedjan och för de 
entreprenörer som utför det fysiska arbetet.

Hösten 2013 startades ett projekt med syfte att utifrån 
den finska studiemetodiken utveckla och applicera en metod 
för att kartlägga alla ingående processer i en försörjnings-
kedja för skogsbränslen, från planering av avverkning till 
bränsleleverans till kund. Metodiken utvecklades hos ett 
värdföretag varpå en ”skarp” processkartläggning genom-
fördes hos ett annat värdföretag. Medan det första värd- 
företaget köpte all skog de avverkade skedde en betydande 
del av virkesfångsten hos det andra företaget på egen skog.

Arbetet startade med en inledande intervju för att skapa 
en grov processkarta över verksamheten och kartlägga vilka 
som var verksamma i försörjningskedjan. Därefter genom-
fördes intervjuer med de olika aktörerna i kedjan. Efter 
avslutade intervjuer renritades processkartan, intervjusvaren 
sammanställdes, jämfördes och analyserades. Under analysen 

gjordes noteringar, vilket i detta fall är en aktivitet eller ett 
moment i processkedjan:

 • som enligt någon/några respondent(er) skapar  
  irritation, stjäl tid, skapar onödiga kostnader eller  
  kan utföras bättre eller effektivare 

 • där respondenterna har olika uppfattning om hur det  
  utförs och/eller vem som utför momentet/aktiviteten 

 • där analysen visar att det förekommer eller finns en  
  uppenbar risk för suboptimering, dubbelarbete  
  och/eller informationsförluster.

De preliminära resultaten kan sammanfattas med att det 
i den första kartläggningen noterades flera olika problem 
och irritationsmoment i den studerade grotkedjan, t.ex. 
bristfälliga rutiner, dåliga och/eller flerplacerade avlägg och 
otillräckligt informationsutbyte mellan de olika aktörerna. 
Respondenterna i den andra kartläggningen kände igen delar 
av dessa problem, men ansåg att man lyckats åtgärda huvud-
delen av problemen. Fortfarande finns det dock arbetsmo-
ment, rutiner etc. som kan utvecklas. 

Anledningarna till skillnaderna mellan kartläggningarna 
är flera. Processen är mer komplicerad i den första kartlägg-
ningen än i den andra eftersom andelen köp är högre. De 
personer och företag som ingår i den andra processkartlägg-
ningen har dessutom arbetat längre tid med grothantering 
än de som deltog i den första kartläggningen. Ett entre-
prenadföretag i den andra kartläggningen levererar flera 
avverknings- och grottjänster, och har arbetat aktivt för att 
utveckla sin internkommunikation och sina sammanlänkade 
tjänster, vilket innebär att en del störningar och problem har 
identifierats samt minimerats eller eliminerats.

Att arbeta vidare med

Processkartläggningsprojektet är fortfarande inte 
avslutat men visar på att det även i de svenska försörj-
ningskedjorna förekommer information som försvinner 
i	kedjorna	vilket	orsakar	irritation	och	extraarbete.	Det	
återstår att belysa hur stor besparingspotentialen är 
om man effektiviserar kedjan och hur man gör detta på 
bästa	sätt.	
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– TEKNIK OCH METOD  
 FÖR UTTAG OCH  
 ASKÅTERFÖRING

Primära skogsbränslen tas i dag ut i form av hela 
eller delkvistade träd i gallringar, som bränsleved 
(oftast defekt rundved), som grot efter slutavverk-
ningar eller som stubbar. De olika sortimenten skiljer 
sig åt i hur de skördas men den vidare hanteringen i 
form av skotning, sönderdelning och vidaretransport 
har stora likheter.

Under perioden 2009 till 2013 har kostnaden för skörd 
och terrängtransport fram till väg ökat något för samtliga 
skogsbränslesortiment. Den är i dag i genomsnitt 52 kr/m3s 
för bränsleved, 43 kr/m3s för grot, 80 kr/m3s för klenträd 
och 81 kr/m3s för stubbar. Den största potentialen för ökade 
uttag finns för de två sistnämnda sortimenten. För att bibe-
hålla en lönsam skogsbränslehantering i dagens marknads-
läge och generera intäkter till markägaren krävs kostnads-
sänkningar i alla delar av hanteringskedjorna. 

Avverkningsrester, grenar och toppar 
I dag tas grot ut i merparten av alla slutavverkningar i södra 
och mellersta Sverige. Den teknik som används för grotan-
passning och skotning kan anses som mogen och arbets-
metoden är väl beprövad. Vardagsrationaliseringar blir  
därför en allt viktigare del i förbättringsarbetet. Här fyller 
planeringsverktyg som STIG och Grotsporre viktiga 
funktioner för att underlätta och förenkla skotningsarbetet, 
samtidigt som risken för markskador reduceras väsentligt.

Inom ESS har ett första bortsättningsunderlag för  
grotskotning tagits fram utifrån driftsuppföljningar och  
tidigare studier. Den faktor som främst påverkar presta-
tionen är mängden uttaget material per hektar, men även 
lastmängd, köravstånd och terrängsvårigheter inverkar. Om 
groten är färsk eller hyggestorkad påverkar däremot inte 
prestationen vid grotskotningen. 

Även om tekniken har mognat så fortsätter teknikutveck-
lingen, bland annat av risreden och gripar. Komprimerande 
risreden och andra specialbyggen ger högre lastvikter än 
enklare hembyggen, men de är inte anpassade för rund- 
virkesskotning. Av- och påtagbara reden, t.ex. Hultdins  
risrede, möjliggör ökad lastvikt med grot och passar entre-
prenörer som ofta växlar mellan att skota rundvirke och grot. 
Dessa entreprenörer behöver också en grip som fungerar 

BRÄNSLESKÖRDEN
Örjan Grönlund & Henrik von Hofsten, Skogforsk 
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bra för båda sortimenten t.ex. A-gripen (se ESS slutrapport 
2007-2010). Ett alternativ är en grip som snabbt kan  
anpassas till arbetsuppgiften, t.ex. HSPs kombigrip. Utveck-
lingen mot mer flexibel teknik gör att rundvirke och grot 
kan skotas med samma maskin. Det ger lägre flyttkostnader, 
vilket gör det lönsamt att ta ut grot även från mindre avverk-
ningar samtidigt som det ger flexibilitet för entreprenören. 

Grotbuntaren är en annan lösning för att effektivisera 
grotskotningen. Groten komprimeras till avlånga ”grot-
stockar” som kan köras ut med en vanlig rundvirkesskotare. 
Samtidigt innebär detta att man måste flytta ytterligare en 
maskin till avverkningstrakten. Detta, i kombination med 
att timkostnaden för buntaren är hög, gör att tekniken  
kräver stora avverkningar för att vara lönsam. I Sverige har 
man i det närmaste slutat bunta skogsbränsle, men den 
tekniska utvecklingen fortsätter i Sydeuropa.  

Grotskotning sker fortfarande till stor del under bar-
marksperioden och för att ha full sysselsättning året runt 
krävs att entreprenörerna kan skota rundvirke under delar av 
året. Ett alternativ är att skota ut groten direkt efter avverk-
ningen och låta den torka i välta vid väg. En djupdykning i 
litteraturen har visat att det finns både drivningstekniska och 
skogsskötselmässiga fördelar med detta. Men färsk grot inne-
håller mer barr och därför försvinner mer växtnäring från 
beståndet jämfört med hyggestorkad grot. Det är dock oklart 
om detta påverkar skogens framtida biomassaproduktion.

Vältans placering påverkar kvaliteten på groten liksom 
en god täckning. Vid lagring av osönderdelat material måste 
man ta hänsyn till logistiken på avlägget, de regler som gäller 
trafiksäkerheten och i vissa fall hur trädlevande insekter  
påverkas av vältans utseende.

Skogsbränsle från gallringar
Potentialerna för uttag av skogsbränsle i tidiga gallringar, så 
kallade klenträdsuttag, är stora. De höga drivningskostna-
derna har dock medfört att sortimentet minskat i betydelse 
när efterfrågan på skogsbränsle sjunkit. Men det finns fort-
farande ett stort behov av att hitta mindre kostnadskrävande 
tekniker och metoder för att åtgärda Sveriges 1,4 miljoner 
hektar konfliktbestånd – och det är en motor för fortsatt 
utvecklingsarbete. 

Nyckeln till ekonomi i klena gallringar och sena röj- 
ningar är att kunna hantera mer än ett träd i taget. Vid 
användning av flerträdshanterande aggregat är potentialen 
störst i bestånd med låg medelstam (0,02-0,05 m³fub) och 
vid många uttagna stammar per hektar. Där visar studier på 
prestationsökningar på 15-50 procent. En uppföljning av 
flerträdshantering hos företagen visar att man ökat  
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medelstam om 0,02 m³fub och med 11 procent vid en 
medelstam om 0,05 m³fub. Möjligheten att utnyttja denna 
potential är störst då man enbart tar ut ett sortiment. 

För avverkning i ännu klenare bestånd har skördaraggre-
gatet Flowcut utvecklats. Det arbetar med kontinuerlig 
avskiljning och ackumulering, vilket möjliggör geometrisk 
krankorridorsgallring. Det är en princip som enligt simule-
ringar kan tredubbla prestationen i mycket tidiga gallringar. 
Under våren 2015 planeras de första utvärderingarna av 
Flowcut att genomföras. 

Även maskintillverkaren Bracke har en prototyp på ett 
aggregat för avverkning, ackumulering och komprimering 
av klena träd, Bracke MAMA. Detta är utrustat med en såg-
klinga och matarhjul, medan Flowcut använder ett sågsvärd 
som är fast i båda ändar och saknar förmågan att aptera.

För att utnyttja potentialen med flerträdshantering har 
Skogforsk, i samarbete med en instruktör och flera företag, 
sammanställt goda erfarenheter till en arbetsmetod för  
gallring med namnet sektionsgallring. En utvärdering av  
sektionsgallring i simulatormiljö har visat på att arbets- 
metoden kan öka prestationen upp till 18 procent.

För att rationalisera skotning och vidaretransport i  
klengallringar har buntning testats som princip. I dagsläget 
används en buntningsenhet utvecklad av finska Fixteri 
främst i Finland men även i Baltikum. Den är monterad på 
en skördare och vinsten blir en bättre komprimering jämfört 

med helträdsuttag, samtidigt som en övervägande del av 
biomassan tas tillvara. Utvärderingar visar på god prestation  
i buntningen – den största förbättringspotentialen för 
konceptet är att utrusta det med ett effektivare avverknings-
aggregat.

En stor del av skördarens tid i klena bestånd går åt till 
krankörning. Bränsledrivaren Cintoc har därför två del- 
automatiserade kranar, en för avskiljning och en för upp-
arbetning. Förhoppningen är att detta ska kunna bidra till 
kraftigt förhöjd prestation i klena gallringar. 

Det finns flera metoder för att skatta volymerna i ett 
potentiellt klenträdsuttag, exempelvis presenteras i denna 
publikation metoder för analys av avverkning i täta bestånd 
och vägkanter. Utöver analyser på beståndsnivå finns även 
metoder för analys av det enskilda trädet där olika hante-
ring av materialet vid klenträdsuttag ger olika stort uttag av 
biomassa. För att kvantifiera hur stor del av biomassan som 
tas ut vid klenträdsuttag vägdes buntar vid helträdsuttag, 
delkvistning och efter massavedsaptering. 

Efter gallring i täta klena bestånd finns farhågor om ökad 
risk för främst snö- och vindskador. Vid en inventering i 
14 bestånd, två till fyra år efter förstagallring, var dock i 
medeltal bara 3,6 procent av stammarna drabbade av sådana 
skador.

De tidigare studier som gjorts av uttag av klenträd har 
ofta skett i talldominerade bestånd. För att vidga perspek-
tivet har även avveckling av lågskärmar av björk samt uttag 
av skogsbränsle i contortatall studerats. Vid avveckling av 
björkskärmar konstaterades att andelen skadade granar efter 
avverkning var låg. Den låga medelstamsvolymen gjorde 
dock att även lönsamheten för åtgärden var låg. 

Det finns ingen lägsta tillåtna slutavverkningsålder för  
contortatall i skogsvårdslagen och den kan därför slutav-
verkas vid valfri ålder. Vid slutavverkning i ett 33-årigt  
contortabestånd konstaterades att prestationen vid helträds- 
uttag kan bli hög, men uttagsmetoden riskerar att medföra 
ett stort näringsuttag, trots att koncentrationerna av närings-
ämnen i contorta är lägre än i tall och gran. 

Uttag av stubbar
Stubbskördens effekter på miljön har varit ifrågasatt, vilket 
lett till att FSC satt hårda begränsningar på vilka arealer  
som får skördas på certifierad mark till dess miljökonse- 
kvenserna blivit bättre utredda. Detta har skapat en osäker-
het som har bromsat den tekniska utvecklingen. Dessutom 
har efterfrågan på skogsbränsle stagnerat eller minskat  
under eldningssäsongerna 2013-14 och 2014-15. Då stubb-
flis är ett skogsbränsle med höga produktionskostnader,  
ca 180 kr/MWh vid industri, innebär det att stubbskörden 
avstannat. Men utvecklingen har inte avstannat helt.

Entreprenadföretaget TL-GROT AB har tagit fasta på de 
befarade miljöproblemen och utvecklat ett aggregat med ett Flowcut.	Aggretat	för	klenträdsavverkning	 

–	prototyp	under	utveckling.
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kraftigt modifierat arbetssätt som klipper rötterna ca 50 cm 
utanför stubben. Det gör att betydligt färre klena rötter  
(< 5mm) följer med stubben jämfört med konventionellt 
lyfta stubbar, vilket i sin tur ger en betydligt mindre mark-
påverkan. Dessutom minskar mängden fastsittande för-
oreningar, vilket förenklar den senare hanteringen och ökar 
bränslets kvalitet.

En faktor som man varit särskilt orolig för i samband 
med stubbskörd är utarmning av grov död ved. Senare  
forskning har visat att det finns ett stort antal organismer 
som koloniserar stubbar. Det är dock oklart hur beroende 
dessa är av just avverkningsstubbar, eller om dessa bara är  
ett ”nödsubstrat” i brist på bättre. För att få en uppfattning 
om hur många stubbar som faktiskt blir kvar gjordes en 
inventering av stubbskördade hyggen hos Sveaskog och 
Holmen Skog AB. Vid normal stubbskörd lämnades en hel 
del stubbar kvar, uppemot 25 procent av det totala antalet. 
Merparten av dessa hade lämnats avsiktligt. De var relativt 
jämnt spridda över hygget och representerade alla diameter-
klasser från det ursprungliga beståndet. Av de lämnade  
stubbarna var minst en tredjedel i princip oskadade och 
torde därför fortfarande kunna utgöra ett bra substrat för 
olika organismer. 

En modell till beslutsstöd för stubbskörd har också tagits 
fram för att kunna välja ut lämpliga trakter för stubbskörd 
och skatta det ekonomiska utfallet. Modellen beräknar 
avståndet från varje stubbe till närmaste avlägg och skattar 
sedan kostnaden för att skörda och skota ut stubbarna.  
Stubbarna klassas utifrån hur lönsamma de är att skörda. 
Indata till modellen är produktionsdata och GPS-loggade 
körstråk från skördaren tillsammans med data om det av-
verkade beståndet.

Teknik för askåterföring
I takt med att Sverige ökat användningen av skogsbränsle 
har det väckts en debatt om askåterföring. Frågan är befogad 
och inte okontroversiell då det råder en del oklarheter om 
den faktiska nyttan av askåterföring. Å ena sidan höjs pH i 
marken och risken för långsiktigt negativa effekter i närings-
balansen efter skogsbränsleuttag minskar. Å andra sidan är 
det risk för skador på det stående beståndet, samtidigt som 
den kortsiktiga tillväxteffekten knappast täcker kostnaden 
för åtgärden. Av bland annat dessa skäl återförs aska idag i 
relativt liten omfattning och mycket av den aska som skulle 
kunna återföras till skogen används till annat, som vägbygg-
nad eller som täckningsmaterial på deponier. 

Idag sprids inte aska i någon större utsträckning men teknisk utveckling pågår och behovet av att hitta annan avsättning för askan 
än	deponitäckning		ökar.
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innebär att ytterligare en maskin ska ut i skogen. Logistiken 
kring askvolymerna är ofta svår att effektivisera. Vanligtvis 
används relativt små skotare med specialbyggda tallrik- 
spridare. För att kunna minska kostnaderna har Skogforsk 
undersökt möjligheterna att samordna askåterföringen 
med andra aktiviteter i skogen. Ett exempel är att tillfälligt 
montera en tallriksspridare på de skotare, som ändå finns på 
trakten. För att få kalkylunderlag har de olika momenten 
i traditionell askåterföring studerats. Dessa studier visar 
preliminärt att det är mycket ställtider och väntan på ask-
leveranser. En lösning där man kombinerar skotning och 
askåterföring med samma maskin verkar därför lovande.  
Investeringskostnaden kan dessutom fördelas på flera aktö-
rer, om de samverkar kring samma utrustning. Intresset för 
detta ökar i takt med att många deponier snart är färdig-
täckta och stora askvolymer kommer att bli tillgängliga för 
återföring de närmsta åren.    

Arbetsmiljö i skogsbränslehantering
I och med det långsiktigt ökande intresset för skogsbränsle 
har fler personer börjat arbeta i hanteringen. En fungerande 
arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna attrahera och 
behålla maskinförare. För arbetsmiljön i skogsbränslehante-
ringen finns utmaningar som inte förekommer i resten av 
skogsbruket. Arbetsmiljöverket gjorde en kartläggning  
2009-2011 av branschens brister och framgångsfaktorer.  
De största utmaningarna är de helkroppsvibrationer som 
uppstår vid allt maskinarbete, riskerna med mögel och 
damm vid hantering av främst lagrat material samt det  
buller som uppstår vid sönderdelningen och hur det påver-
kar förare och närmiljö. För att förbättra förutsättningarna 
för en god arbetsmiljö i skogsbränslehanteringen har aktuell 
forskning kombinerats med enkäter och intervjuer i en  
kunskapssammanställning från Högskolan i Dalarna 
(www.du.se/arbetsliv_skog). Sammanställningen består av  
ett informations- och diskussionsmaterial uppdelat i sex 
moduler. Syftet är att stödja det dagliga arbetet rörande 
arbetsmiljö vid utveckling, avverkning, skotning och sönder-
delning i skogsbränslehanteringen.
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Skotarmonterad	hugg	med	högtippare.
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Täta ungskogar är en benämning på ett skötsel-
system där slutröjning görs till 4 000 stammar per 
hektar. Detta följs sedan av en förstagallring med ett 
större uttag än vid konventionella skötselsystem.

Vid förstagallring i dessa bestånd blir det, liksom  
vid gallring i konfliktbestånd, ett relativt stort uttag i ett  
tätt bestånd, vilket innebär att träden i det kvarvarande 
beståndet är slanka och har högt upphissade kronor. Tidigare 
forskning har visat på ökad risk för framförallt snö- och 
vindskador efter gallring i sådana bestånd. 

Målsättningen med detta projekt var att söka bestånds- 
och trädegenskaper som kan förklara förekomst av skador i 
täta bestånd efter förstagallring. 

I studien ingick 14 täta, talldominerade bestånd i  
Mellansverige. I dessa inventerades totalt 160 provytor à 
100 m2 två till fyra år efter gallring. På provytorna registre-
rades brösthöjdsdiameter och trädslag på alla stående träd, 
stubbdiameter och trädslag på avverkade träd samt andelen 
av provytan som låg inom stickväg. På tre provträd per yta 
registrerades även höjd. Skadade träd delades upp i: 

 1. Knäckta, lutande, liggande träd (de samlas här under  
  begreppet snö- och vindskador).

 2. Träd som skadats vid avverkning eller skotning.

 3. Övriga skador.

På provytorna stod mellan 500 och 4 400 stammar per  
hektar före gallring och den grundytevägda medeldiametern 
var i genomsnitt 13,3 cm. Uttaget var i medeltal 1 080  
stammar per hektar. Skadeinventeringen visade att 3,6 pro-
cent  av stammarna hade snö- och vindskador, 0,9 procent 
avverkningsskador och 0,7 procent skador av okänd orsak. 
Statistiska analyser gjordes med en stor mängd bestånds- och 
trädegenskaper som oberoende variabler, men få samband 
kunde beläggas. Den egenskap som bäst förklarade upp-
komsten av skador var om det redan registrerats skador i 
beståndet. Förutom denna egenskap fanns en antydan till 
fler skador på provytor med lägre grundytevägd diameter 
före gallring. Sammanfattningsvis orsakade de inventerade 
gallringarna förhållandevis lite skador. De skador som obser-
verades kan antas vara mer beroende på väder och beståndets 
geografi än faktorer som påverkas av den skogliga skötseln.

SKADOR EFTER TIDIG GALLRING
Örjan Grönlund & Mia Iwarsson Wide, Skogforsk 
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BIOMASSAUTTAG  VID
GROVKVISTING
Örjan Grönlund & Mia Iwarsson Wide, Skogforsk 

Det ökade intresset för skogsbränslen 2007–2012 skapade incita-
ment för att ta ut större mängder biomassa ur den svenska skogen. 
I gallring kan det göras genom att ta ut hela träd. Det är dock ett 
sortiment som är svårt att kompaktera, vilket ger låga lastvikter vid 
skotning och vidaretransport.

Genom att anlägga ett lägre tryck i skördarens matarhjul och använda slöade 
kvistknivar kan kvistarna istället knäckas och bara till viss del avskiljas från  
stammen. Man får då ett sortiment som kallas delkvistad energived. 

För att få en bild av hur stor andel av biomassan som tas ut med olika metoder 
gjordes en studie på gran, tall och björk i tre diameterklasser med brösthöjdsdia-
meter 6-8, 8-12 och 12-18 cm. Tio buntar av varje diameterklass och trädslag 
vägdes först som helträd och därefter matades de igenom aggregatet knippvis. I ett 
nästa steg matades träden igenom aggregatet enskilt och toppkapades. Slutligen 
apterades stammarna för att bli massaved. Efter varje steg vägdes träden/stam-
delarna. Behandlingarna syftade till att simulera fyra uttagsmetoder; 

 1.  Helträdsuttag

 2.  Flerträdshanterad grovkvistning

 3.  Enkelstamshanterad kvistning

 4.  Konventionellt massavedsuttag. 

Då trädens egenskaper skiljer sig över året gjordes studien med tre upprepningar; 
två under sommarförhållanden och en under vinterförhållanden.

Resultaten från studierna gav en omvandlingstabell per trädslag, diameterklass 
och säsong. Sammanfattningsvis kan sägas att ju grövre träden var desto mindre 
andel av materialet avskildes vid kvistning. Utöver detta visade studierna att en 
större andel av biomassan föll av vintertid, då kvistarna kan förväntas vara sprödare 
och lättare att bryta av. 

Inom ramen för studien gjordes även en jämförelse av de uppmätta vikterna på 
hela träd, stamved och grenar med existerande biomassafunktioner för klena träd. 
Variationen mellan biomassafunktionerna var stor, men inga systematiska avvik-
elser observerades för enskilda biomassafunktioner. Däremot konstaterades att bio-
massafunktionerna generellt prognostiserade en lägre vikt än den uppmätta på små 
träd och omvänt för de grövre träden. Biomassafunktionerna för gran uppvisade 
störst överensstämmelse med de inmätta träden.

Att arbeta vidare med

• Spridning och implementering av omräkningstal och omvandlingstabeller  
 som stöd för beräkning och jämförelser för uttag av bränslesortiment eller  
	 massaved.
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PRESTATIONSNORM  
VID FLERTRÄDSHANTERING
Torbjörn Brunberg & Mia Iwarsson Wide, Skogforsk 

Flerträdshantering har funnits sedan 1980-talet och utvecklades i syfte 
att höja skördarnas prestation vid uttag i förstagallringar. Först på senare 
tid har dock metoden börjat användas i större omfattning i skogsbruket 
och då vid skogsbränsleuttag i klena bestånd.

Studier av prestationen vid flerträdshantering har visat på olika stora effekter.  
För att med större säkerhet fastställa potentialen i praktisk avverkning har data från  
genomförda studier kombinerats med uppföljningar från ett antal skogsföretag. 

Tiden per krancykel blir kortast då träden upparbetas ett och ett, men tiden per  
hanterat träd kan sänkas om flerträdshanteringen utnyttjas effektivt. Tidsvinsten per  
träd minskar dock ju fler träd som ackumuleras, vilket gör att det finns ett optimalt antal 
träd per krancykel. Detta optimum beror på volymen på de hanterade träden, trädslaget 
och antal uttagna stammar per hektar. En medvetenhet om detta syns vid analyser av 
data från driftsuppföljningar, där den genomsnittliga ackumuleringsgraden sjunker med 
ökande medelstamsvolym i uttaget. I materialet används flerträdshantering i 60 procent  
av krancyklerna vid en medelstamsvolym på 0,03 m3fub och sjunker ner till 20 procent 
när uttaget är 0,10 m3fub.

Slutsatsen är att den faktor som främst påverkar skördarens prestation i förstagallringar 
är antalet avverkade stammar per hektar. Den har en större inverkan än avverkad medel-
stamsvolym – men faktorerna är starkt korrelerade och medelstammen är huvudfaktor i 
bortsättningsmodeller. Därför skapades en modell där prestationsökningen vid flerträds-
hantering endast var beroende av medelstamsvolymen. Modellen, som innehåller  
en korrektion för att studiematerial generellt överskattar prestationen, visar att flerträds-
hantering förväntas ge en prestationsökning på 0 till 17 procent när uttagen medelstam 
ligger i intervallet 0,12 ner till 0,02 m3fub. Potentialen är störst i bestånd med låg medel-
stam (0,02–0,05 m³fub) och högt antal uttagna stammar per hektar.

Nivålagd prestationsökning i förhållande till enträdshantering utifrån  
medelstam	i	uttaget.
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ett bestånd med många stammar och ett lågt eko-
nomiskt värde på den enskilda stammen. Föraren är 
tvungen att fatta många beslut på kort tid och måste 
använda en rationell metod för att hålla en hög  
prestation och minska den mentala arbetsbelast-
ningen.

SEKTIONSGALLRING
Örjan Grönlund, Martin Englund & Mia Iwarsson Wide, Skogforsk 

Krankörning står för en stor del av tidsåtgången och 
bränsleförbrukningen för en skördare, samtidigt som risken 
för skador i det kvarvarande beståndet ökar med mängden 
krankörning. Skogforsk har tillsammans med Peter Larsson, 
Progalli Skog AB samlat ihop goda erfarenheter av arbets-
teknik i tidiga gallringar till en arbetsmetod som fått namnet 
sektionsgallring. Målet är att minimera krankörningen  
genom att gallra i sektioner vinkelrätt mot skördaren,  
effektivt tillämpa flerträdshantering och utnyttja maskinens 
placering för att arbeta med kranen nära maskinen. 

Under 2014 genomfördes den första systematiska utvär- 
deringen av prestation och arbetsbelastning vid sektions-
gallring. Fem erfarna skördarförare studerades i Skogforsks 
simulator. Studien var uppdelad på tre tillfällen. Först fick 
förarna bekanta sig med simulatormiljön en dag, sedan  
studerades de medan de arbetade ”som vanligt” en dag.  
Därefter fick de en utbildning i sektionsgallring och upp-
manades att träna in metoden i sitt ordinarie arbete.  
Tre månader efter utbildningen återvände de till skördar-
simulatorn där de fick gallra samma bestånd igen. 

För att mäta förarnas prestation gjordes kontinuerliga 
tidsstudier med förutbestämda arbetsmoment. Mjukvaran 
i skördarsimulatorn registrerade avståndet som kranspetsen 
förflyttades under gallring och utifrån detta beräknades 
sedan den genomsnittliga mängden krankörning per  
avverkad stam. Arbetsbelastningen studerades dels genom  
att sex kameror registrerade mängden huvudrörelser per 
avverkad stam, dels genom att förarna fyllde i ett själv-
skattningsformulär. Vid den avslutande dagen i simulatorn 
bedömdes också i vilken grad förarna tillämpade sektions-
gallring. 

De fem förarna studerades under totalt 60 körningar  
som i medeltal var 16,5 minuter långa och under vilka 
förarna avverkade i genomsnitt 56 träd. Förarna förflyttade 
kranspetsen i genomsnitt 11,26 meter per avverkad stam  
och vred huvudet i medeltal 33 grader per avverkad stam. 

Tre av förarna ökade sin prestation med mellan 6 och  
18 procent vid byte av arbetsmetod. Två av dessa bedömdes 
tillämpa sektionsgallring mer eller mindre fullt ut, den tredje 
i klart lägre grad. De andra två förarna hade en oförändrad 
prestation. En av dessa bedömdes tillämpa sektionsgallring 
fullt ut, medan den andre endast i liten utsträckning hade 
ändrat arbetsmetod. Mängden krankörning minskade i 
genomsnitt med 4,3 procent med sektionsgallring. Schematisk	skiss	över	arbetsmetoden	i	sektionsgallring.
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Sektionsgallring – så här gör du

Se för varje uppställningsplats ut en yta där det huvud-
sakliga uttaget ska ske – det är denna yta som kallas 
sektion.	Djupet	på	sektionen	bestäms	av	kranens	räck-
vidd	och	bredden	av	stamantalet.	För	att	få	överblick	
bör sektionerna i stamtäta beståndsavsnitt vara ganska 
smala,	medan	de	kan	vara	bredare	i	glesare	partier.	

Arbeta	vinkelrätt	ut	från	stickvägen	in	i	sektionen.	 
Placera virkeshögen där uttaget i sektionen är som 
störst.	Upparbeta	stammarna	på	den	sida	om	stick- 
vägen	där	de	står.	Fäll	träd	inom	ca	tre	meter	från	 
däcksidan	inåt	över	stickvägen,	medan	de	som	står	
utanför tremetersgränsen ska fällas utåt och matas mot 
maskinen.	Se	till	att	hela	sektionen	är	genomgallrad	
innan	du	flyttar	till	nästa.	Avsluta	sektionen	med	att	
lyfta	ut	ris	i	stickvägen	-	om	förhållandena	kräver	det.	

Genom att vara konsekvent och arbeta inom de givna 
sektionsgränserna	får	du	korta	kranrörelser,	få	skador	
och	ett	väl	genomgallrat	bestånd.	Du	kan	arbeta	lugnt	
och metodiskt och virket hamnar vinkelrätt mot stick-
vägen,	i	god	ordning	för	skotaren.	

Både den registrerade och upplevda arbetsbelastningen var 
i stort sett oförändrad efter bytet av arbetsmetod. Undan-
tagen var en förare som ökade mängden huvudrörelser 
samtidigt som han ökade sin prestation och en annan förare 
som minskade mängden huvudrörelser per avverkad stam 
samtidigt som prestationen var oförändrad.

Tidigare studier har visat att förare får ungefär samma 
prestation i simulator som i verkligheten, men det är inte 
lika väl undersökt hur en skördarsimulator kan användas  
för att studera förändringar i arbetsbelastning.

Sammanfattningsvis visar studien att sektionsgallring  
kan bidra till en stor ökning av prestationen för skördar-
förare. Studien visar däremot inte några effekter på arbets-
belastningen. 

Studiens slutsatser stöds av företagsuppföljningar som 
visar på prestationsökningar på 10 till 25 procent vid  
införande av sektionsgallring. Dessa uppföljningar har också 
visat på positiva följdeffekter i skotningen samt minskad 
bränsleförbrukning och arbetsbelastning på föraren. 

Simulatorn	kan	utvecklas	till	en	effektiv	studiemiljö	för	att	jämföra	olika	tekniker	och	metoder.
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Avveckling av lågskärm av björk
Lågskärmar av björk används för att minska risken för frost-
skador på granplantor på finjordsrika och låglänta marker. En 
lågskärm bör skötas så att den kan avvecklas till låg kostnad 
samtidigt som de underväxande granplantorna gynnas av 
skyddet från skärmen utan att hämmas av björkarna. En 
av de stora utmaningarna är att få lönsamhet i den stegvisa 
avvecklingen av lågskärmen. Med ett ökande intresse för 
skogsbränsle skapas möjligheter för intäkter i åtgärderna. 
Syftet med detta projekt var att studera prestation, kostnader 
och skadefrekvens på underväxande granar vid avverkning 
och skotning av björkar i skärm. Avverkning gjordes på två 
trakter, Toftaholm och Odensjö (tabell 1). Avverkningarna 
gjordes som kombinerade energi- och massavedsuttag i tre 
försöksytor omfattande ca 100 m stickväg på respektive trakt. 

Det avverkade materialet vägdes vid skotning och prover 
togs för fukthaltsbestämning. Prestationen i ton torrsubstans 
(ton TS) per effektiv arbetstimme (G0h) beräknades med 

SKOGSBRÄNSLEUTTAG I  
BJÖRKSKÄRM OCH CONTORTATALL
Örjan Grönlund & Tomas Johannesson, Skogforsk 

hjälp av data från tidsstudier av avverkning och skotning 
(tabell 2).

Efter åtgärden var i princip all björk uttagen från de  
båda bestånden och kvar stod ca 1400 granar per hektar i  
Toftaholm respektive 2600 i Odensjö. Av dessa var 5,9  
procent skadade i Toftaholm och 10 procent i Odensjö. 
Andelen skador förväntades vara högre, främst beroende på 
att ytorna inte hade förröjts.

Utifrån studiens förutsättningar i kombination med lokala 
virkesprislistor och statistik för drivningskostnader konstate-
rades att åtgärderna i sig var olönsamma, de kostade ca  
6000 kr per hektar på båda trakterna.

I dagsläget används lågskärm av björk främst för att 
säkerställa en lyckad föryngring och därmed undvika andra 
kostnader vid etablering av ett nytt bestånd. Avveckling av 
skärmen kostar dock pengar, även om man tar ut skogs-
bränsle, visar denna studie. Däremot verkar risken för skador 
på det kvarvarande beståndet vara låg.  

Odensjö Toftaholm

Gran Björk Gran Björk

Stam/ha 3658 2225 1750 2390

Medelhöjd (m) 7,5 11,2 4,3 9,2

Medeldiameter (cm) 7,0 8,9 4,3 7,1

Volym (m3sk/ha) 104,7 50,7

Tabell	1.	Beskrivning	av	bestånd	före	åtgärd.

Odensjö Toftaholm

Avverkning 2,99 2,38

Skotning – energi 5,00 4,46

Skotning – massaved 6,24 4,64

Tabell	2.	Prestation	i	ton	torrsubstans	(ton	TS)	per	effektiv	arbetstimme	(G0h)	i	avverkning	 
och	skotning.
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Helträdsuttag Stamved Grot

Skördare EcoLog	860C,	LogMax	4000B	aggregat

Skördarprestation 4,51 3,26 -

Skotare Valmet	860.3,	fyrfingrig	risgrip	med	gripsåg

Skotarprestation 6,02 6,29 2,29

Flishugg Eschlböck	92,	Claas	Xerion	5000

Huggprestation 30,29 28,48 21,96

Tabell	3.	Prestation	i	avverkning,	skotning	och	flisning	uttryckt	i	ton	torrsubstans	per	effektiv	arbetstimme	(ton	TS/G0h).

Att arbeta vidare med

För att skogsbränsleuttag i lågskärm av björk ska bli ekonomiskt intressant krävs sänkta drivnings-
kostnader,		genom	teknisk	utveckling	gällande	avverkningstekniken.	Främsta	utvecklingsspåren	
är	kontinuerlig	avverkning	samt	delautomation	av	vissa	moment.	Detta	arbete	pågår	och	kommer	
att	utvärderas	inom	kort.	

Avveckling av contortatall
Som ett komplement till tall och gran började man i stor 
skala introducera contortatall i Sverige på 1970-talet. Träd-
slaget sågs som ett bra alternativ som visade god tillväxt, 
mindre skador från älgbetning och vedegenskaper som 
liknade inhemsk tall. Den högre tillväxten sågs som en  
möjlig lösning för att överbrygga en befarad ”virkessvacka” 
och som en möjlighet att öka avverkningsnivån. Etable- 
ringen av contortabestånd var intensiv under 1970- och 
1980-talet och i dagsläget finns ca 600 000 ha contortatall i 
Sverige. 

Bristande kunskap om vilka provenienser och ståndorter 
som lämpade sig för contortatallen resulterade i att en del av 
etableringarna i dag håller mycket dålig kvalitet, med grova 
kvistar och krokiga stammar. Då contortatall inte omfattas 
av skogsvårdslagens regler om lägsta tillåtna slutavverknings-
ålder finns en större frihet i hur trädslaget kan skötas. På 
trakter där kvalitetsutvecklingen har varit dålig kan det 
vara ett alternativ att göra en slutavverkning med uttag av 
skogsbränsle. För att förbättra kunskapsläget har Skogforsk 
studerat avverkning, skotning och flisning samt torknings-
effekter och näringsuttag vid slutavverkning av ett 33-årigt 
contortabestånd i Alanäs, nordvästra Jämtland. Två metoder 
studerades, helträdsuttag och grotanpassat massavedsuttag.

Prestationen i avverkning, skotning och flisning studera-
des genom kontinuerliga tidsstudier. Lagringen skedde från 
maj till september och torrhaltsprover togs kontinuerligt för 
att studera torkningsförloppet. Näringsuttaget analyserades 
genom prover från olika fraktioner på representativa träd på 
trakten. 

I beståndet växte 2056 stammar per hektar med medel-
diameter 13,1 cm och medelhöjd 13,1 m. Uttaget var  

225 m3f bio (total mängd biomassa över stubbskäret) per 
hektar och avverkad medelstamsvolym var 0,07 m3fub. 

De olika uttagsformerna gör att olika arbetsuppgifter 
utförs av olika maskiner, varför maskinvisa jämförelser inte 
blir rättvisande. Efter att ha korrigerat för att den uttagna 
volymen per hektar skiljde sig mellan uttagsformerna var 
tidsåtgången i avverkning, skotning och flisning 36 procent 
högre för grotanpassat massavedsuttag än för helträdsuttag 
(tabell 3). Detta beror troligen på att förarna var vana vid 
helträdsuttag samt att hanteringen av groten var tidskräv-
ande. Groten utgjorde en fjärdedel av det uttagna materialet, 
men hanteringen av den stod exempelvis för nästan halva 
skotningstiden.

Det uttagna materialet lämnades att torka på hygget  
mellan avverkningen i maj och skotningen i september 
2014. Då contortatall har en stor mängd barr fanns förhopp-
ningen att fällda helträd genom syrfällning skulle torka mer 
effektivt än kvistade och kapade stamvedsbitar. Denna effekt 
var inte stor då det som huvudsakligen driver syrfällning,  
årlig tillväxt av grönmassa, är relativt liten. Vid försökets 
avslut konstaterades därmed att massaveden och groten hade 
torkat bättre än materialet i helträdsuttagen.

Näringskoncentrationen i contortatall är låg, det är ett 
resurseffektivt trädslag. Trots detta visade analyserna att den 
stora mängden grönmassa på contortatall gör att ett totalut-
tag avsevärt kan påverka tillgången till näringsämnen på 
trakten.

Studiens slutsatser är att avverkning, skotning och flis-
ning görs mest effektivt genom helträdsuttag. Torkningen 
under en sommarsäsong på hygget är dock mer effektiv om 
träden kapas och helt eller delvis kvistas. För att minska 
riskerna med ett för stort näringsuttag bör också delar av 
grönmassan lämnas kvar på hygget.
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Avveckling	av	björkskärm	över	gran.

Flisning	av	vältlagrad	contortatall.
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HYGGESLAGRING AV GROT
Lars Eliasson, Skogforsk & Bengt Nilsson, Linnéuniversitetet 

Allt sedan 1980-talet har det förordats att groten ska 
hyggeslagras under en sommar, dels för att materialet ska 
torka för att öka det effektiva värmevärdet, dels för att groten 
ska ”barra av”. Värmeverken vill inte elda barr, då det ger 
problem i pannan och leder till högre NOx–utsläpp. Det  
anses också viktigt att näringen i barren blir kvar på hygget. 
Ett uttag av grot i samband med slutavverkningen medför 
ett ökat uttag av näringsämnen, som kan påverka skogs-
produktionen negativt. I fältförsök med helträdsuttag har 
granen tappat tillväxt, men inte tallen. I de fall där man 
lämnat kvar barren på hygget låg höjdtillväxten för gran  
på samma nivå som om endast stamvirket tagits ut. 

Ett ökat utnyttjande av grot för energiproduktion 
kan ersätta fossila bränslen med en inhemsk rå- 
vara. Men det är viktigt att uttaget sker på ett  
uthålligt sätt så att det inte påverkar skogens 
produktionsförmåga eller leder till en försämrad 
miljö. Skogsstyrelsen anser därför att grot inte bör 
tas ut i skogar med höga naturvärden eller så att  
det påverkar lämnad miljöhänsyn. Dessutom bör 
minst en femtedel av groten lämnas kvar på hygget.
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grotskotningen med en annan maskin än den som skotade 
rundvirket – man måste alltså flytta ytterligare en maskin  
till trakten. Grotskotningen koncentreras också till  
barmarksperioden, vilket känns ologiskt om man har  
avverkat en trakt med låg bärighet under vinterhalvåret för 
att undvika markskador. Dessutom kan ett hygge med grot-
högar inte markberedas och planteras den första sommaren 
efter avverkningen. Sammantaget har detta lett till ett ökat  
intresse för att skota groten direkt efter avverkning och  
torka den i en välta vid väg. 

För att beskriva kunskapsläget om för- och nackdelar  
med att hyggeslagra grot har ESS-programmet gjort en  
litteraturgenomgång.

20 till 40 procent av groten blir kvar … 
Även om man försöker ta ut ”all” grot från ett hygge blir en 
del kvar – sammantaget handlar det i normalfallet om 20 
till 40 procent och det oavsett om groten skotas färsk eller 
hyggeslagrad. Det mesta, 10 till 30 procent, blir kvar mellan 
högarna på hygget, eftersom det vare sig är tekniskt möjligt 
eller lönsamt att upparbeta alla träd så att riset hamnar i en 
grothög. Ytterligare ca 10 procent blir kvar under grot-
högarna, eftersom det inte är lönsamt att försöka samla ihop 
all grot i botten av högarna. Dessutom ökar då risken för 
att få med föroreningar i groten. På svaga marker, där man 
måste risa bas- och stickvägarna, lämnas än mer grot kvar på 
hygget. 

... och 20 till 44 procent av barren
Hur mycket barr som faller av under hyggeslagringen har 
studerats med två olika metoder; en del studier har mätt 
mängden barr under grothögarna och ställt det i relation  
till den totala barrmängden, medan andra flisat högarna  
och mätt mängden barr i flisen, vilket ställts i relation till 
mängden barr i flis från högar som flisats direkt efter avverk-
ning. Studier av barravfallet under grothögar som lagrats en  
sommar på hygge visar att mellan 20 och 70 procent av  
barren faller av – på de flesta lokalerna hade grothögarna  
förlorat mellan 20 och 30 procent av barren. I försök där 
man mätt barrmängden efter flisning har mellan 60 och  
95 procent av barren försvunnit efter en sommars hygges-
lagring. En skillnad mellan studierna kan vara att barren som 
lossnat från grenarna i grothögen ”fastnat inne i högen” och 
inte så lätt ramlar av under grothögarna utan faller av under 
hanteringen på avlägget istället. 

Sammantaget visar studierna att det finns en stor sprid-
ning mellan lokaler i hur mycket barr som faller av från 
groten under hyggeslagringen. Detta kan bero på vädret 
under lagringsperioden och mikroklimatet i högen. Barren 
lossnar bättre från torrt ris och mer barr verkar falla av under 
lastningen ju torrare högen är. 

Om man antar att 20 procent av groten lämnas på hygget 
mellan högarna och 30 procent av barren i högarna faller 
av under hyggeslagringen så blir 44 procent av den totala 
barrmängden kvar vid hyggeslagring jämfört med 20 procent 
vid skotning av färsk grot. 

Torkning
Ur ett affärsmässigt perspektiv är även fukthalten av  
intresse. Vid en studie av sex objekt i Götaland skotades 
halva objektet direkt efter avverkning, den andra halvan efter 
att groten torkats över sommaren. Medelfukthalten var då 
36 procent i de färskskotade vältorna och 31 procent i vältor 
där groten hyggestorkats innan den skotades. Det verkar som 
att valet av skotningstillfälle hade en liten effekt på grotens 
fukthalt vid leveranstillfället. 

I en finsk jämförande studie var fukthalten däremot 28 
procent vid flisning för hyggestorkad grot efter nio månaders 
hyggeslagring och tre månaders vältlagring och 42 procent 
för färskskotad grot som lagrats i välta under ett år. 

Troligen har valet av var och hur man lägger upp grotväl-
tan minst lika stor påverkan på torkförloppet som om groten 
hyggestorkats innan den skotats ut. Man måste också ha i 
åtanke att grot i små högar på hygget snabbt återfuktas vid 
regn och fuktig väderlek, medan de täckta grotvältorna inte 
påverkas lika mycket. 

Slutsatser
Skillnaden i bränsleegenskaper mellan hyggestorkad och 
vältlagrad grot är ofta marginell och skillnaden mellan de 
olika systemen kan därför vara svårdefinierad. Fukthalterna 
är likartade och i båda fallen finns det barr i materialet. 
Skillnaderna mellan olika hyggen verkar påverka materialet 
mer än när skotningen till större välta genomförs. 

Argumentet för lagring och torkning av grot i små högar 
på hygget med syfte att barren ska falla av kan ifrågasättas. 
Det är inte så att ”all” grot och ”alla” barr tas ut vid skotning 
av nyavverkad grot och att ”alla” barr blir kvar vid skotning 
av hyggeslagrad grot, utan snarare att 20–30 procent av  
barren blir kvar i det ena fallet mot 40–50 procent i det 
andra. Det går inte att säga om denna skillnad är stor nog 
att påverka den nya skogens långsiktiga tillväxt i någon 
nämnvärd omfattning. När man jämför skogsproduktionen 
bör man även ta hänsyn till att man vid skotning av färsk 
grot kan återplantera hygget ett år tidigare än om man lagrat 
groten på hygget. För vinteravverkade trakter minskar dess-
utom risken för markskador om man skotar groten direkt 
efter avverkning medan marken är frusen jämfört med om 
man väntar till påföljande höst.
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EFFEKTIVARE TEKNIK  
FÖR STUBBSKÖRD
Henrik von Hofsten, Skogforsk 

Stubbskörd eller stubbrytning har förekommit i 
skandinaviska skogar sedan medeltiden. Fram till 
mitten av 1970-talet var det främst tallstubbar som 
bröts med spett, spadar och kättingspel för att 
utvinna tjära.

Under tidigt 70-tal uppstod en oro för att massain-
dustrin skulle få problem med råvaruförsörjningen och 
man började då titta på möjligheterna att utnyttja främst 
granstubbar för massaflis. De aggregat som togs fram då 
lever i mångt och mycket kvar än idag, även om en viss 
vidareutveckling har skett. I grova drag bygger de konven-
tionella aggregaten på en kraftig griptång, monterad på en 
bandgående grävmaskin med vilken man bryter och drar 
upp stubben. Metoden fungerar relativt bra, men kräver stor 
kraft och orsakar oftast kraftig markomrörning. Den senaste 
tioårsperioden har det dock skett en viss teknisk utveckling 
inom området, nu med inriktning på att skapa bränsleflis av 
stubbarna.

Först ut med att anpassa ett helt annorlunda tänk för 
stubbskörd till nordiska förhållanden var Stubbfräsen.  
Den lossar stubben innan lyft genom att såga/fräsa av grov-
rötterna med en roterande trumma som sätts över stubben. 
Principen har i studier visat sig fungera ganska bra, men den 
är känslig för sten och fungerar bäst på sedimentmarker eller 
liknande med få större stenar (stenar som är mindre än en 
tennisboll är dock inget problem). Liknande aggregat har 
använts sedan 60-talet i Sydeuropa i samband med avveck-
ling av poppel- och eukalyptusplantager, då främst monte-
rade bakom jordbrukstraktorer.

Prestationen för Fräsen är, räknat i antal stubbar/timme, 
jämförbar med många andra konventionella aggregat. Men 
då större delen av grovrötterna inte tas upp blir prestationen 
i termer av mängd stubbved per timme bara 50–60 procent 
av de konventionella aggregatens. Å andra sidan innebär 
de kvarlämnade och i princip ostörda rötterna att markens 
bärkraft inte försämras särskilt mycket vilket är en stor fördel 
i samband med skotningen. Mindre än 1/5 av marken 
påverkas av själva lyftningen jämfört med konventionella 
aggregat.Stelpas	stubbaggregat.
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–	prototyp	under	utveckling.
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Xteho är ett finskt aggregat med fyra gripklor som sätts över 
stubben varefter gripklorna trycks in under och pressar på 
så sätt upp stubben. De fyra gripklorna är också utrustade 
med ”klyvstål” på insidan så att stubben ska klyvas i fyra 
delar i och med lyftet. En finess är att gripklorna kan sättas 
att vibrera så att föroreningar lossnar från stubbe och rötter. 
Därmed behöver man inte skaka hela aggregatet, vilket avse-
värt förbättrar arbetsmiljön för förarna. 

Xteho presterar bra i jämförelse med konventionella 
aggregat och ger dessutom ett rent och bra stubbmaterial. 
Nackdelen är att aggregatet hänger fritt från kranspetsen, 
vilket gör att föraren inte kan ta stöd mot kranen vid för-
flyttning, vilket är vanligt med bandgående grävmaskiner. 
Samtidigt är Xteho väl tungt (2,5 ton) för de flesta hjulgå-
ende skogsmaskiner.

Markpåverkan efter Xteho får betecknas som måttlig, 
men monterat på en grävmaskin kan bandspåren säkerli-
gen avskräcka på vissa marker. Eftersom föraren inte kan 
använda kranen som hjälp vid förflyttningar blir det mycket 
slirning och skjuvning, särskilt vid tvära svängar. 

Ett nyligen framtaget aggregat som konstruerats just för att 
minimera såväl markpåverkan som mängden fastsittande 
föroreningar är TL-GROT’s stubbaggregat. Med två ”klor” 
och en ”tumme” som skjuter på kan man relativt enkelt  
skära av ett rotben en bit ut från stubben, samtidigt som 
stubben skjuvas upp mot klon och därmed lyfts lite.  
Aggregatet sitter i en rotator kan därför vändas i flera rikt-
ningar för att klippa flera rötter innan det egentliga lyftet. 
Eftersom aggregatet är under utveckling har inga omfattande 
studier hunnit göras. En mindre studie visade dock att mark-
påverkan minskade högst påtagligt, i synnerhet hålet efter 
stubben, vars areal bara var en tredjedel av den man får med 
vanliga aggregat. Antalet kvarvarande rötter minskade till 
nästan hälften samtidigt som medeldiametern vid brottytan 
på de kvarvarande rötterna ökade från knappt 5 mm till 15 
mm, vilket också indikerar att mängden kvarsittande fin-
rötter minskat drastiskt.

Borrar. En intressant lösning för stubbskörd, som oss 
veterligen ännu inte fått något genomslag, är en borr med 
vilken man först spräcker stubben i marken och därefter 

Xteho	stubbaggregat.
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Att arbeta vidare med

Att bryta stubbar kräver avsevärd kraft oavsett om man 
försöker	bryta	i	lodled	eller	sidled.	Stubbar	och	rötter	
har utvecklats under hundratusentals år för att motstå 
brytande	krafter	i	alla	riktningar.	Det	är	därför	svårt	att	
konstruera ett aggregat som lossar stubbarna utan att 
använda	stora	krafter.	De	lösningar	som	nämnts	här	
torde	alla	vara	gångbara,	men	behöver	vidareutveck-
las.	Förhoppningen	är	att	kunna	utveckla	ett	aggregat	
som klipper rötterna lagom långt ut från stubben och 
lyfter	den	utan	onödig	markpåverkan,	som	är	så	lätt	
och smidigt att en skotarkran kan hantera det och som 
rensar	och	delar	stubben	utan	vibrationer	i	maskinen.	
Kanske är en ”cross-breed” av de ovan nämnda lös-
ningarna den optimala lösningen? 

lyfter stubbdelarna med en klo. Största fördelen torde vara 
att metoden inte kräver speciellt mycket kraft i kranen,  
eftersom rotbenen delvis knäcks av skruven. Markpåverkan 
blir troligen mindre än för konventionella aggregat. En 
nackdel kan vara att det är besvärligt att ytterligare dela en 
lös stubbdel med spretiga rötter. Den lösa stubbdelen  
kommer då bara att rulla undan innan skruven får tag. 

CBI/Lasco Stump Screw är en variant på samma koncept, 
men med en något annorlunda design. Produktiviteten har 
endast studerats en gång – det var METLA som testade det i 
ett gallringsbestånd. Borren användes till att spräcka stubben 
i marken innan den lyftes av skotaren. Produktiviteten var 
endast 30 procent jämfört med konventionell teknik i slut-
avverkningsbestånd, men samtidigt var markpåverkan endast 
50–60 procent av den för konventionell teknik.

Järvinen-aggregatet är också ett aggregat som skulle kunna 
utvecklas längre. Principen bygger på att en ring placeras 
på marken runt stubben varefter stubben greppas och dras 
uppåt genom ringen, som fungerar som mothåll. Ringen 
klarar att bryta av rötter upp till ca 10 cm. Dock krävs flera 
förbättringar, eftersom aggregatet inte kan skörda stubbar 
med för grova rötter, det kan heller inte klyva eller rensa 
stubbarna vilket är viktiga aspekter för ett gångbart stubbag-
gregat. 

Stort vridmotstånd. I ett försök vid SLU i Umeå gjordes 
ett försök att vrida loss stubbar. Hypotesen var att rötterna 
skulle ha svårare att motstå en kraft i sidled än en kraft i  
lodled. Målet var att få en teknik som inte fordrar stor 
brytkraft och tunga basmaskiner. Försöket visade dock att 
det krävs höga vridmoment för att vrida loss stubbar – långt 
högre än vad en rotator idag kan generera. Något lägre vrid-
moment krävdes för att skära av rötterna i sidled runt  
stubben, men även det var mer än dagens maskiner klarar. 
Inte heller markpåverkan förbättrades nämnvärt, eftersom 
många rötter inte gick av innan hela stubben började rotera.
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MILJÖEFFEKTER AV STUBBSKÖRD
Henrik von Hofsten, Skogforsk 

Frågan om stubbskördens effekter på miljön har 
debatterats flitigt ända sedan stubbskörden tog  
fart i början av 2000-talet. Många farhågor har  
förts fram, som att stubbskörden skulle utgöra  
ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden  
på grund av bortförsel av livsnödvändiga substrat,  
liksom att markpåverkan skulle bli oacceptabelt  
stor. Även effekten på kolbalansen har diskuterats. 
För att utreda dessa frågor startades ett temapro-
gram i två delar (Tema Stubbar) vid SLU i Uppsala. 
Löptiden var i princip densamma som de bägge 
ESS-programmen.  Temaprogrammen har liksom ESS 
till största delen finansierats av Energimyndigheten, 
men också av SLU samt skogsbolagen. Läs mer på 
www.slu.se/stubbar

En fråga som snart dök upp var hur många stubbar som 
blir kvar på ett hygge efter stubbskörd. För att belysa den 
frågan inventerades tio stubbskördade hyggen i Bergslagen 
samt ett större hygge (ca 10 ha) i Västerbotten. På Bergslags-
hyggena samlades även data in från rundvirkesskördaren, för 
att kunna jämföra antalet stammar i beståndet med antalet 
kvarvarande stubbar.

Inventeringen visade att uppåt 25–30 procent av stub-
barna var kvar på hyggena. Fördelningen över diameterklas-
ser var god, det fanns kvarlämnade stubbar av alla storlekar. 
En viktig och naturlig orsak till att en stubbe lämnats var 
att den stod intill en hygges- eller dikeskant. Ett annat skäl 
var att den stod vid ett naturvårdsobjekt, som en myrstack, 
högstubbe, evighetsträd eller liknande. Totalt bedömdes 60 
procent av de lämnade stubbarna vara kvar av dessa skäl. De 
övriga 40 procenten hade helt enkelt missats av maskinföra-
ren – dessa motsvarade ca 66 stubbar per ha. 

Tema Stubbar har identifierat ett ganska stort antal 
mossor, lavar, insekter m.m. som koloniserar avverknings-
stubbar. För en del av de senare är det viktigt att stubben är 

Avverkningsstubbe	av	gran	med	kläckhål	av	Stimmig	barkbock,	en	
vanlig	art	som	föryngrar	sig	i	många	former	av	död	ved.	

Granstubbe	som	växt	över	en	gammal	stubbe,	bör	inte	skördas.	
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hel och utan barkavskav för att föryngringen ska lyckas. Vid 
inventeringen ovan var ca 80 procent av stubbarna oskadade 
eller bara lätt skadade.

I dagsläget är markpåverkan efter stubbrytningen en het 
fråga. I en annan fältstudie genomförd av SLU, Umeå, var 
markpåverkan i snitt 6,1 m2 per lyft stubbe och den ökade 
med ökande stubbstorlek. Totalt var 60 procent av marken 
påverkad, hälften efter stubblyftningen, den andra hälften 
var de samlade spåren efter de maskiner som kört på hygget 
i samband med avverkning, stubblyftning och markbered-
ning. 

Även rotbrottsdiametern är intressant, eftersom den 
speglar hur mycket av marken som skadas i beståndet. Ju 
finare rötter som följer med stubben, desto högre blir också 
askhalten och näringsförlusten. Mängden kvarvarande rötter 
påverkar också stubbmaterialets askhalt och markens bärig-
het vid skotning. I SLU-studien var rotbrottsdiametern i 
snitt endast 5 mm. Vare sig markpåverkan eller rotbrottsdia-
meter påverkades av hyggets ålder. 

I ett försök att minska markstörningarna och medföljande 
föroreningar testade Skogforsk ett helt nytt aggregat, 
utvecklat av TL-GROT AB. Det klipper av rötterna några 
decimeter utanför stubben och syftet är att få kvar mer 
av de mindre rötterna i marken. Resultaten av de första 
testkörningarna visade att teorin verkar hålla. Jämfört med 
SLU-studien ovan minskade antalet kvarvarande rötter på 
de lyfta stubbarna med mer än hälften, och diametern vid 
brottytan tredubblades. Eftersom mer klenrötter blir kvar i 
marken minskade den påverkade arealen till ca 40 procent av 
SLU-studiens.

Svaveltickan är en typisk lövvedsticka och signalerar därmed att  
stubben	inte	skall	lyftas.	

Mätning av påverkad mark kring ett stubbhål efter TL-GROT’s  
stubbaggregat.	Varje	ruta	är	15	*	15	cm.	
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AVLÄGGET
Tomas Johannesson, Skogforsk 

Ett upplag vid väg kräver tillstånd från väghållaren, 
för allmänna vägar är det Trafikverket. Man kan söka 
generella tillstånd, som gäller för vissa utvalda vägar 
inom ett län, via Trafikverkets hemsida.

Tillståndet ska kompletteras med en anmälan vid av-
verkningsstart för varje enskilt objekt. För vägar, eller vid 
situationer, som inte omfattas av ett generellt tillstånd, kan 
man ansöka om ”enskilt tillstånd” på samma sätt.
Stubbvältor omfattas inte av de generella tillstånden, efter-
som de anses vara alltför yviga och kan orsaka stora skador 
vid en kollision.

Trafikverket har tillsammans med ESS-programmet  
och representanter från skogsbruket utarbetat regelverk och 
instruktioner för virkes- och bränsleupplag. Syftet är att 
minska riskerna för trafiken och för den personal som  
arbetar med hantering och transporter. Säkerhetsavståndet 
beror på vägens tillåtna hastighet och är två meter vid  
50 km/timme, tre meter vid 60 till 80 km/timme, sju meter 
vid 90 km/timme och nio meter vid 110 km/timme. 

I arbetet med de nya reglerna fick vi bra gehör för skogs-
bränslets speciella krav, bland annat att vältorna måste kunna 
nås av det ekipage som ska sönderdela skogsbränslet. 

Trafikverket accepterar 6 veckors liggtid för rundvirkesvältor 
och, numera, efter dialogen med branschen, hela 18 månader 
för skogsbränsle. Att skogsbränslevältor får ligga så här länge 
är bra, då dessa sortiment har en ojämn avsättning över året. 
Avlägget används som mellanlager, där det normalt får torka 
över en sommarsäsong. Den förlängda liggtiden för bränsle-
vältor innebär i sig att riskexponeringen för övrig trafik ökar 
– därför är det extra viktigt att arbete och planering kring 
avlägg sköts korrekt.

Vältan ska placeras så att den inte hindrar skötsel av vägen, 
t.ex. snöröjning. Den får inte heller dämma upp vägdikena. 

Vältans idealhöjd är 3 – 3,5 meter. Den får inte vara högre 
än 4,5 meter ovan vägbanan när den ska lastas på bil för 
vidaretransport. 

Vältorna ska vara jämndragna mot vägsidan och fria från  
utstickande stockar eller annat som kan tränga in i en  
fordonskupé vid en kollision. Ingen del får ligga inom  
säkerhetsavståndet. För skogsbränslevältor kan det vara  
nödvändigt att kapa av delar som sticker ut mot trafiksidan.

ILLUSTRATION  HÄMTAD UR TRAFIKVERKETS FOLDER: UPPLAG  
AV	VIRKE	OCH	SKOGSBRÄNSLE	VID	ALLMÄN	OCH	ENSKILD	VÄG.
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spänningsledningar är det minsta tillåtna avståndet två meter 
mellan upplag och kran. För högspänning max 40 kV är 
säkerhetsavståndet fyra meter och för kraftledningar med 
högre spänning sex meter. I praktiken rekommenderas ett 
säkerhetsavstånd på 15 – 25 meter, beroende på virkets eller 
skogsbränslets längd, kranens arbetsområde och spänningen 
i ledningen.

Lastning och vidaretransport
Den som ställer upp ett fordon längs vägen för att lossa eller 
lasta ska enligt trafikförordningen se till att andra trafikanter 
kan upptäcka fordonet i tid. Föraren kan använda varnings-
triangel, varningslykta, varningsblinker eller blixtljus inbyggt 
i bakljusrampen eller virkesstakarna. Det finns även en sär-
skild varningsanordning (X6 enligt Vägmärkesförordningen) 
som anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på 
grund av ett tillfälligt hinder eller liknande.  Anordningen 
kan förstärkas med en gul blinkande lykta för att påkalla 
särskild försiktighet. Det krävs också sidomarkeringsskärmar 

för att styra trafiken förbi lastbilen (vägmärke X3 enligt 
Vägmärkesförordningen).

Läs mer om virkesupplag vid väg på Trafikverkets 
hemsida; http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-
transportera/Trafikera-vag/Virkesupplag-vid-vag/ 

Bränslekvalitet
Förutom att avlägget ska fungera säkerhetsmässigt och 
logistiskt så ska tiden för lagring också utnyttjas för att öka 
bränslets torrhalt. Generellt kan man hävda att ett ambitiöst 
arbete på avlägget alltid lönar sig. Om torrhalten ökar, så 
täcker oftast de ökade intäkterna kostnaderna för extraarbe-
tet, vilket framgår av nedanstående räkneexempel (figur 1). 
Exempel: Om man kan hitta en plats med bättre torkbe-
tingelser för avlägget, så att torrhalten ökar från 50 till 55 
procent, så ökar värdet för ett skotarlass med ca 130 kr. Det 
motsvarar en extra skotningstid på maximalt tio minuter 
(det svarar mot en extra körsträcka på ungefär 250 meter tur 
och retur). Kortare extraavstånd och/eller en större torr-
haltsökning är alltså en ren vinst.

Förutsättningar för kalkylen: 

 • Kalkylen bygger på färsk grot som skotas till avlägg. 

 • Den färska groten håller en torrhalt på 50 procent,  
  vilket innebär cirka 0,87 MWh per m3s.

 • Ett skotarlass innehåller 25 m3s. Volymen påverkas  
  inte av torrhalten.

 • Skotarens timkostnad är 800 kr. 

Så här skapar man bästa förutsättningar för torkning:

 • Underlaget bör vara torr och väldränerad mark som  
  är fri från sten och underväxt som kan följa med i  
  hanteringen och orsaka haverier vid sönderdelningen.

 • Avlägget bör vara sol- och vindexponerat för att maxi- 
  mera torkningen.

 • Var noga vid täckningen så att täckpappen förblir  
  intakt och inte blåser sönder. 
 • Beakta vilken metod som kommer att användas för  
  sönderdelning och transport. 

 • Vältans höjd får inte överstiga 4,5 meter vid  
  lastnings/flisningstillfället ifall den skall lastas med  
  grotbil eller flisas med huggbil. Samma maximala höjd  
  gäller om vältan ligger i anslutning till allmän väg. 

Man kan ofta se stora variationer i torrhalt på bränsle- 
leveranser från en och samma trakt där förutsättningarna  
för groten bör ha varit lika, men där vältorna har placerats  
på olika platser längs trakten. I vissa fall hade troligen en 
extra insats vid val av upplagsplats varit lönsamt för affären 
i stort. 

Torrhalt

Värde

Tid

Figur	1.	De	blå	staplarna	visar	
värdet på ett skotarlass vid olika 
torrhalt	vid	leverans.	Den	röda	 
linjen visar hur många minuter 
extra	skotaren	maximalt	kan	 
lägga ner för att med bibehållen 
lönsamhet	öka	torrhalten.

Värde per lass - minuter tillgodokronor Minuter
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I ett ESS-projekt har vi följt upp ett antal avverkningar  
i Mellansverige. Syftet var att ta fram underlag till riktlinjer  
för hur, var och när bränslesortiment kan tas ut i samband 
med föryngringsavverkning. 

Ett ökat uttag av olika bränslesortiment riskerar att 
förvärra markskadorna, dels för att den samlade mängden 
terrängtransporter ökar, dels för att man tar ut toppar och 
grenar som annars kan användas för att skydda marken. 

Markskador vid drivning har ökat i omfattning under de 
senaste åren. Skogsstyrelsens Polytax visar att andelen kraftiga  
körskador i anslutning till bäcköverfarter ökat från 4 till 
18 procent mellan åren 1999 till 2007. Siffrorna avser ett 
genomsnitt för den avverkade areal som berör vattendrag. 

I dagsläget finns det ingenting som tyder på att körskad- 
orna kommer att minska i framtiden. Tvärtom, uttagen av 
såväl rundved som bränslesortiment förväntas öka kraftigt 
under den närmaste 20-årsperioden och skogsbruket  
kommer då att ge sig ut på allt svårare marker. Detta i  
kombination med en förväntad klimatförändring kommer 
att leda till ett ökat uttag på svårare marker.

Körskador i samband med avverkning är ett stort 
problem som uppmärksammas allt mer – både  
inom och utanför skogsbruket. För att komma till 
rätta med problemet krävs dels utbildning och  
information, dels ökad kunskap om de faktorer  
som påverkar uppkomsten av körskador. 

KÖRSKADOR
Lars Högbom, Skogforsk 
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Om studien
För att få ett representativt urval av objekt utgick vi från 
alla anmälda avverkningar under 2010 från fyra län runt 
Mälaren (B, C, D och U län). Det var totalt 4 728 stycken. 
Av dessa slumpades 60 ut per län. Under åren 2011–2013 
besöktes dessa 240 objekt, några fick strykas av olika skäl, så 
det totala antalet objekt blev 237. 

I undersökningen fokuserade vi på skador i närheten av 
olika typer av vattendrag och för att inte hamna i gränsdrag-
ningsproblem behandlade vi alla typer av vattenförekomster 
likartat. Gränsen för vattennära sattes till 30 meter. 

Varje hjulspår bedömdes separat, d.v.s. varje körning 
gav två hjulspår. Inom varje objekt bedömdes den generella 
utbredningen av körskador i fyra klasser (inga, sporadiskt  
förekommande, förekommande och allmänt). Skadornas 
djup bedömdes också i fyra klasser: (0-5 cm, 5-25 cm,  
25-50 cm och >50 cm). 

Spårdjupsmätningar gjordes endast på de objekt där vi 
noterat skador nära vatten. 

Några resultat
 • Av de totalt 237 besökta objekten var 211 avverkade  
  och 26 icke avverkade. 

 • 142 av de avverkade objekten gränsade till vatten i  
  någon form. 

 • Av dessa 142 objekt hade 99 skador i varierande  
  grad. Totalt registrerades 1 088 enskilda körskador.

 • 484 av skadorna var i direktkontakt med vatten,  
  resten låg inom 30-meterszonen, men utanför själva  
  vattenområdet. 

 • Av de direkta skadorna berodde 447 på överfarter  
  och 37 på körningar längs vattendrag. 

 • 236 skador orsakade synlig slamtransport,  
  223 orsakade dämningar, 125 orsakade uttransport  
  av humus och 108 saknade synliga negativa effekter. 

 • De 12 mest skadade objekten stod för drygt hälften  
  av skadorna. 

 • Två objekt hade mer än 10 skador per hektar. 

Exempel	på	effekten	av	att	köra	på	risbädd	eller	inte.	Bilden	ovan	och	till	höger	är	tagna	15	m	från	varandra	på	samma	mark	och	samma	dag.
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Att arbeta vidare med

• Resultaten från denna undersökning kan användas  
 till att förbättra rutiner och planeringshjälpmedel  
	 t.ex.	digitala	kartor.		

Det generella mönstret var att torv- och finkornsrika marker 
uppvisade mest skador. Det fanns dock finjordsrika marker 
utan skador, vilket indikerar att avverkningstidpunkten är av 
stor betydelse. 

Materialet visade också att hjälpmedel som broar, stock-
mattor och ris hade använts i betydande omfattning för att 
förhindra körskador.  

Ett av syftena med undersökningen var att se om grot- 
uttag leder till mer körskador. Eftersom grot hade tagits ut 
på nästan alla objekt, var det svårt att analysera denna  
aspekt. Andra faktorer än grotuttag har haft större genom-
slag. 

Slutsatsen av denna studie är att ett fåtal objekt stod för 
den stora mängden körskador och att jordarten – föga  
förvånande – har stor betydelse. Ju finkornigare,  desto  
större andel körskador. Även avverkningstidpunkten torde 
ha betydelse, eftersom det fanns finkornsrika objekt utan 
skador. 
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Sedan 2009 har Tema Arbetsliv vid Högskolan 
Dalarna arbetat med arbetsmiljöfrågor vid hantering 
av skogsbränsle. I det tidigare ESS-programmet  
studerades bland annat kunskapsutbyte mellan  
entreprenörer, skogsenergibranschens attraktivitet, 
beställaransvar, mögeldamm och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Under programperioden 2011–
2014 har fördjupade studier genomförts kring 
buller, damm och mögel, helkroppsvibrationer  
samt service- och reparationsarbete. Dessutom har 
förarnas uppfattning om arbetsförhållanden och  
arbetsmiljörisker följts upp i en enkät.  Resultaten 
från dessa studier redovisas här. 

FÖRARENS MILJÖ
Ann Hedlund & Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna 

Buller
Vid flisning och krossning av skogsbränsle förekommer ljud- 
nivåer som är så höga att de kräver åtgärder för att inte vara 
skadliga. Nivåerna varierar mellan olika typer av ekipage 
– förare i kranhytter är speciellt utsatta. En välisolerad 
förarmiljö samt stängda fönster och dörrar minskar förarens 
exponering för buller. Ljudnivåerna runt ekipagen är höga, 
vilket innebär att de som arbetar i närområdet behöver 
använda hörselskydd.  

På 200 meters avstånd från sönderdelningsekipaget 
överskrider ljudnivåerna oftast rekommenderade värden 
för bostäder, arbetslokaler och friluftsområden. I sådana 
omgivningar kan hänsyn tas genom att till exempel placera 
ekipaget bakom naturliga hinder så att bullret skärmas av 
samt undvika att arbeta tidiga morgnar, kvällar och helger. 
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Tidigare studier har visat på höga damm- och mögel- 
halter vid hantering av grot. I nya fallstudier genomförda 
2012/2013, en period med hög nederbörd, uppmättes inga 
höga damm- och mögelhalter. Studierna visade att de  
högsta exponeringstopparna var när föraren gick in och  
ur maskinen, samt vid byte av knivar i sönderdelnings- 
aggregatet. Förhöjda dammhalter konstaterades också då 
förare utförde service och underhållsarbete utanför hytten. 
Förare rekommenderas att ha fönster och dörr stängda, byta 
luftfilter regelbundet samt positionera maskinen lämpligt i 
förhållande till vindriktning för att minska risken för  
exponering av damm och mögel. 

Helkroppsvibrationer
Vid sönderdelning av grot uppmättes i en mindre studie så 
kraftiga helkroppsvibrationer att de kräver åtgärder för att 
inte vara skadliga i cirka hälften av fallen. Det var främst 
kranrörelserna vid inmatningen i huggen som påverkade 
vibrationsnivåerna. 

Även vid stubbskörd har skadliga vibrationsnivåer  
uppmätts. I dessa fall påverkas vibrationsnivåerna av  
markförhållanden i form av ytstruktur och bärighet, samt 
hur hårt stubbarna sitter i marken. Därtill förekommer 
exponeringstoppar vid skakning av stubbar, vridning av  
hytt, när skördaraggregatet används till att skjuta iväg  
stubbar utmed marken eller till att jämna till marken. 
Föraren kan minska vibrationsnivåerna genom att anpassa 
körningen till terrängförhållanden och synkronisera kran-
hanteringen. 

Service och reparation
Service- och reparationsarbete är ofta tungt, smutsigt och 
riskfyllt. Bra arbetsmiljölösningar kan skapas redan vid 
utveckling och tillverkning av ekipage. Viktiga områden 
är tillträdesvägar, placering av servicepunkter, åtkomst för 
daglig tillsyn, eliminering av kraftkällor, samt manualer.  
Förare och servicepersonal kan minimera sina risker genom 
att läsa servicemanualen noga samt använda skyddsutrust-
ning, trappstegar och ändamålsenliga verktyg. Det är också 
viktigt att hantera kemikalier säkert.  

Så här tycker maskinförarna
En enkät bland maskinförare visade på en hög användning 
av skyddsutrustning. 

Förare som arbetade med sönderdelning uppgav mer 
besvär än de som arbetade med stubbskörd och skotning. 
Förarna upplevde lägre besvär i hytten än utanför avseende 
buller, kyla och drag, samt damm. 

Mer än hälften av dem som arbetade med sönderdelat 
material besvärades i olika grad av mögellukt. 

Att arbeta vidare med

Utifrån genomförda projekt ses behov av ytterligare  
forskning och utveckling avseende:

•	 Åtgärder	för	att	minska	buller	vid	sönderdelning.

• Åtgärder för att minska vibrationer vid sönder- 
	 delning	och	stubbskörd.

• Åtgärder för att minska olycksfall och svåra skador  
	 framförallt	i	samband	med	service	och	reparationer.

•	 Kartlägga	orsaker	till	hög	psykisk	arbetsbelastning,	 
 samt genom arbetsorganisatoriska och andra  
 åtgärder skapa förutsättningar för att förbättra  
	 arbetssituationerna.

• Skapa mer kunskap om arbetsmiljöförhållandena  
	 vid	stubbskörd,	förutsatt	att	branschen	behåller	 
	 eller	vidgar	denna	verksamhet.			

Överlag upplevdes den psykiska arbetsbelastningen som 
större än den fysiska. 

Merparten av förarna angav att det finns risk att råka 
ut för olycksfall i sitt arbete och de vanligaste riskerna var 
skärskador och halka, följt av fall.

Informationsmaterial för bättre arbetsmiljö
För att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor har en hand-
ledning med tillhörande CD tagits fram. Ett modulbaserat 
implementeringsmaterial i form av Power Point med tillhö-
rande instruktioner är utvecklat. Modulerna är Inköp, Plane-
ring, Skotning, Stubbskörd, Sönderdelning samt Utveckling/
tillverkning. Materialet finns på www.du.se/arbetsliv_skog 

90-100 dB 70-79 dB 50-59 dB 

80-89 dB 60-69 dB

Figur	1.	Omgivningsbuller	från	en	skotare	med	flishugg.	Den	innersta	
ringen	är	på	5	meters	avstånd	från	ekipaget,	den	yttre	ringen	på	25	
meters avstånd och mätvärdet ner till vänster är på 200 meters avstånd 
(Mätplats 21 maj nr2)
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De primära skogsbränslena går inte att elda i sin 
ursprungsform utan måste sönderdelas, d.v.s.  
huggas eller krossas till flis, innan de utgör ett  
lämpligt bränsle i värme- eller kraftvärmeverkets 
panna. Vilken typ av flis kunderna föredrar varierar 
(jfr kapitel 1), men eftersom leverantörerna ofta 
säljer flis till flera olika kunder försöker de ofta att 
leverera en flis som är acceptabel för alla. Detta 
ökar flexibiliteten och gör att man kan leverera till 
flera kunder från ett avlägg eller en flisstack på en 
terminal. 

BRÄNSLEPRODUKTION
– RESURSEFFEKTIV SÖNDERDELNING

Lars Eliasson, Skogforsk 

Materialet sönderdelas antingen på avlägg eller 
transporteras till terminal, beroende på vilket som ger den 
lägsta totalkostnaden för sönderdelning och transport. 
Sönderdelningen står för en stor andel av den totala hante-
ringskostnaden för skogsbränslen. Därför är även en mindre 
kostnadsbesparing av betydelse för ekonomin. En av de 
största kostnadsposterna vid sönderdelning är bränslet som 
driver maskinerna.

Det kostade i genomsnitt 48 kronor per m3s att flisa grot 
och 42 kronor per m3s att flisa klenträd under 2013. Grot 
och klenträd sönderdelas oftast på avlägg, eftersom det är 
svårt att nå acceptabla lastvikter på grot- och rundvirkesbilar, 
medan man i de flesta fallen uppnår den maximala lastvik-
ten vid flistransporter. Även om mottagaren har en effektiv 
sönderdelning så är det svårt att motivera transporter av 
osönderdelat material längre än ca 100 km. På avlägg utförs 
arbetet oftast med skotarmonterade flishuggar eller med 
huggbilar. Flisning på avlägg är utrymmeskrävande och stäl-
ler höga krav på planering och logistik, vilket kan begränsa 
möjligheten att utnyttja huggarnas fulla potential. 

Samma år kostade sönderdelning av bränsleved ca 18 kr 
per m3s. Att det var så mycket billigare än flisning av grot 
och klenved beror på att bränsleveden sönderdelas med stör-
re och effektivare maskiner på terminal eller hos slutkund. 
Detta beror i sin tur på att sönderdelning inte ökar lastvik-
terna för bränsleved, därför är det alltid lönsammare att köra 
detta sortiment till terminal eller slutkund innan flisning.

Även om en del stubbar krossas på avlägg så sker mycket  
av krossningen på terminal. Trots detta var krossningskost-
naden per m3s så pass hög som 49 kr under 2013. Det beror 
dels på att man i de flesta fall förutom krossen måste ha en 
separatlastare för att mata in stubbarna i krossen, dels på att 
krossarna har en sämre bränsleekonomi än de flishuggar som 
används för grot och klenträd. 

Maskinval
Maskinvalet vid sönderdelning styrs av materialet som ska 
sönderdelas, kvalitetskraven på den producerade flisen samt 
var man väljer att sönderdela materialet. Flishuggar kan bara 
användas för att flisa skogsbränslen som inte innehåller några 
föroreningar, medan krossarna kan sönderdela alla typer av 
skogsbränslen, oavsett om de innehåller föroreningar eller ej.

 • Skivhuggarna är de mest specialiserade huggarna och  
  är anpassade för arbete på terminal. De är ofta hög- 
  produktiva och har en bra bränsleekonomi. De  
  producerar en högkvalitativ flis när de används för att  
  flisa bränsleved. Det blir däremot ofta för mycket  
  stickor i flisen när man flisar träddelar eller delkvistad  
  gallringsved. 

 • Trumhuggar finns i många olika storlekar där de  
  medelstora är anpassade till arbete på eller vid avlägg  
  och de största för arbete på stora terminaler eller vid  
  värmeverk. Produktiviteten beror av storleken och  
  motorstyrkan i maskinen. Bränsleekonomin är god,  
  även om det går åt något mer bränsle än för skiv- 
  huggarna. Även om fliskvaliteten blir bättre för  
  stamved än för grot så producerar trumhuggarna  
  en acceptabel flis av alla rena skogsbränslen. 

 • Krossar finns i många storlekar, men är generellt större  
  än trumhuggarna. Då de slår sönder materialet är de  
  inte lika känsliga som huggarna för föroreningar. Men  
  det går åt mer energi för att slå sönder ved än att  
  hugga den i bitar, vilket gör att krossarna generellt har  
  en högre bränsleåtgång. Å andra sidan så behöver man  
  inte byta slitdelarna i en kross lika ofta som man  
  behöver byta knivar i en hugg.
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Flisning	av	grot.
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På avlägg används främst trumhuggar och i de fall då man 
har behov av att huggen kan ta sig fram i terrängen vid sidan 
av vägen är dessa oftast monterade på en skotare. I de fall då 
huggen inte behöver lämna vägen används även traktor- 
dragna  huggar och huggbilar, d.v.s. flisbilar med en inte-
grerad trumhugg som sköter både flisning och transport. 
De senare har under det senaste decenniet visat sig vara ett 
intressant koncept för att flisa grot och träddelar som skotats 
fram till väg. Till skillnad från övriga Europa används få 
lastbilsmonterade flishuggar, d.v.s. maskiner där lastbilen  
endast används som basmaskin för en hugg och som inte kan 
transportera flisen, på avlägg. De lastbilsmonterade huggarna 
är beroende av en välfungerande logistik och relativt stora 
avlägg för att minimera stilleståndstiden för maskinerna i 
systemet. Huggbilssystemet, å andra sidan, är flexibelt och 
har ingen renodlad flyttkostnad mellan avlägg. Tyvärr har 
huggbilarna på senare tid drabbats av bränder. 

Produktivitetspåverkande faktorer 
Produktiviteten och även bränsleekonomin för sönderdel-
ningsmaskinerna påverkas av ett flertal faktorer. Dels samma 
faktorer som styr maskinvalet, d.v.s. typ av material och 
eftersträvad fliskvalitet, dels andra materialegenskaper som 
exempelvis bitstorlek, densitet, fukthalt och om materialet 
är fruset eller ej. Även maskinparametrar som motoreffekt, 
knivskärpa och sållstorlekar påverkar produktiviteten. Det 
går att öka produktiviteten och lönsamheten samtidigt som 
man minskar bränsleförbrukningen för flishuggar genom 
att 1) öka mållängden på flisen, 2) använda rätt såll för den 
eftersträvade fliskvalitén och 3) byta knivarna innan de blir 
för slöa. 

Nya systemlösningar 
Under de senaste 10 åren har det skett en avsevärd ökning  
av produktiviteten i sönderdelningen, men än återstår det  
en del att göra. Några exempel på system som visat sig ha 
potential i pilotstudier eller utanför Sverige men måste 
studeras noggrannare:

 • I containersystemen kan man öka andelen flisningstid  
  för huggen avsevärt om man flisar direkt i contain- 
  rarna och transporten av dessa mellan vältan och  

  omlastningsplatsen överlåts på en lastväxlarförsedd  
  skotare. Då kan huggföraren koncentrera sig på att  
  fylla containrarna. Om andelen flisningstid för huggen  
  ökar med 20 procentenheter blir detta system lön-  
  sammare än om skotarhuggen utför hela arbetet. 

 • Lägger man flisen på duk kan man göra stora vinster  
  om avlägget planeras så att huggen kan blåsa flisen  
  direkt på duken istället för att behöva transportera dit  
  den. 

 • I Finland och Centraleuropa är det vanligt att man  
  blåser flisen direkt i lastbilarna. Vi borde kunna göra  
  detsamma på avlägg där lastbil och hugg ryms bredvid  
  varandra. Att fylla en skopbil med huggen tar inte  
  längre tid än att lasta den med kranen, så för varje lass  
  vi direktlastar vinner vi lite tid.

 • Dieselelektrisk drift av flishuggen ger en möjlighet  
  att  använda eldrift vid flisning på terminaler som har  
  tillgång till el och använda dieseldrift på avlägg och  
  terminaler som saknar elkraft. Detta minskar både  
  driftskostnader och utsläpp.

För att minska sönderdelningskostnaderna samtidigt som 
maskinentreprenörernas lönsamhet hålls på acceptabla nivåer 
kommer det att behövas mer forskning på hur man på ett 
så effektivt sätt som möjligt kan öka produktiviteten och 
utnyttjandet av sönderdelningsmaskinerna.

Ett annat sätt att öka lönsamheten är att öka värdet på 
den färdiga produkten. För stubbkross har vi visat att vi 
kan sänka askhalten genom sållning av det sönderdelade 
materialet. På samma sätt är det fullt möjligt att sålla fram en 
önskad flisfraktion till en kund om detta sållade sortiment 
har ett tillräckligt högt värde.



ESS     87

 
Br

än
sl

ep
ro

du
kt

io
n



88   ESS

 
Br

än
sl

ep
ro

du
kt

io
n

SÖNDERDELNING 
PÅ AVLÄGG
Lars Eliasson, Skogforsk 
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På avlägg är trumhuggar de vanligaste maskinerna 
för flisning av material som inte är förorenat,  
exempelvis grot eller träddelar.  

Flishuggarna kan vara skotarmonterade, dragna av en 
jordbrukstraktor eller integrerade i en huggbil. De traktor-
dragna används framförallt när terrängen är bättre eller  
huggen kan vara placerad på en väg under arbetet. 

För stubbar och förorenat material som inte går att  
flisa används krossar. Att krossa skogsbränslen på avlägg  
är ofta en omständlig verksamhet eftersom avlägget, för- 
utom en förhållandevis stor kross, även måste rymma en 
separatlastare som matar in materialet i krossen. Dessutom 
behövs ofta en hjullastare för att stacka upp eller lasta den 
producerade flisen. Under programperioden har det presen-
terats en del mindre krossar, som är smidiga nog att arbeta 
på mindre avlägg. De har en kran monterad på maskinen så 
att man inte behöver en separat lastmaskin för att mata in 
material i krossen.  

Ökad produktivitet  
men minskad andel flisning
Under de senaste åren har prestationen vid flisning ökat för 
huggar som används på avlägg. Detta har skett med bibe-
hållen eller något sänkt bränsleförbrukning per producerad 
mängd flis. En huvudorsak till prestationsökningen är att 
man ökat effekten på de motorer som driver huggarna. Vissa 
tillverkare har också valt att öka mållängden på flisen för 
att bättre motsvara de större värmeverkens krav. Detta ökar 
också flishuggens prestation. Flishuggarnas ökade prestation 
i flisningsmomentet motsvaras tyvärr inte av någon liknande 
minskning av den tiden som läggs på transportarbete, tipp-
ning av flis samt underhåll. Detta har lett till att andelen tid 
som läggs på flisningsarbetet har minskat – numera använder 
en skotarmonterad hugg ungefär hälften av arbetstiden till 
flisning. 

Huggar eller krossar som upparbetar flisen direkt i  
containrar kan ha något högre andel effektiv flisning om 
man har en effektiv lösning för rangeringen av containrar, 
tillräckligt med utrymme och tillgång till tillräckligt många 
containerbilar. Tyvärr är detta inte alltid fallet och då blir det 
en hel del väntetider. 

För att kunna utnyttja flishuggarna effektivt är det viktigt 
att planera bränsleuttaget så att förutsättningarna för flis-
ningsarbetet blir så bra som möjligt. Man kan inte förvänta 
sig att en flisningsentreprenör ska kunna utnyttja sin utrust-
ning effektivt om förutsättningarna saknas.

Att arbeta vidare med

• Hur ska vi planera avlägg för att minimera den tid  
 som sönderdelningsentreprenörerna måste lägga  
	 på	andra	arbetsuppgifter	än	det	egentliga	flisnings- 
 arbetet? 

• Finns det tekniska lösningar som medger en större  
	 andel	flisningsarbete	för	en	flishugg	och	är	dessa	i	 
 så fall konkurrenskraftiga med dagens maskiner?

• Utvärdering och utveckling av nya mer energi- 
	 effektiva	hugglösningar.		

Planering och avlägg 
Vid planeringen av grotskotningen är det viktigt att välja 
en avläggsplats vid eller nära väg, där vältan ligger torrt och 
gärna sol- och vindexponerat. Kan man lägga vältan vid väg 
är det eftersträvansvärt att den hamnar på höger sida av  
vägen när man står i den riktning transporten ska ske. Då 
kan flisningen ske antingen med en skotarmonterad hugg 
eller med en huggbil. Vältan ska placeras så att det inte är 
långt till en plats på eller i anslutning till vägen där det finns 
tillräckligt utrymme för att placera ut containrar – eller 
stacka upp flisen om den ska transporteras med en själv-
lastande flisbil. Denna plats bör medge att flismaskinen 
och lastbilarna kan arbeta utan att de stör eller blockerar 
varandra. 

Om man lägger flisen på hög är det inte nödvändigt att 
transporten av flisen sker samtidigt med flisningen – under 
förutsättning att det finns plats för flisen. Kan man vänta 
tills dess att flishuggen lämnat avlägget så finns ingen risk att 
lastbilarna och huggen ska störa varandra, vilket underlättar 
arbetet – särskilt om avlägget är trångt. 

Vid arbete längs trafikerade vägar är det bra om det går 
att passera arbetsfordonen medan de står kvar i arbetsposi-
tionen, så att avbrotten i arbetet blir så korta som möjligt 
och att arbetsfordonen inte blockerar brådskande trafik. 

Huggbilar är ett konkurrenskraftigt alternativ till skotar-
monterade och dragna huggar på mindre objekt samt på 
korta avstånd till kunden. För ett rationellt arbete krävs att 
vältan ligger på höger sida av vägen när man står i den rikt-
ning transporten ska ske, då det är svårt att vända med ett 
fullastat ekipage. Dessutom måste materialet ligga max 8–9 
meter från vägkant för att huggbilen ska nå det. 
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Att sönderdela skogsbränslen på terminal eller  
mottagningsplats har många fördelar. De stora  
volymerna gör att kostnaderna för sönderdelningen 
kan hållas nere då man kan använda större och effek-
tivare maskiner än vid sönderdelning på avlägg. I  
och med att det flisade materialet kan lagras på ter-
minalen blir inte flismaskinen beroende av utlastning 
och borttransport utan kan arbeta oberoende av de 
pågående leveranserna till kunderna. Sönderdel-
ningsarbetet på terminaler och mottagningsplatser 
sker antingen med mobila sönderdelningsmaskiner 
eller med fast monterad utrustning. 

SÖNDERDELNING  
PÅ TERMINAL
Lars Eliasson & Henrik von Hofsten, Skogforsk 
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Fast monterad sönderdelningsutrustning finns på alla 
massabruk och på några av de större värmeverken. Massa-
bruken använder flishuggar, eftersom man endast hanterar 
massaved, vilket är ett material med låg föroreningsgrad. 
Värmeverken har i stället valt att använda krossar för att 
kunna hantera olika material, exempelvis returträ, stubbar 
och grot. 

Fast monterad utrustning har fördelarna att den kan  
byggas in, vilket minskar damm och buller i närområdet, 
samt kan använda eldrift, vilket minskar driftskostnaderna. 
Nackdelarna är att allt material måste flyttas till krossen, 
samt höga investeringskostnader och en ofta hög fast kost-
nad för elanslutningen.

Att arbeta vidare med

De studier av sönderdelningsarbete på terminal som 
gjorts	gäller	huvudsakligen	mobila	maskiner.	Större	
fasta anläggningar och terminallogistiken kring dessa 
behöver	studeras	mer.

Underhållet på terminalmaskinerna är viktigt och det 
är troligt att knivunderhållet på en hugg kostar mer än 
underhållet	av	hammarna	i	en	kross.

Mobil sönderdelningsutrustning har fördelarna att en 
entreprenör kan arbeta för flera terminaler och på så sätt få 
ett högt utnyttjande av maskinerna. De kan flytta sig längs 
vältorna på terminalen, det finns inget behov av att flytta 
material till maskinen – entreprenören är därför inte så bero-
ende av den övriga verksamheten på terminalen. Maskinerna 
är dieseldrivna, vilket ger en något högre bränslekostnad än 
för eldrivna maskiner. Hur utsläppen påverkas är svårt att 
avgöra, då man inte behöver frakta materialet till maskinen, 
vilket är nödvändigt för en fast anläggning. En klar nackdel 
är att de mobila maskinerna bullrar en hel del. 

Tre typer av sönderdelningsmaskiner används på terminaler;

1. Krossar kan hantera alla typer av biobränslen och är inte  
 så känsliga för föroreningar. De är därför det enda alter- 
 nativet vid sönderdelning av stubbar, som normalt inne- 
 håller en hel del jord och grus. Krossen slår sönder virket 
 till ett fliskross med hammare eller slagor. Flisen blir  
 därför ojämn i kvaliteten och andelen finfraktion ofta  
 hög. Att slå sönder virket kräver en hel del energi och  
 krossar har därför sämre bränsleekonomi än huggar.
2. Trumhuggar klarar av att sönderdela all föroreningsfri  
 skogsråvara, det vill säga grot, bränsleved och träddelar.  
 Då en flishugg skär av fibrerna i veden får flisen en jämn  
 kvalitet som främst bestäms av råvaran. 

3. Skivhuggar ger den jämnaste fliskvaliteten och den  
 bästa bränsleekonomin av de tre maskintyperna när  
 man flisar bränsleved. De är byggda för att flisa stockar  
 och fungerar inte tillfredsställande med andra material  
 – då blir produktiviteten låg och det blir problem med  
 stickor i flisen.

Flishuggar föredras av många mindre bränslekunder, då de 
levererar en bättre flis. För de stora kraftvärmeverken är tek-
nikvalet däremot ointressant. Valet av teknik påverkar inte 
produktiviteten speciellt mycket, men en kross är större och 
tyngre än en flishugg med samma kapacitet, då den måste 
klara av större belastningar.
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Det är dyrt att transportera stubbar från avlägg till 
industri, framförallt eftersom stubbdelarna är svåra 
att lasta och kompaktera. Med förstärkta plåtsidor 
och en kraftigare kran kan man trycka ihop materi-
alet något, men det totala resultatet blir oftast att 
lastbilens tjänstevikt ökar utan att lastvikten ökar 
tillräckligt – man kör bara med ännu mer dödvikt. 

Ett annat problem med att transportera hela stubbar 
är att det följer med stora mängder föroreningar av jord, 
sand, grus och även stora stenar. En naturlig lösning på dessa 
problem är att sönderdela stubbarna till flis innan transporten 
och i samband med det även ta bort så mycket föroreningar 
som möjligt. 

Stubbdelar kräver kraftiga krossar, dels på grund av den 
hårda stubbveden, dels på grund av alla föroreningar. Inmat-
ningsöppningen måste vara stor, då stubbdelarna är hårda, 
spretiga och inte kan klämmas ihop i inmatningen. Det  
finns ett antal olika krossar som uppfyller dessa krav, både 
med och utan sållningsutrustning. Vilken utrustning som  
bör väljas beror på en mängd faktorer.

Fraktionsstorlekar och fraktionsfördelning är viktiga, inte 
bara med avseende på vad kunden kan ta emot utan också 
med tanke på hur materialet ska rensas från föroreningar.  
Om man flisar stubbdelar till eldningsfraktion (ca 50-70 mm) 
tar krossningen längre tid och det går åt mer diesel jämfört 
med krossning till en grövre fraktion. Dessutom riskerar man 
större vedförluster eftersom en viss andel av flisbitarna alltid 
blir mindre än målfraktionen. Om målfraktionen från början 
är liten närmar sig många bitar den storlek där de sållas bort 
med jord och sand, vilket kan leda till ganska stora vedför-
luster.

Ett sätt att minska problemen med föroreningar är att  
före krossningen lägga hela stubbdelar på ett vibrationsbord 
under 30–60 sekunder. Metoden har testats och fungerar  
bra på föroreningar som sitter på utsidan av veden, men kan 
inte påverka fastvuxna stenar m.m.  I dagsläget finns ingen 
kommersiellt tillgänglig utrustning för detta, men ett vibra-
tionsbord skulle kunna vara en integrerad del av inmatningen 
till en kross. 

Det finns däremot kommersiell utrustning för att sålla 
flisen efter krossning. Då får man loss även fastvuxna  

SYSTEM FÖR KROSSNING  
OCH RENSNING AV STUBBAR
Henrik von Hofsten & Lars Eliasson, Skogforsk 
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föroreningar. Nackdelen är att alla föroreningar först måste 
passera genom krossen, vilket ökar slitaget. 

Studier som gjorts på Skogforsk och SLU pekar på att  
man av flera skäl bör krossa till en relativt grov fraktion,  
100 mm eller mer. Krossning och sållning på avlägg är dyrt  
då flera stora maskiner måste flyttas dit. Därför är det viktigt 
att de kan hålla en hög produktion, och krossens produktion 
ökar med ökande fraktionsstorlek, samtidigt som andelen 
finfraktion minskar.

Sållning efter krossning kan göras med två olika maskintyper: 

 • En toppmatad lågvarvig kross, som matar materialet  
  vidare till en trumsikt. Denna kombination fungerar  
  bra, men det kan vara svårt att få de båda maskinerna  
  att hålla jämna steg med varandra. Den stora nack- 
  delen är att både krossen och sikten är långa och med 
  en separatlastare framför och utmatningsbanden  
  utfällda blir hela kombinationen bortåt 40 meter lång.  
  Dessutom måste en hjullastare skotta undan flis och  
  utsållat rejekt. Fördelen är att de olika enheterna kan  
  användas var för sig i andra applikationer under året. 

 • En kross som är hopbyggd med sikten. Vanligen är  
  det även här en toppmatad kross där en skiv- eller  
  stjärnsikt monterats under krossen. Stjärnsikten  
  består av ett stort antal axlar placerade med ca 2 dm  
  mellanrum. Partiklar som är för små faller ner mellan 
  stjärnorna och matas ut åt sidan medan flisen matas ut  
  bakåt. Denna maskin är kompakt i jämförelse med  
  tvåmaskinsystemet. En nackdel är att krossen inte  
  kan köras utan siktning och att sikten inte kan ställas  
  för fraktioner mindre än ca 20 mm, då kommer  
  stjärnorna för tätt, vilket kan leda till driftstörningar.

Fördelarna med avläggskrossning och sållning är, utöver de 
ökade lastvikterna, att man kan leverera ett renare ved- 
material utan finfraktioner, vilket borde öka kundernas  
betalningsvilja, speciellt om flisen kan eldas direkt utan  
ytterligare behandling. De föroreningar som sållats bort kan 
enkelt skottas ut över avlägget eller användas för att fylla ut 
hjulspår m.m. Det blir dock dyrt om avläggen är små och 
trånga. Ett gemensamt problem vid all sållning är att stenar 
som är större än sållstorleken blir kvar. För att få bort dem 
krävs särskilda vindsiktar, alltså ännu en maskin.

I en del fall kan det vara en god idé att krossa på avlägget 
för att öka lastvikterna och minska transportkostnaden, men 
avvakta med sållningen till ett senare tillfälle då man dels har 
bättre klart för sig om materialet verkligen behöver sållas, dels 
har tillgång till och utrymme för både stjärn- eller trumsikt 
och vindsikt. Nackdelen är att man då måste transportera 
bort rejektet. Å andra sidan kan man i regel sänka sönderdel-
ningskostnaden då man kan använda mindre, lättare och ofta 
lastbilsmonterade enheter i skogen.
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Sönderdelningen står för en tredjedel av kostnaderna 
för hanteringen av grot fram till värmeverket. Därför 
är även en mindre kostnadsbesparing av vikt för  
ekonomin i hela kedjan. Genom att anpassa mål- 
längden på flisen till kundens krav, använda rätt såll 
för den eftersträvade fliskvaliteten och byta knivarna 
i tid kan arbetet bli produktivare samtidigt som 
maskinernas bränsleförbrukning sänks.

TRE VÄGAR TILL ETT EFFEKTIVARE 
FLISNINGSARBETE
Lars Eliasson, Skogforsk 

Anpassa mållängden på flisen
Genom att ändra inställningarna för knivarna (postningen) 
ändras mållängden för flisen. Detta påverkar både flisens 
kvalitet och maskinernas prestation. Att ändra knivinställ-
ningarna kan vara svårt då många maskiner är byggda för 
en knivinställning som anpassats till den marknad huggen 
är byggd för. I Centraleuropa dominerar små pannor som 
behöver en finhuggen flis medan man i Skandinavien har 
stora pannor som ofta kan använda grövre flis. Därför är det 
viktigt att kontrollera vilken typ av flis en maskin producerar 
före inköp. 

Vid studier av maskiner där postningen kan ändras fram-
går tydligt att en större mållängd innebär ett effektivare 
flisningsarbete om maskinen klarar att driva matningen 
i rätt hastighet och är kraftfull nog. I en studie av en stor 
skivhugg ökade prestationen med 6 procent då knivutsticket 
ökades från 30 till 33 mm. En ytterligare ökning till 36 mm 
medförde en 4-procentig sänkning av prestationen jämfört 
med utgångsläget, vilket orsakades av att hydrauloljeflödet 
till matarbordet då blev för lågt för att uppnå en korrekt  
inmatning. Motsvarande studie av en trumhugg gav  
liknande resultat (figur 1). 

Anpassa bottensållet
Att utrusta flishuggen med ett bottensåll anses vara ett  
effektivt sätt att anpassa flisstorleken till kundens önskemål. 
Detta är endast delvis sant, då sållet endast minskar andelen 
flisbitar större än maskorna i sållet. Vill man öka eller 
minska mållängden på den producerade flisen måste man 
ändra knivinställningarna. Hur stor påverkan sållet har beror 
på konstruktionen av huggen.
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Ett bottensåll orsakar ett motstånd för flisflödet vilket 
påverkar både prestationen och bränsleförbrukningen 
negativt. För två olika trumhuggar innebar en minskning 
av maskstorleken i bottensållet från 100 till 50 mm en 
produktivitetssänkning på över 10 procent samtidigt som 
bränsleförbrukningen ökade med 13 till 33 procent (tabell 
1). För den studerade Biberhuggen kan 50 mm-sållet vara 
motiverat om kunden är känslig för alltför stora flisbitar. Det 
finns däremot ingen anledning att använda 35 mm-sållet, då 
detta sänkte prestationen och ökade bränsleförbrukningen 
utan att påverka kvaliteten på flisen.

Vikten av vassa knivar
Knivarna i en flishugg slits allteftersom de används. Hur 
snabb förslitningen är beror på materialet som flisas och 
hur förorenat det är. Knivarnas livslängd kan vara allt från 
mindre än 57 ton TS (~350 m3s) för ett förorenat material 
till mer än 245 ton TS (~1400 m3s) för ett rent material. 
Allteftersom knivarna slits sjunker huggens produktivitet 
och bränsleförbrukningen ökar. Dessa effekter är i princip 
linjära mot den producerade mängden flis. Då knivarna blir 
slöare övergår de från att skära materialet i bitar till att slå 
sönder det vilket medför lägre kvalitet på den producerade 
flisen, då andelen flis inom målfraktionen minskar. 

Figur	1.	Postningens	
och knivvalets effekt på 
prestationen för en mindre 
trumhugg,	ton	TS	flis	per	 
effektiv	flisningstimme.

Att hela tiden ha tillräckligt vassa knivar för att undvika 
de negativa effekterna av knivslitaget är ett bra sätt att  
effektivisera flisningsarbetet. Utmaningen ligger i att anpassa 
bytesintervallen för knivarna så att man minimerar den 
totala flisningskostnaden. De vinster man gör med skarpa 
knivar måste väga upp kostnaden för bytet av knivarna. 
Knivslitagets effekt på driftsekonomin kan delas upp i tre 
komponenter:

 • Ökad produktionskostnad per ton TS på grund av  
  minskad prestation.

 • Ökad bränslekostnad per ton TS eftersom bränsle- 
  förbrukningen ökar på grund av slitaget.

 • Kostnaden för att byta knivarna, vilket inkluderar  
  arbetskostnaden för bytet samt kostnaderna för  
  slipning och nyanskaffning av knivar.

Av dessa kostnader så ökar de två första med ökad pro-
duktionsvolym. Knivbyteskostnaden är däremot en kostnad 
som fördelas på den producerade mängden flis och därmed 
minskar med ökande produktionsvolym. Minimerar man 
den totala medelkostnaden för flisningen i studien så finner 
man att knivarna bör bytas ut innan de är helt utslitna. 
Kurvan för medelkostnad är dock flack kring minimum, 
vilket gör att man har stora möjligheter att välja en lämplig 
tidpunkt för knivbytet om man accepterar en liten avvikelse 
från minimikostnaden.

 
Maskin	 Såll,	mm

Prestation  
Ton  

TS/Eff.timme

Diesel- 
förbrukning  
liter/ton TS

Biber 92  100
Biber 92  50
Biber 92  35
Kesla 645  100
Kesla 645  50
Kesla 645  25

30,0
25,8
23,0
14,5
13,1
6,7

2,1
2,8
3,2
3,0
3,4
7,0

Ton	TS	per	effektiv	flisningstimme

Postning,	millimeter

Att arbeta vidare med

Hur	ska	man	ställa	in	en	flishugg	för	att	producera	 
en	flis	som	uppfyller	kundens	önskemål?

Hur påverkar det material som ska sönderdelas  
fraktionsfördelningen	i	flisen?

Tabell	1.	Prestation	och	bränsleförbrukning	med	olika	såll.

Halvkniv

Helkniv
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Huggbilar har visat sig vara ett  
konkurrenskraftigt koncept för  
att flisa grot och träddelar som  
skotats fram till avlägg vid väg. 
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Trots att transportkapaciteten är lägre än för en  
flisbil, på grund av flishuggens vikt, är huggbilar ofta lön-
samma på mindre objekt och vid måttliga transportavstånd. 
Det här beror på att huggbilen är ett lättförflyttat ekipage, 
som kan flisa material från flera olika avlägg under en dag. 
Detta underlättar planeringen och det blir lättare att leverera 
bränsle med rätt kvalitet till kunderna – uppfyller inte  
bränslet på ett avlägg kraven kan man enkelt flytta till nästa. 
Å andra sidan ställer huggbilarna högre krav på avlägget. 
Bilen bör kunna vända innan man börjar flisa och vid flis-
ningen måste vältan ligga på höger sida av vägen. 

Det är nödvändigt att det material som flisas är rent, 
eftersom alla flishuggar är känsliga för föroreningar. Sten och 
metall i materialet skadar huggen – i bästa fall behöver man 
bara slipa om knivarna, i värsta fall måste hela huggenheten 
renoveras. 

Under 2010-talet har ett antal huggbilar brunnit, i flera 
fall har det varit relativt nya bilar. För att få en bild av hur 
stora problemen är med föroreningar och bränder, skickades 
en enkät ut till alla huggbilsåkare i Sverige. Ägarna till 28  
bilar svarade och av dessa hade sex bilar fått allvarligare 
skador på flishuggen på grund av föroreningar i det flisade 
materialet under perioden 2008–2012. Fem av dessa hade 
orsakats av metallföremål och en av sten. Metallföremålen 
kom dels från skotningen, men även från kvarglömd utrust-
ning. Det går inte att utesluta att föroreningar kan ha slängts 
i vältan efter att den skotats ihop. 

Under samma period hade nio huggbilar drabbats av 
brand, varav tre hade totalförstörts. Fem av åtta bränder 
uppkom under flisning, vilket inte är konstigt då flisningen 
är det arbetsmoment som genererar mest värme. Troligen 
har även de bränder som upptäckts först vid transporten sin 
upprinnelse i flisningsmomentet – fartvinden ger en ökad 
syretillförsel som ger goda förutsättningar för glödande flis 
att blossa upp. Bränderna startade ofta på höger sida av bilen 
i bakkant på hytten, det vill säga där ljuddämpare och  
avgasrör sitter. Ljuddämparen innehåller den katalytiska 
avgasreningen, som måste bli mycket varm för att fungera 
effektivt. 

FÖREBYGG HAVERIER 
PÅ HUGGBILAR
Lars Eliasson & Henrik von Hofsten, Skogforsk  

Fredrik Johansson, fristående konsult

Såväl åkarna, uppdragsgivarna som påbyggarna har ett 
ansvar för att minska haverierna. När det gäller föroreningar 
ligger huvudansvaret på uppdragsgivaren och den som utför 
skotningen, då åkarna sällan kan påverka skotningen av 
materialet eller valet av sönderdelningsmaskin. 

För att minska bränderna ligger huvudansvaret på åkaren 
och chauffören. Det gäller framförallt att städa bilen när 
man har flisat ett lass. Men även tillverkarna har ett ansvar 
– heta områden bör avskärmas och det måste vara lätt att 
städa av maskinen. Uppdragsgivaren kan också bidra, genom 
att vid varmt väder förse åkaren med uppdrag där materialet 
inte är alltför torrt.

Åtgärder för att minska skador på flishuggen

 • Skotaren måste vara utrustad med risgrip. 
 • Skotarföraren måste inse vikten av att det skotade  
  materialet skall vara rent. 

 • Om en välta misstänks innehålla föroreningar ska  
  materialet inte flisas med en flishugg utan krossas.

Åtgärder mot bränder
 • Städa av maskinen noggrant efter avslutad flisning.

 • God åtkomst till de heta områdena vid avstädningen  
  av bilen och ändamålsenlig utrustning för städning.

 • Begränsa spill av flis i området bakom hytten.

 • Heta områden ska vara avskärmade och skyddade, om  
  det inte försvårar städningen eller påverkar bilens  
  garantier och CE-märkning.

 • Undvik att flisa extremt torrt material, fukthalt under  
  25–30 procent, under den torraste och varmaste delen  
  av sommaren.

 • Använd vassa huggstål för att minimera mängden  
  damm och finfraktioner.
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ik Transporter står för nästan 30 procent av kost-
naderna för att hantera skogsbränsle fram till 
slutkund. Eftersom branschen har låga margi-
naler kan en sänkt transportkostnad göra det 
lönsamt att ta ut skogsbränsle från en större 
del av landet och därmed öka användningen av 
förnybar energi. Men då krävs att hela logistik-
kedjan fungerar optimalt.  

Området skogsbränslelogistik berör allt från 
konkreta tekniska problem, som skyddsplåtar vid  
transport av delkvistad energived, till komplexa frågor 
som lägesbyten och transportstyrning. Terminaler och 
lagring är också viktiga delar som påverkar både kost-
nader och kvaliteten på produkten. Det handlar om att 
se helheten, men också detaljerna, så att både teknisk 
och metodmässig utveckling kan ske i samarbete mellan 
tillverkare, användare och forskare.     

Högre lastvikter
Tre 74-tons flisbilar har studerats inom ESS-program-
met. De ingår också i det s.k. ETT-projektet och har 
alla tagits i drift under 2014. Det är sidotippande skåp-
bilar som rymmer ca 150 m3 och de är 25,25 meter 
långa. Den potentiella bränslebesparingen för 74-tons 
lastbilar är 10–13 procent jämfört med konventionella 
60-tonsfordon. Det krävs en hög lastfyllnadsgrad för  
att nå den potentialen, vilket fordonen hittills också  
har haft. Nästa steg blir att förlänga en av flisbilarna  
till 33,7 m (bruttovikt 98 ton) genom att koppla till  
en link mellan bil och släp. Ett nytt forskningsprojekt 
för att testa och utvärdera detta har redan startat.    

Förutom dessa tre flisbilar testas ett system där en 
32-tons huggbil med ett 42-tons släp samarbetar med 
ett 74-tons flisekipage. De byter släp med varandra vid 
avlägget vilket gör att huggbilen huvudsakligen kan 
ägna sig åt att hugga, med enstaka vändor till industri, 
medan flisbilen sköter det mesta av transportarbetet.  
Den ökade bruttovikten ger utrymme för ett relativt 
kraftigt huggaggregat på bilen och givetvis extra  
transportkapacitet tack vare det större släpet. 

SKOGSBRÄNSLELOGISTIK
– EFFEKTIVA TRANSPORTER K
Johanna Enström, Skogforsk
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Än så länge ges endast tillstånd för tyngre lastbilar inom 
forskningsprojekt, men regeringen följer utvecklingen och 
väntas tillåta 64 tons bruttovikt som ett första steg. 

Frågan om bruttovikter på fordonståg diskuteras på 
många håll i världen. I Sydeuropa finns ett motstånd mot 
stora lastbilar, men även där diskuteras frågan från olika 
håll. Exempel på länder som nyligen höjt sina lastvikter är 
Norge (60 ton) och Finland (76 ton), men även i Holland, 
Tyskland och Danmark testas 60 ton på försök.  

Skyddsplåtar för säker transport
Delkvistade sortiment är en transportmässig utmaning. Det 
är svårt att få upp lastvikten och material kan falla av lasset 
om man använder en vanlig timmerbil med stakar. Som en 
möjlig lösning testades lätta skyddsplåtar som enkelt kunde 
monteras och demonteras från stakarna på en timmerbil. 
Lastvikten förblev dock låg i studien, men trafiksäkerheten 
blev bättre. Då lastning och lastsäkring går snabbare med 
skyddsplåtar beräknades de vara lönsamma på korta  
transportavstånd.

Lägesbyten av skogsbränsle
Det är idag vanligt att skogsföretag byter massaved och tim-
mer mellan sig för att matcha råvarutillgångar med kundkrav 
och minska transportavstånden. Detta har hittills inte varit 
lika vanligt för skogsbränsle, men en studie i Mälardalen 
har visat på en stor potential. Medeltransportsträckan skulle 
sjunka med 3–15 procent om företagen fritt skulle byta 
skogsbränsle mellan sig. Ett hinder för lägesbyten av skogs-
bränsle är att det är svårt att beskriva sortiment och kvalitet 
på ett objektivt sätt – man vet inte riktigt vad man får vid ett 
byte. Här kommer resultaten från det pågående produktifie-
ringsprojektet inom ESS-programmet att vara till stor nytta.       

Systemoptimering
För att underlätta valet av system för sönderdelning och 
transport har ett webbaserat analysverktyg, Opium, utveck-
lats av företaget Creative Optimization med stöd från ESS. 

I verktyget väljer användaren mottagningsplats, tillgäng-
liga terminaler för omlastning och vidaretransport samt  
vilket sortiment och vilka system för sönderdelning och 
transport som finns att tillgå. Resultatet presenteras på  
ett enkelt och tydligt sätt i en karta. Verktyget är fritt  
att använda och finns på adressen  
(https://opium.creativeoptimization.se/) 

Flisning	med	74-tons	huggbilsekipage.
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Intermodala transporter
Vid Göteborgs Universitet har ett stort projekt undersökt 
möjligheterna till intermodala transporter av biobränslen, 
d.v.s. transporter som sker i en och samma container på både 
bil och tåg (kan också gälla båt). Studien visade inte på några 
ekonomiska vinster med att hantera biobränsle i en och 
samma container från skog till industri med omlastning till 
järnväg. Däremot visade den att det är viktigt att välja rätt 
terminal för att få en framgångsrik transportkedja och att 
minimera antalet hanteringssteg i en transportkedja där både 
lastbil och järnväg ingår. 

En finsk studie (Karttunen et.al 2013) ger en mer positiv 
bild av möjligheten till transport i en och samma lastbärare. 
Men studien bygger på en ny innovation, en komposit- 
container med tillhörande lossningsrigg, som idag inte finns 
på marknaden. Komposit-containern har dock visat sig 
förhindra fastfrysning effektivt – något som annars är ett 
problem då material ligger länge i samma container. Fast- 
frysningsproblematiken har studerats även för container- 
transporter på lastbil inom ESS, men något entydigt svar 
kring vilka medel (släppvätskor) som fungerar har inte  
kunnat ges. Isolering som skydd mot fastfrysning används 
idag i många flisbilar. Det är samma princip som för kom- 
positcontainern, vilket väcker frågan om denna typ av 
container skulle kunna vara ett utvecklingsspår för skogs-
transporter.  

Terminaler
Rätt lokalisering är den allra viktigaste faktorn för en fram-
gångsrik terminal för skogsbränsle, visade en intervjustudie. 
Terminalen ska ligga nära de stora volymerna, det gäller 
i synnerhet järnvägsterminaler. En placering nära skogen 
ger även ofta möjlighet att lokalisera sig utanför tätbebyggt 
område. En hög omsättning är också viktigt, liksom goda 
möjligheter att mäta in materialet. Service, flexibilitet, kom-
petens, ordning och reda samt god terminallogistik nämndes 
också som styrkefaktorer. 

En egenägd terminal kan ge konkurrensfördel, men 
en öppen terminal kan vara mer kostnadseffektiv genom 
samordningsvinster, exempelvis gemensam mätning och 
möjlighet till returlaster. 

En kartanalys visade att 95 procent av Sveriges grot- och 
stubbvolymer finns inom existerande terminalers upptag-
ningsområden (65 procent om endast järnvägsterminaler 
räknas). Många upptagningsområden överlappar varandra, 
vilket tyder på att det finns för många terminaler i delar av 
landet. Å andra sidan finns även områden där det saknas 
terminaler. 

Ca 30 procent av skogsbränslet i Sverige går via någon 
form av terminal. Många terminaler är dock små, över 
hälften av volymen går via terminaler som är mindre än 

två hektar. Endast hälften av dessa små terminaler utförde 
standardiserad mätning och ännu färre av de medelstora 
terminalerna. Detta är en utmaning för branschen när den 
nya virkesmätningslagen ska implementeras. 

Lagring 
Ett problem vid terminallagring är att flisat material återfuk-
tas och förlorar biomassa. Det finns också risk för brand på 
grund av värmeutveckling. Riskerna ökar ju mer finfördelad 
flisen är, det är därför viktigt att inte sönderdela flisen i 
finare fraktioner än vad som är nödvändigt för kunden. 

Problemen med lagring av flis leder även till ett ojämnt 
utnyttjande av resurser för flisning, vilket i sin tur ökar kost-
naderna. I en studie som finansierades av ESS-programmet 
undersöktes om täckning med fiberduk kan skydda mot 
återfuktning. En 6,5 m hög stack täcktes till hälften med en 
specialduk som hindrade nederbörd från att återfukta flisen 
och samtidigt släppte igenom vattenånga. Efter sju måna-
ders lagring var flisen i den täckta delen torrare och hade ett 
högre värmevärde än flisen i den del som inte var täckt med 
duk. Substansförlusterna blev också lägre. 

Båttransporter och hamnlogistik
Är det ekonomiskt rimligt att skicka skogsbränsle med båt 
från Norrlandskusten och ner mot Mälardalen? En optimis-
tisk, men ändå rimlig, kalkyl för flistransport mellan Umeå 
och Stockholm visade på en kostnad för båtfrakt, hantering 
och lagring i hamn på omkring 83 kr/MWh. Själva båtfrak-
ten stod för 71 procent. Det är en hög kostnad med tanke 
på att energipriset för skogsflis fritt förbrukare under 2014 
låg på omkring 190 kr/MWh. Vissa stora förbrukare måste 
trots det ta in bränsle med tåg eller båt, men till båtfraktens 
nackdel ska sägas att det högst sannolikt går att hitta järn-
vägslösningar som är billigare.     

I studien intervjuades också personal från hamnar, befrak-
tare och stuveriföretag om vad som skapar goda förutsätt-
ningar för båttransport. Det absolut viktigaste för kunderna 
är öppettider, lossningskapacitet och att man kan ta emot 
fartyg med kort varsel. Lossning och lastning tar som regel 
mer än ett skift och är hamnen inte dygnetruntöppen blir 
det dyrt, eftersom båten då blir liggande länge. 

Normalt används någon typ av vikarmskran i hamnarna, 
ofta med skopa eller polygrip som är specialdesignad för 
ändamålet. Det här är teknik som kan vara intressant även 
för järnvägstransporter.
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Inom ramarna för ESS rullar nu tre flisbilar med  
bruttovikten 74 ton istället för de vanliga 60.  
Fordonens bränsleförbrukning och lastfyllnadsgrad 
följs upp av Skogforsk och praktiska erfarenheter 
kring fordonen samlas in. Här publiceras resultat 
från ett par vintermånaders driftsuppföljning.  

Tyngre och längre lastbilar har nu studerats ca sju år 
i Sverige. En betydande del av forskningen har skett inom 
ETT-projektet (En Trave Till). Uppföljningar i det projektet 
har visat att bränsleförbrukningen per tonkm för en 74-tons 
rundvirkesbil utan kran är uppemot 13 procent lägre jäm-
fört med motsvarande 60-tons lastbil. Kostnadsbesparingen  
ligger omkring 10 procent, men för att nå den potentialen  
är det avgörande att transporten kan ske med full lastvikt. 
Även volymkapacitet är dock av betydelse för vissa bräns-
lesortiment. Totalt i Sverige pågår just nu försök med 17 
rundvirkesfordon och 8 flisfordon som överstiger dagens 
vikt- eller längdbegränsningar.

EFFEKTIVARE FLISBILAR 
– VIKTIGT FÖR SKOGSBRÄNSLET
Johanna Enström & Henrik von Hofsten, Skogforsk

74-tonsbilarna är inte längre än dagens maximala 25,25m 
och har lika goda köregenskaper som nya 60-tons fordon, 
exempelvis vad gäller bromssträcka. Därför finns egentligen 
inga frågetecken kring säkerheten. Genom att vikten fördelas 
över nio axlar istället för sju uppstår heller inget ökat  
vägslitage. Det kan ibland vara problem med broar, där 
fordonets bruttovikt spelar roll. Trafikverket har pekat ut  
ett vägnät där broarna klarar 74 ton, det är i huvudsak  
begränsat till europavägar. Det vägnätet inkluderar för  
närvarande inte alla de vägar där testfordonen kör, men 
Trafikverket arbetar med att utöka det. 

Frågan om införandet av tyngre (och längre) fordon är 
i hög grad politisk. Det är därför viktigt att forsknings-
resultaten kommuniceras till beslutsfattare, så att de kan 
implementeras. En av bilarna har därför bl.a. ställts ut under 
Almedalsveckan. 

I nuläget, mars 2015, väntas 64-tons lastbilar med sju 
axlar kunna bli verklighet inom en snar framtid, medan 
74-tons lastbilar, och även längre och ännu tyngre lastbilar, 
kommer att fortsätta utredas.  
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Tre fordon – tre förutsättningar
De tre 74-tons flisbilarna i studien har alla tagits i drift 
under 2014. Det är sidotippande skåpbilar som rymmer 
ca 150 m3 och de är 25,25 meter långa. De är i princip 
identiska, men de kör under väldigt olika förhållanden och 
resultaten kan därför inte direkt jämföras med varandra. Alla 
tre bilarna körs helt eller delvis på RME (RapsMetylEster) 
beroende på lokal tillgång på tankställen. Dessvärre har det 
varit en del problem med igensatta bränslefilter, vilket gjort 
att särskilt Södras bil har fått återgå till vanlig diesel, men 
Scania har nya filtertyper på gång. Problemet är inte specifikt 
för 74-tonnare. 

Ove Lindkvist Transport (Foria) kör för Söderenergi  
mellan  järnvägsterminalen i Nykvarn och Igelsta kraft- 
värmeverk i Södertälje. Det är en sträcka på 2 mil enkel väg, 
varav hälften är motorväg och den andra halvan innehåller 
tre rondeller och lika många korsningar. Andelen tid för 
lastning är relativt hög. Vägning sker på terminalen och 
det finns som regel goda förutsättningar att fylla bilen 

med tillräckligt tungt material för att uppnå full lastvikt. 
Lastbilstransporten utgör sista delen av ett järnvägssystem, 
där biobränsle kommer in till terminalen med tåg från olika 
delar av Sverige. Eftersom ekipaget går i skytteltrafik mellan 
terminalen och värmeverket blir lastkörningsgraden (andelen 
av körsträckan som bilen är lastad) omkring 50 procent.  

Södra Eget Åkeri kör en 74-tonnare i sin ordinarie pro-
duktion, som innefattar olika typer av transporter mellan 
Södras industrier i Sydsverige, bl.a. bark, flis, massabalar och 
sågat virke. Liksom åkeriets övriga fordon går 74-tonsbilen 
i ruttkörning. Lastkörningsgraden är 68 procent, vilket får 
betraktas som mycket högt. 

Kent Åkerströms transport (Dalafrakt) kör en 74-tonnare 
med varierande sortiment mellan Stora Ensos industrier i 
norra Svealand och Bergslagen. Geografin skiljer sig från den 
i Sydsverige, men även här planerar man aktivt för att hitta 
returkörningar, vilket lett till en lastkörningsgrad på hela  
67 procent.
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Förbrukning 
ml/tonkm

Lastfyllnadsgrad 
%

Lastkörningsgrad 
%

Medeltransportavstånd 
 med last, km

Lindkvist åkeri 31,6 97 50 22

Södra Eget åkeri 18,5 95 68 148

Åkerströms åkeri 17,3 98 67 176

Resultat från driftsuppföljningen
Bränsleförbrukningen hämtas direkt från varje lastbils  
fordonsdator genom Scanias Fleet managementsystem. För 
att få förbrukningen per transporterat ton registrerar chauf-
fören vikten för varje körning. Skogforsk sammanställer 
sedan uppgifterna. 

Förbrukningen för Södras och Åkerströms fordon är 
mycket låg också jämfört med andra fordon inom ETT- 
projektet (referens). Åkerierna i projektet är noga med att 
inte lasta för mycket, därför är de genomsnitt vi ser på  
95–98 procent i lastfyllnad mycket bra. Att det skiljer 
mycket i förbrukning mellan Lindkvists åkeri och de övriga 
är inte alls konstigt med tanke på de olika förutsättningarna 
i transportavstånd och lastkörningsgrad. Det illustrerar 
snarast vikten av att inte jämföra äpplen med päron. Andra 
skillnader som kan ha påverkat resultaten är att data för de 
olika fordonen samlats in under olika månader. Det skiljer 
också i hur stor andel RME respektive diesel som fordonen 
körts på under försökstiden.

I praktisk drift har 74-tonnarna visat sig fungera utmärkt. 
Tack vare en något annorlunda axelkonfiguration, fram-
tvingad av de extra axlarna, är dessa ekipage faktiskt smidi-
gare och mer följsamma i trånga situationer än motsvarande 
60-tonare. Reglerna för axelavstånd i EU:s modulsystem 
bidrar till den goda följsamheten, men innebär samtidigt 
att trailerns överhäng bakåt blir väl stort med viss risk för 
överlast på de sista axlarna.

Fordonen är byggda enligt det europeiska modulsystemet 
(EMS) med dragbil, dolly och trailer. Det ger möjlighet  
att sätta in en link mellan dollyn och trailern, så att  
fordonet förlängs till 34 meter . Redan från början av  
projektet har det funnits planer på att göra så med flisbilen 
hos Söderenergi. Fordonet skulle då få väga 98 ton fördelat 
på 12 axlar och lasta drygt 200 m3. Ett projekt kring ett 
sådant försök, finansierat av Vinnova, är nu i startgroparna.  

I en transportkedja är det viktigt att arbeta med varje del 
för att kedjan ska bli effektiv som helhet. På Söderenergi 
har man exempelvis utökat längden på tågen samtidigt som 
man effektiviserar lastbilstransporten från tågterminalen till 
Igelsta med 74-tonslastbilen. 

I många fall är lastbilen det enda alternativet. Att då 
jobba med effektivisering genom aktiv planering av retur-
transporter ger stora vinster som syns tydligt i bränsle- 
förbrukningen per tonkm för både Södraåkeriets och  
Åkerströms 74-tonsekipage. Ökning av lastkapaciteten 
blir då ett av flera viktiga bidrag till effektiva och hållbara 
transporter.  

Att arbeta vidare med
• Frågan om effektivare transporter drivs nu  
 vidare genom projektet med 98-tonsfordon till  
	 Söderenergi.	

•	 Skogforsk	stöttar	Trafikverket	i	att	identifiera	viktiga	 
	 stråk	för	skogsbruket	att	införa	74-ton	på.	Det	ger	 
 vägledning om var man först bör satsa på att rusta  
	 upp	undermåliga	broar.

• En uppföljning av slitage och totalekonomi för  
 74-tons fordon bör göras då fordonen nått sin  
	 tekniska	livslängd.		

• Viktig forskning kring längre och tyngre lastbilar  
	 pågår	på	många	håll	inom	Trafikverkets	HCT- 
	 program.	Det	rör	allt	ifrån	påverkan	på	vägslitage	 
	 till	systemeffekter	av	längre	och	tyngre	lastbilar.	 
	 Även	Skogforsks	ETT-projekt	fortsätter	till	2016.

"Båt	och	tåg	är	alltid	våra	primära	transportslag,	men	sista	biten	från	järnvägsterminalen	måste	vi	köra	lastbil.	Då	är	effektivare	 
lastbilar	ett	alternativ	som	är	bra	för	hela	samhället	–	miljön,	trafikmiljön	och	industrins	konkurrenskraft	vinner."		

Olle Ankarling, bränsleansvarig på Söderenergi.

Tabell1.	Tabellen	visar	varje	fordons	bränsleförbrukning	per	transporterat	ton	och	kilometer.	Faktorerna	lastfyllnadsgrad,	lastkörningsgrad	och	
medeltransportavstånd	påverkar	alla	bränsleförbrukningen.	
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Leveranser av skogsflis utförs huvudsakligen med  
lastbil och transportkostnaden utgör ca 40 procent av total-
kostnaden för flishanteringen från skog till värmeverk. För 
timmer och massaved är det relativt vanligt med s.k. läges-
byten, då skogsföretagen byter volymer med varandra för att 
sänka transportkostnaderna. En av vinsterna är att man kan 
öka andelen returtransporter. 

Lägesbyten har hittills inte tillämpats i någon större 
omfattning för skogsbränsle. För att undersöka potentialen 
gjordes en analys med data som hämtades från SDC. I  
studien ingick 42 värmeverk, fem befraktare och 4 500  
koordinatsatta avlägg. Värmeverken hade en total efter- 
frågan på ca 1,75 miljoner ton TS/år.  

Som ett första steg i analysen beräknades medeltransport-
avstånd för de verkliga transporterna från avlägg till industri 

I Mälardalen skulle flistransporterna kunna effekti-
viseras med ca 12–15 procent om befraktarna bytte 
biobränslevolymer med varandra. Det visar en studie 
i Mälarregionen – ett område som karakteriseras av 
ett stort antal värmeverk och många bränsleprodu-
center med överlappande aktivitetsområden.  

LÄGESBYTEN KAN EFFEKTIVISERA 
FLISTRANSPORTERNA
Petrus Jönsson, Johanna Enström, Lars Eliasson & Rolf Björheden, Skogforsk
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under studieperioden. Därefter gjordes två olika simule-
ringar. Först en med interndestinering, vilket innebar att 
byten kunde göras såväl inom företaget som mellan företag. 
Därefter en simulering med enbart externdestinering. Då 
tilläts inte lägesbyten inom företaget utan alla byten måste 
ske med något av de andra. I modellen antogs ”rena” byten 
på volymbasis, ett mot ett. I verkligheten spelar fukthalt 
och kvalitet på skogsflis stor roll och måste kunna beaktas i 
samband med byten. Men analysen syftade endast till att  
undersöka potentialen med lägesbyten. Resultatet av  
analysen sammanfattas i tabell 1. 

Analysen visar på en betydande potential för lägesbyten. 
Sett över hela året kan mellan 9 och 24 procent av transport-
erna bytas. Nivån är beroende på bolag. De totala transport-
avstånden kan sänkas med 10 till 15 procent om befraktarna 
fritt skulle kunna byta biobränslevolymer med varandra.

Intervjuer
I studien frågade vi också fyra skogsföretag med verksamhet  
i Mellansverige om deras syn på byten av skogsbränsle. Det 
visade sig att tre av dessa redan hade testat någon form av 
lägesbyten. Det handlar dock inte om regelrätta byten  
utan snarare att man köper material av varandra. Men 
eftersom flera affärer görs upp samtidigt i syfte att minska 
transporterna kan man ändå tala om lägesbyten. 

Man kan tänka sig två upplägg för lägesbyten. 

 • De företag som byter bränsle tar över ägandet vid  
  avlägg och ombesörjer själv flisning och/eller  
  transport.

  • Ägarbytet sker vid inmätning, d.v.s. man kan se det  
  som att en befraktare levererar in på en annan  
  befraktares avtal till kunden. 

I det första fallet kan man få problem om markägaren ogillar 
arrangemanget, i det senare krävs normalt kundens god-
kännande. De flesta skogsföretag som fått lämna sin syn på 
möjligheterna att byta skogsbränsle uppgav att de tror mest 
på att leverera in på varandras avtal. Båda varianterna har 
dock förekommit.

Osäkerheten kring vad man byter togs upp som ett stort 
problem av samtliga tillfrågade företag. Produkten och dess 
kvalitet är dåligt definierad och till skillnad från massaved 
finns det inte några fasta prislistor för skogsbränsle, vilket 
ökar känsligheten i affären. Inom ESS har olika projekt 
genomförts för att definiera olika bränslesortiment och med 
väl specificerade produktegenskaper och produkter skapas 
goda förutsättningar för framtida lägesbyten. 

En teoretisk potential på 10–15 procent i minskade 
transportkostnader lyfter trots allt frågan om branschen har 
råd att inte arbeta vidare med frågan om lägesbyten. 

Bolag Antal transporter för 
bolagen årligen

Medeltransport- 
avstånd i km

Minskning av transportavstånd 
med interndestinering, %

Minskning av transportavstånd 
med externdestinering, %

A

B

C

D

E

6157

2759

6500

7276

545

54,5

54,7

56,6

48,4

82,8

12

11

15

12

2

6

12

5

9

3

Att arbeta vidare med

•	 Det	finns	många	möjligheter	med	lägesbyten	av 
 skogsbränslen och implementering bör ske i ett  
	 pilotprojekt	med	intresserade	företag.	Skogforsk	 
 kan här verka som spindeln i nätet och genom en  
	 gemensam	analys	peka	på	flöden	där	företagen	 
	 skulle	tjäna	på	att	byta.	

•	 En	tydlig	produktifiering	skulle	minska	riskerna	 
	 för	företag	som	byter.	Det	arbetet	måste	drivas	 
	 parallellt.		

•	 Även	kostnaderna	för	flisning	skulle	kunna	sänkas	 
 genom strukturerat samarbete så som kampanj- 
	 körning	från	en	terminal.	

Tabell	1.	Tabellen	visar	antal	transporter	och	medeltransportavstånden	för	de	fem	bolagen.	Den	visar	även	potentialer	till	minskade	medel-
transportavstånd	vid	intern-	respektive	externdestinering

De	små	eldarna	representerar	värmeverken	i	analysen.	Pinsen	i	den	
större	bilden	visar	de	olika	skogsföretagens	avlägg.



108   ESS

 
Sk

og
sb

rä
ns

le
lo

gi
st

ik

Ett korrekt val av metod för sönderdelning och 
transport av skogsbränsleråvara är viktigt för lön-
samheten i skogsbränslets försörjningskedja. Valet 
är inte alltid självklart, eftersom det beror på flera 
olika faktorer, bl.a. avståndet mellan skogen, där 
skogsbränslet tas ut, och industrin, där skogs- 
bränslet förbrukas. Bästa metod skiljer sig även åt 
mellan olika sortiment, var sönderdelning sker och  
transportslag.  

Att avgöra vilken metod som är mest kostnads- 
effektiv på ett visst avstånd är en förhållandevis enkel  
beräkning, så länge man har tillförlitliga data om kostna-
derna. Men för att avgöra vilken metod som är bäst för en 
mängd olika avstånd samtidigt krävs detaljerad kännedom 
om vägnätet, en korrekt vägvalsberäkning och beräkning 
av avstånd mellan skog, terminal och industri. Vill man 
dessutom kunna visa resultatet i kartor för att snabbt få en 
bild av vilken kombination av sönderdelningsutrustning 
och transportfordon som är mest kostnadseffektiv i olika 
geografier, krävs ett verktyg för visualisering av beräknings-
resultaten. 

Det webbaserade analysverktyget Opium, utvecklat av 
företaget Creative Optimization med stöd från ESS, är ett 
intuitivt beslutsstöd som hjälper användaren att snabbt få en 
överblick över vilka systemalternativ som är mest kostnads-
effektiva för en vald mottagningsplats. 

OPTIMERAD SÖNDERDELNING OCH 
TRANSPORT – ETT WEBBASERAT ANALYSVERKTYG
Mikael Frisk, Mikael Rönnqvist, Patrik Flisberg & David Bredström, Creative Optimization 
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ikOpium är uppbyggt så att användaren styr beräkningarna 
genom sex enkla valformulär. 

 1. Ange vilken mottagningsplats som beräkningen avser,  
  antingen genom att välja från en rullningslist eller  
  genom att klicka i kartan.

 2. Välj om beräkningen ska ta hänsyn till terminal- 
  hantering, antingen för sönderdelning och omlastning  
  till annat fordon eller bara för omlastning till annan  
  lastbil eller till tåg. 

 3. Välj vilken enhet och materialfuktighet som ska  
  användas för att presentera resultatet. Som default  
  anges m3s och normalfuktigt. 

 4. Ange sortiment, grot eller bränsleved, och vilka  
  systemalternativ som är aktuella (kombination av  
  sönderdelningsutrustning och transportfordon). Det  
  finns fem systemalternativ per sortiment, ett av dem  
  inkluderar tågtransport där så är möjligt. 

 5. Ställ in kostnadsprofil. Här kan användaren antingen  
  välja defaultvärden eller ange egna värden så att  
  beräkningen motsvarar användarens faktiska kostnader  
  för olika alternativ. 

 6. Ange om beräkningen ska begränsa transportavstånd  
  och/eller totalkostnad. Det går t.ex. att styra så att  
  områden varifrån det är dyrare att leverera skogs- 
  bränsle än den angivna maximala totalkostnaden  
  inte visas i kartan. Samma sak gäller för maximalt  
  transportavstånd.

Resultatet visas på två sätt; dels som förhållandet mellan den 
minsta kostnaden i en viss geografi och den egendefinierade 
maximala totalkostnaden i form av en färgskala (grönt mot-
svarar 0-25 procent av maxkostnaden, blått 25–50 procent, 
lila 50–75 procent samt rött 75–100 procent), dels med 
färger för vilket systemalternativ som är det mest kostnads-
effektiva. 

En informationsruta i kartan visar de val som användaren 
gjort. För att få den exakta kostnaden för en viss plats kan 
användaren klicka i kartan och en informationsruta med 
transportavstånd och kostnad till vald mottagningsplats och 
terminal dyker upp. 

Opium inkluderar 189 mottagningsplatser och 174 
terminaler. På 19 av terminalerna är det möjligt att lasta om 
från lastbil till tåg. Tågtransport är möjlig till 19 olika mot-
tagningsplatser.

För att beräkna korrekta transportavstånd har ett rutnät 
med 5 km-kvadrater lagts över Sverige. För varje rutas mitt-
punkt har avståndet till alla mottagningsplatser och termi-
naler beräknats med SNVDB och vägvalsfunktionen Krönt 
Vägval 2.0. Tågtransportavstånd har beräknats med kortaste 
sträcka på järnväg från terminal till mottagningsplats.

Opium är fritt för alla att använda och nås på adressen: 
https://opium.creativeoptimization.se/ 
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Marknaden för skogsbränsle har minskat de senaste 
åren. Men det finns stora förhoppningar att nya bio-
eldade kraftvärmeverk och nya biobaserade produk-
ter på sikt ska ge en starkare efterfrågan. Behovet av 
långväga transporter väntas då öka kraftigt. Hittills 
har dessa till största delen skett på järnväg medan 
importen (till stor del returträ) har kommit med 
båt. Mellan 2016 och 2018 beräknas  ett par större 
kraftvärmeverk startas i Mälardalen med en total 
förbrukning av träbränslen på 4–5 TWh.  

INRIKES SJÖTRANSPORTER  
AV SKOGSBRÄNSLE
Johanna Enström, Skogforsk

En orienterande studie har gjorts för att se på möjlig-
heterna att utnyttja kustsjöfart för transporter från norra 
Sverige till Mälardalen. Målsättningen var att beskriva 
aktuella kostnadsnivåer för båttransport, lagring, lastning 
och lossning av flis. Dessutom har vi sammanställt ”best 
practice” för hamnhantering och båttransport under svenska 
förhållanden. 

Representanter för fyra svenska hamnar med erfarenhet 
av att hantera träbränslen har intervjuats, liksom inköpare av 
båttransporter, skeppsmäklare och stuveriföretag.
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Hanteringen
Idag sker ingen utlastning av flis från Sverige. Detta har 
inom projektet studerats i Estland, där sågverksflis lastades 
med vikarmskran. Framkörningen av material med lastbil 
från lagringsyta till kaj var den största flaskhalsen som gav 
kranen väntetider. 

Generellt används vikarmskranar för lastning och loss-
ning av flis. En polygripskopa föredras av vissa entreprenörer 
vid lossning till kaj, då den lättare tar sig ner i den packade 
flisen. Vid lastning eller lossning direkt till bil kan en vanlig 
skopa vara bättre då den minskar spillet och lättare tar upp 
det sista materialet i högen. Man försöker i möjligaste mån 
lossa direkt från båt till lastbil, men när ingen bil finns på 
plats läggs flisen på marken istället. En hjullastare kan då ta 
hand om materialet. Skillnaderna mellan hamnarna är stor. 

Hamnkranarna har generellt ett högt utnyttjande och 
används med olika tillbehör för olika typer av hantering. En 
effektivitet på omkring 180 ton per timme vid lastning och 
140 ton per timme vid lossning har antagits i analysen  
(räknat över ett skift inkl. avbrottstid). Det bedöms som 
relativt högt, men inte orealistiskt för en större kran. 

De hamnar som ingick i studien har alla mycket begrän-
sad lastningsyta vid kajen, men erbjuder kunderna lagring 
en bit ifrån. Oftast krävs en lastbilstransport mellan ytan och 
kajen. I de svenska hamnarna finns som regel tillgång till 
mätplats och VMF-personal anlitas direkt av kunden eller på 
kundens begäran. Stora kraftvärmeverk med egen hamn kan 
ha olika typer av permanenta lösningar och ny mätteknik för 
stora anläggningar är under utveckling. 

Kundernas krav på en bra hamn
Lossningskapaciteten i hamnarna är avgörande. Den beror 
mycket på hamnens öppettider. Lossning eller lastning tar 
som regel mer än ett skift och är hamnen inte dygnetrunt-
öppen blir det dyrt, eftersom båten då blir liggande länge. 
De flesta hamnar lovar en viss lossningskapacitet, men det  
de anger är inte nödvändigtvis bindande. För hamnar i 
Stockholmsområdet finns särskilda krav, framför allt är 
begränsningar av buller en utmaning. För övriga hamnar 
nämndes följande faktorer som viktiga:

 • Arbetstider.

 • Lossningskapaciteten (hör ihop med arbetstider).

 • Flexibiliteten, att kunna ställa om och ta in båtar 
  snabbt så de inte behöver vänta.

 • Säker lagring på asfalterad yta.

 • Kompakteringen i lastande hamn ska ske på riktigt  
  sätt. Viss utrustning krävs, exempelvis en tillräckligt  
  kraftig kran för att lyfta över en mindre maskin till  
  båten. 

 • Övervakning med temperaturmätning och visuellt.

 • Avskildhet från andra aktörer.

 • Möjlighet till provtagning. Vid import av träpro- 
  dukter måste jordbruksverkets krav kunna uppfyllas  
  (exempelvis för att inte ta in skadeinsekter). 

 • Bra infrastruktur för biltransporter. 

 • Issituationen i hamnen. Det är billigare att  
  transportera på sommaren.

Lastning	av	sågverksflis	i	Kunda,	Estland

Lastning av sågverksflis i Kunda, Estland.
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Kostnader 
I studien gjordes en översiktlig kalkyl för båtfrakt av flisad 
grot mellan Umeå och Stockholm (ej infart i Mälaren).

Alla kostnader i exemplet är lågt räknade. Det ingår  
exempelvis inga extrakostnader för övertidsarbete. För 
båtfrakten – den överlägset största kostnaden – är utgångs-
punkten att det finns möjlighet till returlast. 

Lagring 1 månad på 
asfalt

Stuverihantering 
lastning

Stuverihantering 
lossning

Lastning med kran

Lossning med kran

Båtfrakt*

 
2,92

 
15

 
9

12,2

15,7

56,7

 
kr/m3s

 
kr/ton

 
kr/ton

kr/ton

kr/ton

kr/m3

 
3,59

 
6

 
3,6

4,9

6,3

59

 
kr/MWh

 
kr/MWh

 
kr/MWh

kr/MWh

kr/MWh

kr/MWh

Totalt 83,39 kr/MWh
*)	Kostnaden	är	uppskattad	av	en	erfaren	skeppsmäklare.

Ett större fartyg ger normalt en effektivare och billigare 
transport, men kräver i sin tur stora lagringsytor. Lastningen 
tar också flera skift, vilket kan ge merkostnader för obekväm 
arbetstid eller högre stilleståndskostnader för fartyget. I 
Östersjön är det ovanligt med bulkfartyg som rymmer mer 
än ca 12 000 m3.  

Vikarmskran	med	polygripskopa	vid	lossning	av	flis	i	Hargshamn.

Kostnadsexempel	för	flistransport	Umeå	-	Stockholm.
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Genomsnittlig kostnad för produktion av skogsbränsle  
(kategori grot) i Sverige 2013 var ca 185 kr/MWh  
(Brunberg 2014). Men i den siffran har endast hälften av 
den genomsnittliga transportkostnaden från skog till industri 
räknats in, eftersom vi vill göra en rättvis jämförelse med en 
transportkedja via sjöfrakt. Vi antar nämligen att transporten 
från skog till lastande hamn är betydligt kortare än medel-
transportavståndet där hela frakten sker med lastbil. 

Energipriset för skogsflis fritt förbrukare har under 2014 
legat omkring 190 kr/MWh (Energimyndigheten). Jämfört 
med produktionskostnaden, här 185 kr/MWh, finns uppen-
barligen inget utrymme för extra kostnader på 83 kr/MWh. 

Kalkylen ger dock inte hela bilden, eftersom lokalt skogs-
bränsle ofta inte är något alternativ för stora kraftvärmeverk 
i Mälarregionen. Finns det en kvot som av logistiska skäl 
måste komma med båt så handlar det för svensk skogsnäring 
istället om att prismässigt kunna matcha andra biobränsle-
råvaror runtom i världen. I det sammanhanget kan nämnas 
att båttransport från Riga och England, enligt uppgift, 
ligger i liknande prisklass som transporten mellan Umeå och 
Stockholm. För den som har möjlighet att ta emot bränsle 
via järnväg går det troligen att hitta transportupplägg från 
norra Sverige som är betydligt billigare. 

Kostnadsuppskattningen gjordes innan de nya svavelreglerna 
infördes i januari 2015. Införandet har dock sammanfallit 
med ett historiskt lågt oljepris, vilket gör att lågsvavelhaltigt 
bränsle idag är billigare än vad bränslen med högre svavelhalt 
var 2013. En viss konkurrensnackdel gentemot sjöfart som 
drivs med billigare bränsle kvarstår, men bränslets betydelse 
för totalkostnaden har ändå sjunkit. Övergången blev där-
med mindre dramatisk än förväntat för svensk sjöfart.  

Att arbeta vidare med

• Lastnings- och lossningsteknik med olika maskiner  
	 och	skopor	skulle	behöva	studeras	närmare.

• En ingående fallstudie skulle bidra med kunskap om  
	 både	kostnader	och	hanteringsmetoder.

• En bredare bild av kostnaden för sjötransporten  
 skulle kunna fås genom att låta en skeppsmäklare  
 offerera olika transportalternativ med olika typer av  
	 fartyg.	

I	Stora	Vika	hamn	har	man	investerat	i	en	eldriven	hamnkran,	vilket	hamnchefen	Milan	Tomich	är	mycket	nöjd	med.	”Eldriften	gör	att	kranen	går	
tystare,	det	är	viktigt	för	oss	då	omkringboende	tidigare	klagat	på	buller.	Sladden	kan	vara	lite	besvärlig,	men	tack	vare	att	vi	fick	möjlighet	att	
själva	specificera	maskinen	till	690	V	(istället	för	standard	450	V)	har	vi	en	relativt	tunn	kabel,	vilket	underlättar.”	
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Hela 95 procent av Sveriges grotvolymer och stubbar 
 finns inom upptagningsområdet till någon av landets 
skogsbränsleterminaler. Behovet av nya terminaler  
är litet, men inför kommande krav på vederlagsmät-
ning av skogsbränslesortimenten är det viktigt att 
välja vilka terminaler man ska satsa på.  

SATSA PÅ RÄTT BRÄNSLETERMINAL
Johanna Enström & Örjan Grönlund, Skogforsk 
Dimitris Athanassiadis & Mikael Öhman, SLU

Många skogsföretag ser nu över sin terminalstruktur, 
bl.a. genom flödesanalyser med Skogforsks programvara 
FlowOpt. Skogforsk har i samarbete med SLU gjort en  
studie som ska komplettera företagens egna analyser.  
Projektet fokuserade på tre frågeställningar:

1. Vilka framgångsfaktorer finns det för lyckade terminal-  
 etableringar?

2. Hur ser skogsföretagen på sitt terminalägande? När är  
 det fördelaktigt att äga sin terminal och när är det bättre  
 att utnyttja en öppen terminal?

3. Behövs det fler terminaler, och i så fall var? 

Kriterier för en lyckad terminalsatsning
Genom litteraturstudier kartlades viktiga faktorer för termi-
naletableringar. Dessa undersöktes närmare genom kvalita-
tiva intervjuer med fem representanter från skogsföretag, fyra 
från energiföretag och fyra från logistikföretag som driver 
fristående terminaler. Vi sökte också ”best practice” genom 
att varje företag fick ge exempel på en lyckad terminaletable-
ring. 

Den absolut viktigaste framgångsfaktorn enligt alla  
intervjuade var läget. Men det visade sig finnas olika strate-
gier för lokalisering av en terminal beroende på terminalens 
syfte. Figur 1 visar de olika strategierna.
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Men det fanns också andra viktiga faktorer som kan  
sammanfattas i följande punkter: 

 • Volym. En större terminal för skogsbränsle säsongs- 
  lagrar 50 000 – 100 000 kubikmeter flis årligen. För 
  en järnvägsterminal, med dyra investeringar i spår,  
  räcker det inte att säsongslagra sådana volymer, där  
  måste volymen omsättas många gånger per år. 

 • Inmätningsmöjligheter. Det planerade flödet bör tåla  
  en investering i exempelvis en våg, eventuellt i sam- 
  arbete med andra aktörer. 

 • Asfaltsunderlag vid hantering av flis är bra, men det  
  förutsätter att kunden är beredd att betala något för  
  investeringen eller att det krävs för att få affären.

 • Kompetent personal och kundorientering. Det är  
  viktigt med serviceinriktad och flexibel personal som  
  kan utföra olika typer av sysslor på terminalen. Flexi- 
  bilitet gentemot kunderna togs främst upp av logistik- 
  företagen.   

 • God ordning och terminallogistik. Det minskar den  
  interna hanteringen och chaufförerna hittar rätt.   
  Några av terminalerna var tydligt skyltade så att  
  chaufförerna enkelt kunde hitta till rätt yta på  
  området. Det är också viktigt att planera ytan så att  
  materialet är tillgängligt för utlastning. 

 • Engagemang. För att en etableringsprocess inte ska  
  tappa fart krävs en ”eldsjäl” som driver frågan.

Effektiv vidaretransport

Effektiv sönderdelning

Lagring

Lager	åt	specifik	kund

Gemensam mätning

Returtransporter

Egen kontroll över lager

Direktleverans till pannan

Kontroll	över	materialmixar

Nära råvaran

Rätt infrastruktur

Fritt från bebyggelse

Nära kund/egen industri Nära den egna pannan

  

Figur	1.

Syfte

Lokalisering



116   ESS

Egen terminal eller  
samverka med andra företag? 
Många terminaler ligger nära varandra och har överlappande 
upptagningsområden. Här bör det finnas stora möjligheter 
till samverkan, exempelvis kring mätutrustning. Det kan 
också vara motiverat att slå ihop terminaler för att få sam-
ordningsvinster, eller utnyttja en öppen terminal för att inte 
låsa sig i en stor investering. Men olika företag har olika syn 
på samutnyttjande. Flera skogsföretag anser att logistik är 
en kärnverksamhet och ett konkurrensmedel som man vill 
ha kontroll över. Det kan vara ett hinder för gemensamma 
terminaler. En gemensam mätstation kan då vara en mindre 
kontroversiell lösning.

Behövs det fler terminaler? 
Eftersom råvarutillgången är en avgörande faktor gjordes 
en kartanalys där alla terminaler för skogsbränslehantering 
fanns med, liksom alla tillgångar av grot och stubbar i  
Sverige. Syftet var att se om det finns områden som inte 
täcks av de befintliga terminalernas upptagningsområde. En 
 separat analys gjordes för terminaler som låg inom en kilo-
meter från järnväg. 

Skogstillgångarna hämtades från SKA-VB 08 och data 
över terminalerna kommer från SDC:s terminalinventering 
2012. Varje terminal antogs ha ett upptagningsområde med 
75 kilometers radie. 
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Befintliga	terminaler	och	
upptagningsområden 
(75	km	radie).

Figur	2.	Järnvägsterminalerna	och	
deras	upptagningsområden.

I Västra Dalarna (figur 2) hittades de största volymerna som 
låg utanför befintliga terminalers upptagningsområde. Men 
det är inte säkert att detta är de bästa lokaliseringarna för nya 
terminaler när även andra aspekter beaktas. Upprustning av 
befintliga terminaler på strategiskt viktiga platser med rätt 
infrastruktur får mer stöd utifrån intervjuerna. Befintliga 
järnvägsterminaler fångar upp ca 65 procent av det tillgäng-
liga skogsbränslet. Det kan tyckas mycket med tanke på den 
lilla andel skogsbränsle som idag fraktas på järnväg. Flera av 
företagen i studien uttryckte sig positivt om behovet av just 
järnvägsterminaler. 

Att arbeta vidare med

• Internlogistiken på terminaler och stöd för denna  
	 bör	utvecklas	vidare.	Det	är	också	angeläget	att	 
 undersöka hur ökad kommunikation i försörjnings- 
	 kedjan	kan	bidra	till	effektivare	internlogistik.

• Det är troligt att utvecklingen mot nya biobaserade 
 produkter kommer att ställa nya krav på vilken  
	 skogsråvara	som	tas	fram	och	hur	den	hanteras.	 
 Terminaler kan komma att spela en viktig roll i ett  
	 diversifierat	flöde	och	detta	bör	utredas	i	samarbete	 
	 med	producenterna	av	dessa	produkter.		

Förslag på nya
terminaler.
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process. Det beror delvis på ett lågt maskinutnytt-
jande, eftersom verksamheten är säsongsberoende. 
Ett sätt att sänka kostnaden är att utnyttja maskin-
erna under en längre period och lagra flisen. Då går 
det också att möta en plötsligt ökad efterfrågan. 
Dessutom kan kostnaderna för vinterväghållning 
minska, då skogsbränslet redan finns på terminal.  

TÄCKNINGSEFFEKT VID  
STORSKALIG LAGRING AV FLIS
Erik Anerud & Raida Jirjis, SLU  
Lars Eliasson & Henrik von Hofsten, Skogforsk

Vid lagring av flisat skogsbränsle bildas värme som kan 
leda till självantändning. Ett flertal studier visar att lagring av 
flis kan leda till höga substans- och energiförluster – högre 
än vid lagring av icke sönderdelat material. En moderat 
uppvärmning av stacken är dock positiv, eftersom materialet 
då torkar och får ett högre effektivt värmevärde. 

Ett sätt att minimera de negativa effekterna vid lagring är 
att täcka flisstacken med ett material som förhindrar neder-
börd att återfukta flisen men samtidigt släpper igenom  
vattenånga. Ett antal pilotförsök med fiberduken Toptex ® 
har visat att bränslekvaliteten bevaras och i vissa fall till  
och med kan öka. Därför har vi inom ramen för ESS- 
programmet studerat bränslekvalitet och substansförluster 
vid storskalig terminallagring av skogsflis med denna täck-
duk. 

Sönderdelade avverkningsrester lades i en ca 6,5 m hög 
flisstack med en uppskattad volym på 1450 m3s. Halva 
stacken täcktes med fiberduk, den andra halvan lämnades 
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ikutan täckning. Fukthalt, askhalt och temperatur mättes  
två gånger under perioden juni till januari 2014. Vid revi-
sionerna beräknades även substansförlusterna.

Under de tre första lagringsmånaderna sjönk fukthalten 
från 51 procent ner till 48 procent. Minskningen var lika 
stor i båda halvorna. Efter ca sju månaders lagring hade 
fukthalten i den täckta delen av flisstacken sjunkit till 45 
procent, medan den fortfarande var 48 procent i den otäckta 
delen. Skillnaden i fukthalt mellan de två halvorna var påtag-
lig från ca två meters höjd och uppåt. Efter sju månader var 
den vid 4,5 meters höjd 39,7 procent i den täckta halvan 
mot 54,7 procent i den otäckta. 

Temperaturen utvecklades ungefär på samma sätt i den 
täckta som otäckta delen av stacken: Under den första lag-
ringsmånaden steg den från 20 °C till 64,2 °C och därefter 
till 75,1°C under de nästkommande tre veckorna. 

Substansförlusterna, uttryckt som procentuell förlust av 
torrsubstans, uppmättes efter tre månaders lagring till 4,4 

procent i den täckta och 4,2 procent i den otäckta delen. 
Efter sju månader var substansförlusten 5,3 procent i den 
täckta delen och 7,3 procent i den otäckta. 

Om man tar hänsyn till både fukthalt och substansför-
luster, så var energimängden oförändrad efter fyra måna-
ders lagring,  både i den täckta och otäckta halvan. Efter 
sju månader låg den fortfarande kvar på samma nivå i den 
täckta delen, medan den hade sjunkit med sju procent i 
den otäckta. Detta kan bero på en kombination av högre 
substansförluster och oförändrad fukthalt.

Slutsatsen från försöket är att bränslekvaliteten kan  
förbättras och energimängden bevaras om flisstacken täcks 
med en ventilerande duk som skyddar biomassan från  
nederbörd samtidigt som kondens släpps ut. Den ekono-
miska kalkylen beror på tre faktorer: pris för flisen, total-
kostnad för täckning och hantering samt förändring i 
energimängd. Då duken kan återanvändas flera gånger är  
det troligt att täckning av flisstackar är lönsamt.

Att arbeta vidare med

•	 Täckning	av	flis	bör	testas	i	större	skala	–	en	viktig 
  fråga är hur många gånger en duk kan åter- 
	 användas.	

• Erfarenhet visar att det kan vara svårt att i förväg  
 veta hur länge en stack kommer att bli liggande  
	 och	om	det	därför	är	idé	att	täcka.	Användning	av	 
 väl anpassade planeringsstöd för skogsbränsle- 
	 logistik	kan	bl.a.	öka	möjligheten	att	dra	nytta	av	 
	 en	täckduk.	Även	samverkan	och	kommunikation	 
 inom försörjningskedjan kan ge ökad förutsägbar- 
	 het.	Detta	är	områden	som	bör	utvecklas	vidare.			
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