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FÖRORD

Både skogs- och energiföretagen har en önskan om effektivare beställning och leverans 
av rätt skogsbränsle till rätt förbränningsanläggning och detta har blivit en prioriterad 
fråga för hela branschen. Idag omsätts stora värden men produkterna är inte tydligt 
definierade vilket är ett bekymmer för aktörerna. De beskrivningar och koder för 
skogsbränsle som hanteras i dagens virkessystem har ofta svag koppling till de  
bränsleegenskaper som en förbränningsanläggning styr efter. Resultatet blir att det 
ibland produceras för dåliga, men i vissa fall också för bra bränslen.  

För att möjliggöra kvalitetsdrivande utveckling och hantering av skogsbränsle krävs 
möjlighet att mäta och prognosticera kvalitetsrelaterade och väl definierade bränsle-
egenskaper längs hela produktionskedjan. Det är en förutsättning för att leveranser  
av skogsbränsle ska kunna ske med jämnhet och med förutsägbara egenskaper.

Detta är en sammanfattande rapport av resultaten från ESS-projektet Produktegen-
skaper för skogsbränsle. Fokus ligger dels på en kort beskrivning av det förslag till 
BAS-produkter för skogsbränsle som projektet utarbetat och dels på den operativa  
tillämpningen. För den som vill gå djupare in i projektets arbete med mer detaljer 
kring egenskapsdefinitioner, indelning, struktur och hur produktspecifikationerna  
utarbetades hänvisas till projektets slutrapport Skogforsk Arbetsrapport Nr 873- 
2015, Produktegenskaper för skogsbränsle.

Vi som arbetat i projektet hoppas nu att detta förslag aktivt ska bidra till att hante-
ring av skogsbränsle kan ske med en klar och tydlig kommunikation och att det ger 
positiva effekter för kvalitets- och kostnadsutvecklingen på skogsbränsle.

Lars Fridh
Projektledare och redaktör
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PRODUKTIFIERA  
– FÖR ATT KOMMUNICERA 

ESS-projektet Produktegenskaper för skogsbränsle har 
haft som mål att skapa bättre produktbeskrivningar för 
skogsbränsle än de som används i dag. De nya beskriv-
ningarna ska gå att följa längs hela produktionskedjan från 
stubbe till industri med hjälp av mätdata, erfarenhetstal och 
prognoser. Projektet har varit ett samarbete mellan medlems-
företag i Svensk Fjärrvärme och Svenska Trädbränslefören-
ingen, Skogforsk och SDC.

Projektarbetet har varit kopplat till SDC:s pågående 
förnyelseprocess för branschgemensamma IT-tjänster. Man 
ser där över kodsystem, definitioner och strukturer samt nya 
tekniska lösningar för datahanteringen. Arbetet med att  
definiera produktegenskaper för skogsbränslet, kommer 
därför vid en mycket lämplig tidpunkt.

Avverkning Terrängtransport Lagring Flisning Transport Terminal Förbränning

Produktegenskaperna kan följas/hämtas i hela produktionskedjan ... ... med mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkning. 

 Bättre produktbeskrivningar förväntas ge ett antal positiva 
effekter för skogsbränslebranschen:

 • Köparen kan lägga en klar och entydig beställning av  
  ett bränsle som passar för pannans tekniska förutsätt- 
  ningar. 

 • Leverantören får en klar och tydlig målbild för  
  det bränsle som ska produceras och levereras.

 • Leverantören kan fortlöpande följa upp sin produk- 
  tionsprocess med avseende på bränslets egenskaper.

 • Köpare och leverantör kan få en snabb och tydlig  
  prognos/återkoppling på beställt/levererat bränsle  
  via  ordinarie virkessystem.

 • Möjlighet att öka andelen transportoptimerande  
  byten. För timmer och massaved sker sedan länge  
  omfattande byten mellan olika leverantörer för att  
  minimera transportkostnaderna. Det är mer ovanligt  
  för skogsbränsle, bland annat beroende på att det inte 
  finns några vedertagna beskrivningar – man vet i bästa  
  fall vad man har, men inte vad man får vid ett byte. 

Dagens egenskapsbeskrivningar för skogsbränsle har 
ofta svag koppling till de förbränningstekniska egen-
skaper som köparen är intresserad av. Samma sak 
gäller för de koder som används i virkessystemen. 
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Avverkning Terrängtransport Lagring Flisning Transport Terminal Förbränning

Produktegenskaperna kan följas/hämtas i hela produktionskedjan ... ... med mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkning. 

Projektet har varit avgränsat till att omfatta primärved (stam-
ved, helträd samt grenar och toppar) och biprodukter från 
industri (flis, spån och bark) men inte returträ (RT-flis). 

Under 2014 genomförde projektet två workshopar med 
deltagare från förbrukare och leverantörer av skogsbränsle. 
Vid mötena diskuterades leverantörernas och förbrukarnas 
informationsbehov, d.v.s. de viktigaste produktegenskaperna 
samt vilka toleranser och intervall dessa egenskaper bör ha. 

Projektgruppen föreslår att skogsbränsle i framtiden ska 
beskrivas i sex s.k. egenskapskategorier: 

 1. BRÄNSLE ‒ som beskriver bränslets fukthalt, askhalt,  
  fraktionsfördelning, finfraktionsandel och skrym- 
  densitet. 

 2. ADMINISTRATION ‒ som behandlar frågor om  
  ägare, ursprungsmaterial, spårbarhet (certifierings- 
  system) samt traktdata.

 3. AVVERKNING ‒ som anger avverkningsform,  
  tidpunkt för avverkning och skotning samt ett urval  
  av data från skördarens dator. Avverkningsegenskaper  
  är viktiga för prognoser och uppföljning av bränsle- 
  volymer, fukthalter mm. 

 4. SÖNDERDELNING ‒ som anger datum och teknik  
  för sönderdelning samt förväntad eller uppmätt  
  fraktionsfördelning och fukthalt. 

 5. TRANSPORT ‒ med uppgifter om tid och metod  
  för lastning, leveranssätt, transportör, lastad kvantitet  
  och bedömd skrymdensitet (kg per m3).

 6. LAGRING ‒ med uppgifter om upplagringstidpunkt,  
  täckning, lageryta (belagd, grus e.dyl.) och förväntad  
  eller uppmätt fukthalt. 

Egenskapsbeskrivningarna för de sex olika kategorierna redo-
visas mer i detalj i respektive bilaga på sidorna 36-47.

Genom att sätta samman egenskaper från de olika kate-
gorierna får man en produktbeskrivning. Antalet möjliga 
kombinationer blir dock mycket stort, det handlar om 
åtskilliga tusen. För att underlätta kommunikationen på 
marknaden föreslår projektet ett mindre antal standardise-
rade s.k. BAS-produkter, femton för sönderdelat bränsle och 
åtta för ej sönderdelat material. 

I projektet tror vi att en stor del av morgondagens  
handel kommer att kunna ske med de definierade BAS- 
produkterna, med vissa justeringar efter fortsatt utveckling 
och implementering. Men det är till sist marknadens aktörer 
som avgör hur kommunikation och handel med skogs-
bränsle kommer att ske i framtiden.
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ASKHALT
Askhalten beror på vilka delar av trädet som ingår i bränslet. 
Stamved har lägst askhalt och innehåller med god marginal 
mindre än 1 % aska räknat på torrvikten. Bark har högst 
askhalt, normalt 2 - 4 % (Strömberg, Herstad Svärd. 2012). 
Grot består av en relativt stor andel bark och har därför  
högre askhalt än stamved. Barr har mycket hög askhalt  
och kan därför höja askhalten i grot om det är mycket barr 
kvar. 

Förbränningsanläggningar designas vanligen för en viss 
bränsleblandning. Om anläggningen sedan eldas med ett 
bränsle med högre askhalt riskeras driftsproblem. Aska  
från skogsbränsle innehåller i huvudsak kalcium, kisel och 
kalium, och det är främst kaliumet som kan ge problem i 
form av slaggning och sintring av bränsle i pannans bränsle-
bädd samt beläggningar på värmeöverförande ytor och 
efterföljande korrosion.

FUKTHALT
En anläggning utan rökgaskondensering vill generellt ha  
ett så torrt bränsle som möjligt. För en anläggning som 
har rökgaskondensering bör bränslet däremot ha en hög 
fukthalt, ända upp till 60 % kan vara acceptabelt. Rökgas-
kondensering innebär att rökgasen ut från pannan kyls till 
vattenångans daggpunkt (typiskt kring 60 °C, men varierar 
beroende på tryck och gassammansättning). Vid kondensa-
tionen frigörs värme som utvinns som fjärrvärme. Energi-
tillskottet för en anläggning med rökgaskondensering kan 
vara 10 % vid 40 % fukthalt och 25 % vid 60 % fukthalt 
(Naturvårdsverket, 1993). 

När det gäller fukthalt kan en anläggnings behov variera 
över året och beroende på om den ska producera värme, 
ånga eller el.

BASPRODUKTER BASERAT PÅ   
FÖRBRÄNNINGSEGENSKAPER

Olika förbränningsanläggningar har olika förutsätt-
ningar och därmed olika krav på skogsbränslet.  
Tre egenskaper är centrala: askhalt, fukthalt och 
fraktionsfördelning.
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FRAKTIONSFÖRDELNING
Värmeverkens syn på bränslets fraktionsfördelning har stude-
rats inom ESS-programmet (Bäfver, Renström, 2013). Opti-
mal fraktionsfördelning för en anläggning beror på panntyp, 
om anläggningen har bränsleberedning eller ej, lagrings- och 
blandningsmöjligheter, samt vad man valt för driftstrategi. 

Anläggningar utan egen bränsleberedning
Mindre anläggningar (vanligen rosterpanna) saknar ofta egen 
bränsleberedning, men det kan också finnas andra orsaker, 
såsom platsbrist. En anläggning utan egen bränsleberedning 
ställer generellt högre krav på bränslet, då överstort eller fel 
typ av material kan leda till problem i matning eller panna 
och i värsta fall åstadkomma driftstopp.

Rosterpanna med bränsleberedning
Rosterpannor med bränsleberedning har större flexibilitet, 
eftersom överstort material kan sönderdelas i bränslebered-
ningen. 

BFB-panna med bränsleberedning
En anläggning med BFB-panna (Bubblande Fluidiserad 
Bädd) och bränsleberedning kan hantera en viss mängd över-
stort material, men om det blir mer än bränsleberedningen 
klarar av kan det leda till utbrinningsproblem i pannan, som 
ger sämre verkningsgrad och problem att klara utsläpps-
gränser. 

CFB-panna med bränsleberedning
En CFB-panna (Cirkulerande Fluidiserad Bädd) brukar  
vara designad för något mindre bränslefraktioner än en 
BFB-panna. Anläggningar med CFB-pannor är på samma 
sätt som BFB-pannor känsliga för alltför mycket överstort 
material.

Principskiss för rosterpanna.  
Bild från www.biobransleportalen.se.

Principskiss för en BFB-panna. Bild från Valmet. Principskiss för en CFB-panna. Bild från Valmet.
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BASPRODUKTER
För att underlätta kommunikationen i skogs- 
bränsleaffären föreslår projektet ett mindre antal  
standardiserade s.k. BAS-produkter, femton för  
sönderdelat bränsle och åtta för ej sönderdelat.  
BAS-produkterna definieras i huvudsak utifrån  
deras bränsleegenskaper. 
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: : 

Gränssättande egenskaper Informativa egenskaper

BAS Produkt
Sönderdelat

Karaktär Fukthalt
(%)

Askhalt
(%)

Fraktion
(klass)

Fin-
fraktion

Skrym-
densitet

 Ursprungsmaterial
 1 2

TRB-1 Mycket  
torrt & fint

M25 A1.0 P16 F35 BD150 Biprodukt Flis

TRB-2 Torrt &  
mellangrovt

M35 A1.0 P45 F15 BD150 Primärved Stamved

TRB-3 Halvtorrt &
fint

M45 A1.0 P16 F20 BD150 Primärved Stamved

TRB-4 Halvtorrt &  
mellangrovt

M45 A1.0 P45 F15 BD250 Primärved Stamved

TRB-5 Halvtorrt
& grövre

M45 A1.0 P63 F10 BD250 Primärved Stamved

TRB-6 Fuktigt & 
mycket fint

M45+ A1.0 P16 F10 BD200 Biprodukt Sågspån

TRB-7 Fuktigt & 
fint

M45+ A1.0 P16 F20 BD150 Primärved Stamved

TRB-8 Fuktigt &
mellangrovt

M45+ A1.0 P45 F15 BD250 Primärved Stamved

TRB-9 Fuktigt & 
grövre

M45+ A1.0 P63 F10 BD250 Primärved Stamved

TRB-10 Torrt &
mellangrovt

M35 A3.0 P45 F15 BD150 Primärved Grenar, toppar
Helträd utan rot

TRB-11 Halvtorrt &
mellangrovt

M45 A3.0 P45 F15 BD150 Primärved Grenar, toppar
Helträd utan rot

TRB-12 Halvtorrt &
grövre

M45 A3.0 P63 F10 BD250 Primärved Grenar, toppar
Helträd utan rot

TRB-13 Fuktigt &
mellangrovt

M45+ A3.0 P45 F15 BD250 Primärved Grenar, toppar
Helträd utan rot

TRB-14 Fuktigt &
grövre

M45+ A3.0 P63 F10 BD250 Primärved Grenar, toppar
Helträd utan rot

TRB-15 Bark M45+ A7.0 P45-P100 F05 BD350 Biprodukt Bark

BAS-PRODUKTER FÖR  
SÖNDERDELADE SKOGS-
BRÄNSLEN
Tabellen visar de 15 föreslagna BAS-produkterna för  
sönderdelade skogsbränslen. De egenskapsparametrar som 
är gränssättande är Fukthalt, Askhalt, Fraktion och Finfrak-
tion. Skrymdensitet och Ursprungsmaterial är informativa 
egenskaper.
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Exempel 1 Exempel 2

Exempel 1: BAS-produkt TRB-1 får ha en fukthalt på  
max 25 % (M25), askhalt max 1 % (A1.0). 

Fraktionsklassen P16 innebär att minst 60 % av vikten 
måste vara flisbitar med en längd inom 3,15 – 16 mm och 
för max 6 vikt-% får flisbitarna vara > 31,5 mm  
(definierat enligt SS-EN-ISO 17225-1:2014, Svensk  
Standard. 2014a).

Finfraktion F35 innebär att andelen finfraktion  
(<3,15 mm) får utgöra max 35 % av vikten. 

I praktiken är det bara sönderdelat, torkat material från 
träindustri som klarar dessa krav.

Skrymdensiteten BD150 ligger mellan 150 kg/m³  
och 200 kg/m³.

BAS-produkt TRB-11 får ha en fukthalt på max 45 % 
(M45), askhalt max 3 % (A3.0).   Minst 60 % av flisens 
vikt måste vara flisbitar med en längd inom 3,15 och  
45 mm (P45). 

Andelen finfraktion (<3,15 mm) får utgöra max 15 %  
av vikten (F15).

Ursprunget till detta sönderdelade material är de ej  
sönderdelade BAS-produkterna GROT-HT eller 
Träddelar-HT, antingen var för sig eller en mix av  
de två (se nästa uppslag).

. 

Om egenskapsdefinitioner

Fukthalt M25 innebär max 25 %, M35 max 35 %, M45 max 45 % och M45+ över 45 %.

Askhalt A1.0 innebär max 1 %, A3.0 max 3 % och  A7.0 max 7 %.

Fraktion P16, P45, P63 etc. anger klass för fraktionsfördelning enligt standarden Fasta biobränslen – Specifikationer 
och klassificering (Svensk Standard. 2014a.).

Mer om egenskapsdefinitionerna finns i Bilaga: BRÄNSLE-egenskaper. En ytterligare fördjupning och mer detaljer 
kring egenskapbeskrivningarna och definitionerna för BAS-produkterna finns i projektets arbetsrapport (Fridh, mfl.  
2015).
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BAS Produkt Karaktär Fukthalt Askhalt Ursprungsmaterial

  EJ Sönderdelat (%) (%) 1 2

Bränsleved-T Stamved & torrt M35 A1.0 Primärved Stamved

Bränsleved-HT Stamved & halvtorrt M45 A1.0 Primärved Stamved

Bränsleved-F Stamved & fuktigt M45+ A1.0 Primärved Stamved

Träddelar-HT Helträd utan rot & halvtorrt M45 A3.0 Primärved Helträd utan rot

Träddelar-F Helträd utan rot & fuktigt M45+ A3.0 Primärved Helträd utan rot

GROT-T Grenar, toppar & torrt M35 A3.0 Primärved Grenar, toppar

GROT-HT Grenar, toppar & halvtorrt M45 A3.0 Primärved Grenar, toppar

GROT-F Grenar, toppar & fuktigt M45+ A3.0 Primärved Grenar, toppar

BAS-PRODUKTER FÖR EJ 
SÖNDERDELADE SKOGS-
BRÄNSLEN
För ej sönderdelade bränslen föreslås åtta BAS-produkter 
enligt tabellen nedan.
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Exempel 1

BAS-produkt Bränsleved-T får enbart bestå av stamved, fukthalten får vara max 35 % (M35) och askhalten  
max 1 % (A1.0).

Exempel 2

När avverkning sker och grenar & toppar läggs upp i s.k. bäverhyddor på hygget för att torka klassas materialet som  
BAS-produkt GROT-F (M45+ fukthalt > 45%) eftersom färska grenar och toppar håller en fukthalt kring 52-55 %. Allt  
eftersom materialet torkar och fukthalten sjunker så kan fukthalten t.ex vara 41 % vid tillfället för skotning ut till bilväg 
där det läggs upp i välta. Eftersom fukthalten då är under 45 % klassas groten som BAS-produkt GROT-HT. 

Exempel 3

När sedan groten på avlägget (GROT-HT) ska sönderdelas kommer den att vara ursprungsmaterial till de sönderdelade 
BAS-produkterna TRB-11 och TRB-12 (se exempel 2 föregående uppslag).



16   PRODUKTIFIERA – FÖR ATT KOMMUNICERA

DATAFÅNGST

En av förutsättningarna för projektet var att de  
definierade produktegenskaperna ska gå att följa  
genom hela produktionskedjan, från stubbe till indu-
stri. Datafångsten ska kunna ske med mätdata eller 
med erfarenhetstal från tidigare verksamhet eller 
genom studier. Vissa egenskaper kan prognosticeras 
med hjälp av funktioner och kompletterande data, 
som t.ex. beståndsdata och metrologiska data.

En av de större utmaningarna med implementeringen  
av produktegenskaper är att kunna fånga rätt data med rätt  
kvalitet för att säkerställa korrekta beslut genom produk-
tionsprocessen. När data väl är fångade måste de gå att spara 
och kommunicera och vid behov användas för beräkningar. 

SKÖRDARDATA 
Produktionsrapportering av enskilda stockar enligt StanForD 
2010 (Arlinger, m.fl. 2012) öppnar för nya möjligheter att 
beskriva den  avverkade skogen, både uttagna produkter och 
beståndet. Skördarens apteringsdator lagrar data om varje 
stocks dimension, sortiment och eventuella manuella kap 
i en s.k. pri-fil (production, individual) som numera ingår 
i StanForD.  Med dessa data kan bruttomängden skogs-
bränsle från avverkningen beräknas – både grot och stubbar. 
Beräkningsfunktionen finns redan inbyggd i SDC:s system 
och kan med ett antal olika funktioner beräkna mängden 
torrsubstans grot per träd.  

Avverkning Terrängtransport Lagring Flisning Transport Terminal Förbränning

Produktegenskaperna kan följas/hämtas i hela produktionskedjan ... ... med mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkning. 

Bränsle kommer inte att tas ut från alla träd i en avverkning. 
Det finns ofta delområden där det inte lönar sig att bränsle-
anpassa avverkningen, t.ex. steniga marker eller talldomine-
rade partier. Det finns också ofta områden med dålig bärig-
het där man vill lägga riset i vägen för att slippa markskador. 
Med en funktion i skördarna kan föraren för varje träd ange 
om avverkningen bränsleanpassats eller ej. Denna uppgift 
registreras i produktionsfilen och beräkningsprogrammet tar 
då bort alla träd som inte har bränsleanpassats vid avverk-
ningen. 

Med hjälp av skördardata kan mängden skogsbränslen uttryckt i både 
vikt, volym och energi beräknas och ge en första prognos på vad som  
kommer att vara tillgängligt framöver.
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Avverkning Terrängtransport Lagring Flisning Transport Terminal Förbränning

Produktegenskaperna kan följas/hämtas i hela produktionskedjan ... ... med mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkning. 

I praktiken tar skotaren inte med hela grothögen. För att 
inte få med sten och jord i gripen lämnas oftast det understa 
lagret kvar. Enligt Skogforsks utvärdering (Hannrup, m.fl. 
2009) kommer 15 till 30 procent av groten inte med till 
avlägg, beroende på trädslag och läge i landet. I programmet 
kan man använda grundinställningar eller ange egna erfaren-
hetstal. Den kvarvarande nettomängden är en prognos över 
mängden grot som kommer ut till bilväg. Med skördarens 
GPS-mottagare kan grothögarnas koordinater registreras i 
produktionsfilen. Det går då att skapa kartor som under-
lättar grotskotningen. Skördardata inrapporteras kontinu-
erligt och kan med dessa beräkningsfunktioner ge en första 
prognos om mängden skogsbränsle som kommer att vara 
tillgängligt framöver.

Med hjälp av skördar- & GPS-data kan kartor skapas för att underlätta 
skotning. I de gröna stråken har avverkningen bränsleanpassats och 
där finns grot att skota. I de röda stråken har groten använts för att 
minska markskador och där finns inget att skota.
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FUKTHALT
Fukthalten är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna  
för skogsflis, eftersom den har stor inverkan på bränslets  
energivärde och prissätttning. I dag sker fukthaltsmätning 
vid industri och standardmetoden är torkning i 105 ˚C till 
dess konstant vikt uppnåtts (ugnsmetoden). Metoden är 
definierad i SS-EN 14774 (Svensk Standard 2009a, 2009b).
För BAS-produkterna är fukthalten en av de gränssättande 
egenskaperna – om fukthalten ökar, allt annat lika, så kan 
flisen hamna i en annan BAS-produkt. Det är därför av  
stor vikt att kunna få information om fukthalten under  
produktionsprocessen. Man kan då använda funktioner  
som prognosticerar fukthalten med hjälp av väderdata eller 
mäta fukthalten med handhållna eller integrerade fukthalts-
mätare.

Fukthaltsprognoser med hjälp av väderdata
I ett internationellt samarbetsprojekt (INFRES) har  
Skogforsk och ESS-programmet testat att prognosticera  

fukthalter med hjälp av väderdata. Ej sönderdelad grot som 
lagrades på hygge och i välta vägdes kontinuerligt under 
en säsong. (Erber m.fl., 2014). Samtidigt registrerades data 
om det aktuella vädret. Utifrån insamlade data utvecklades 
funktioner som beskriver grotens fukthalt med hjälp av 
väderdata. De första resultaten ser lovande ut, en validering 
är planerad under 2015.

Tanken är att de färdiga funktionerna ska byggas in i ett 
planeringsverktyg där användaren, utifrån väderdata från 
t.ex. SMHI, kan göra dagliga prognoser för fukthalten i det 
oskotade hyggeslagret och det framskotade väglagret. Man 
kan även prognosticera den kommande fukthalten med 
hjälp av väderprognoser eller väderscenarier. Sådan informa-
tion kan användas för att styra rätt leverans till rätt kund och 
beskriva de förväntade fukthalterna i ett flöde.

Snön är dock 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.

För att få en uppfattning om grotens fukthalt då den skotas ut till 
avlägg skulle fukthaltsprognoser baserade på väderdata kunna 
användas.
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Simulerade bäverhyddor

Välta med grön grot (2012-2013)
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Beräknad modell + 
väderobservationer

Vågdata

Beräknad modell + 
väderobservationer

Vågdata
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Fukthaltsmätning med handhållna  
instrument
På marknaden finns det portabla och lätthanterade instru-
ment som mäter fukthalten med relativt bra precision 
(Fridh, 2012, Volpé, 2013). 

Wile Bio Moisture Meter är en av de fukthaltsmätare som 
testats. Den är liten, smidig och snabb – en provtagning tar 
ca 30 sekunder. Man kan därför ta fler mätvärden på kort 
tid för att förbättra representativiteten för t.ex. ett lastbilslass 
med flis. Detta kräver dock att maskin- eller lastbilsföraren 
går ut och gör dessa mätningar, vilket hämmar produktio-
nen. 

En annan begränsning är att utrustningen idag inte kan 
kommunicera med annan programvara. Mätresultaten visas 
bara i mätarens display, och måste registreras manuellt i ett 
kommunikations- eller rapporteringssystem. För att få en 
rationell och effektiv hantering behöver mätaren vidareut-
vecklas, helst med en trådlös kommunikation alternativt  
en dockningsstation, så att mätvärden kan läsas över till  
rapporteringssystem utan manuell hantering.

Mätaren använder sig av elektrisk kapacitans, tekniken 
kan därför inte mäta på frusen flis. Vidare måste den kali-
breras mot varje enskilt material som den ska användas för. 
I studier utförda i Kanada (Volpé, 2013) visade det sig att 
det gick relativt enkelt att skapa kalibreringskurvor för olika 
material.

Fukthaltsmätning integrerat i maskin
Med en fukthaltsmätare som kontinuerligt mäter fukthalten 
på den producerade flisen skulle man kunna styra leverans-
erna till rätt kund med hänsyn till fukthalten – eller avbryta 
flisningen om flisen inte håller den fukthalt kunderna efter-
frågar. Detta skulle skapa ett mervärde både för säljaren av 
flisen och för det mottagande värmeverket, som skulle kunna 
utnyttja pannan mer effektivt. 

Det finns en del tekniska idéer, men det har hittills  
främst handlat om utrustningar för att ta flisprover där  
fukten sedan mäts med en handhållen mätare, eller torkas  
på laboratorium. Inga av de lösningar som testats för konti- 
nuerlig mätning under flisning har nått produktionsstadiet. 

På ELMIA-mässan 2013 visade dock den italienska 
tillverkaren Pezzolato en lastbilsmonterad flishugg extra-
utrustad med en fukthaltsmätare med kapacitanssensor 
(Eliasson, m.fl. 2014b). Det är samma teknik som sitter i 
Schallers fukthaltsmätare BM2, där den har visat sig fung-
era bra för mätning av ofrusen flis, givet att man använder 

rätt kalibreringskurva (Volpe 2011; Fridh, 2012). Schaller 
avråder från att mäta fruset material, eftersom den använda 
sensorteknologin inte är avsedd för detta. Nyttan blir därför 
begränsad, då den inte kommer att fungera under vintern, 
då man skulle ha störst behov av den. För svenska förhål-
landen skulle man behöva hitta en sensortyp som är mindre 
känslig för fruset material och som kan mäta korrekt även 
om det följer med snö i flisen.

ASKHALT
Bestämning av askhalt sker idag genom laboratorieanalyser. 
Det tar lång tid och det är dyrt. Det finns idag röntgen- 
teknik som kan detektera askhalt i direkt mätning av ett 
prov samtidigt som man bestämmer fukthalt. Sådana mät-
instrument är i första hand avsedda för mottagningsplatser 
som värmeverk eller större terminaler.  

För att bedöma askhalten på ett bränsle längs produk-
tionskedjan kan ursprunget ge en god prognos. Ren stamved 
har en ask halt under 1 %. Ju mer bark och barr som finns 
med desto högre blir askhalten, för grot ligger den under 
3%. Att ta prover för att mäta askhalten vid de olika  
momenten i produktionskedjan är därför inte ekonomiskt 
eller praktiskt genomförbart idag utan ursprunget får  
fungera som askhaltsindikator. I framtiden kanske det går  
att integrera mätinstrument vid sönderdelning för askhalts-
bestämning.

FRAKTIONSFÖRDELNING
I det internationella arbetet med att utveckla och testa  
utrustning för att sönderdela och mäta bränsle används  
ISO-standarder generellt. Vid tester och utvärdering av  
sönderdelningsutrustning (Eliasson m.fl., 2010; 2011;  
2013; 2014a; 2014b, Lombardini m.fl. 2013) har sållningar 
gjorts enligt ISO-standarden. Liknande tester görs även i 
övriga Europa och Nordamerika. Testerna har resulterat i 
omfattande data om fraktionsfördelningar för respektive 
maskin/utrustning. Dessa data skulle kunna ställas samman 
i syfte att få fram underlag för att prognosticera fraktions-
fördelning givet maskintyp, metod, typ av bränslematerial 
och fukthalt. 

Ett annat sätt som diskuterats och börjat studeras är att 
använda bildtolkning för att fastställa fraktionsfördelningen. 
Ett montage med stereokameror skapar tredimensionella 
bilder över flisen och bilderna analyseras sedan automatiskt i 
en dator. Det återstår dock ett omfattande utvecklings- och 
testningsarbete innan en sådan utrustning kan tas i bruk.
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En fukthaltsmätare som kontinuerligt mäter fukthalten på den producerade  
flisen är en intressant tilläggsutrustning för en flishugg. Man skulle då kunna  
styra leveranserna till rätt kund med hänsyn till fukthalten – eller avbryta 
flisningen om flisen inte håller den fukthalt kunderna är intresserade av. Detta 
skulle skapa ett mervärde både för säljaren av flisen och för det mottagande 
värmeverket, som skulle kunna utnyttja pannan mer effektivt. På ELMIA-
mässan 2013 visade den italienska tillverkaren Pezzolato en lastbils mon te rad 
flishugg extrautrustad med en fukthalts mätare med kapacitanssensor.
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EXEMPEL PÅ OPERATIV TILLÄMPNING

Bränsleavtal/Kontrakt

Bränsleavtal X

Leverantör Skogsbolaget

Mottagare Fjärrvärmebolaget

Leveransavvikelse under säsongen Max ± 10 %

Avtalsperiod 1 augusti 2019-31 juli 2020

Avrop Veckovis

Leveransbestämmelse Fritt avlastat mottagningsplats x

Sortiment Kvantitet EB-nyckel Pris

TRB-6 nn MWh 113 160 SEK/MWh

TRB-11 nn MWh 521 195 SEK/MWh

TRB-10

TRB-5

KOMMUNIKATION AV EGENSKAPER
SDC har startat en förnyelseprocess som pågår under 2015-
2018 och är en totalrevidering och översyn av virkessystemet 
VIOL. Det nya virkessystemet VIOL3 beräknas kunna tas 
i drift 2018. Det nya systemet ska ge ett enklare använ-
dargränssnitt med bättre rapportfunktionalitet som bl.a. 
är nåbar från mobiler och läsplattor samt ger slagkraftiga 
integrationsmöjligheter och en funktionalitet som svarar 
mot branschens och de olika användarkategoriernas behov. 
I processen med att ta fram VIOL3 tillämpas ett scenario-
upplägg. Den totalaffär som VIOL stöttar är uppdelad i 
ett antal delaffärer med köpare, säljare och övriga ingående 
aktörer. Var och en av dessa delaffärer går att översätta till ett 
scenario. Tillsammans blir de enskilda scenarierna den totala 
lösningen för VIOL3. Ett av dessa scenarier är ”Skogsråvara 
till värmeverk som energiberäknas (inkl. biprodukter från 
sågverk)”.

För att kunna kommunicera de föreslagna egenskaperna  
och produktbeskrivningarna måste den planerade förnyelsen 
av VIOL vara genomförd och det är först då det omfattande 
informationsflödet som detta förslag bygger på kan bli en 
realitet i operativ drift.

EXEMPEL PÅ HANTERING AV  
EGENSKAPSDATA
För att kunna ge exempel på hur hantering av BAS-produk-
terna och de olika produktegenskaperna kan visualiseras i 
framtida IT-system visas på sidorna 23-31 ett antal bilder 
för olika processteg. Dessa är endast att se som konceptuella 
bilder för hantering i företagens egna och/eller gemensamma 
IT-system.  

BRÄNSLEAVTAL
I bränsleavtalet anges vilka bränsleprodukter (se sortiment) som ska levereras under  
avtalsperioden. Här kan man också ange vilken energiberäkningsnyckel och vilket pris 
som ska gälla per produkt.
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LAGERUPPGIFTER
Brännveden skotades ut till avlägget direkt vid avverknings-
tillfället i april (Avlägg 1). Groten har legat på hygget och 
torkat till mitten av september då den skotades fram till  
väg och lades upp på Avlägg 2.  Eftersom groten har torkat 
och uppnått en fukthalt < 45 % har den bytt produktspeci-
fikation, (GROT-HT), jämfört med groten som lades upp i  
bäverhydda vid avverkningstillfället (GROT-F fukthalt  
> 45%). Beräkningen av fukthalt kan vara gjord med 
Prognosfunktion för grotens torkning i ”bäverhydda” utifrån 
avverkningens centrumkoordinat och metrologiska data och 
med ingångsvärdet på fukthalt för färsk ved (ca 50 %) . Den 
fortsatta prognosticeringen av grotens fukthalt (torkning) i 
välta vid väg kan då ske med Prognosfunktion för grotens 
torkning i välta. Ingångsvärdet för fukthalt blir då prognos-
värdet efter torkning i bäverhydda på hygget (i exemplet  
42 %) och meteorologiska data från 2018-09-15 då vältan 
lades upp. Allt eftersom tiden går kommer fukthalten att 
variera i groten vid Avlägg 2 och den prognosticerade fukt-
halten visas i fältet "Beräknad fukthalt" i tabellen.

PRODUKTIONSUPPGIFTER AVVERKNING
Produktionsuppgifterna som inrapporteras av skördare  
och skotare från trakten kan sammanställas som till höger. 
Skördaren har rapporterat alla sortiment och dess volymer 
som har producerats till den 10 april 2018, då avverkningen 
slutfördes. Bränsleveden (Bränsleved-F med en fukthalt > 
45%) blev skotat ut till avlägg 1 vid väg den 10 april 2018. 
Groten (GROT-F med en fukthalt > 45%) har sedan  
avverkningen legat på hygget och torkat (bäverhydda) tills 
det blev skotat den 15 september 2018 och lagt på avlägg 2 
vid väg.

Avtalsobjekt: 14286300  Beskrivning: Trakt S. Eksjön
Centrumkoordinat:  
SWEREF99TM 60.711078 13.451814
CERTIFIERING: PEFC

Produktionsdatum: 2018-04-10
Produktionsåtgärd: Slutavverkning
Maskin: Ponsse Scorpion nnn
Sortiment: Talltimmer Kvantitet: x m³f
Sortiment: Grantimmer Kvantitet: x m³f
Sortiment: Barrmassaved Kvantitet: x m³f
Sortiment: Bränsleved-F Kvantitet: x m³f
Sortiment: GROT-F Kvantitet: x m³s

Skotningsdatum: 2018-04-10 
Åtgärd: Skotning
Maskin: Ponsse Buffalo nnn
Sortiment: Bränsleved-F Kvantitet: x ton
Avlägg 1: Lagerpunkt SWEREF99TM 60.700011 
13.473312

Skotningsdatum: 2018-09-15
Åtgärd: Skotning
Maskin: Ponsse Buffalo nnn
Sortiment: GROT-F Kvantitet: x ton
Avlägg 2:  
Lagerpunkt SWEREF99TM 60.710021 13.453519

     
Avlägg 1: 
 Lagerpunkt: SWEREF99TM 60.700011 13.473312
 Lagerplats: Väg
 Lageryta: Mark
 Sortiment: Bränsleved-F
 Kvantitet: x m³f
 Täckning: nej
 Lagerpunkt skapad: 2018-04-10
 Avtalsobjekt: 13186202  
 Beskrivning: Trakt Vallsjön
 Certifiering: PEFC

Avlägg 2: 
 Lagerpunkt: SWEREF99TM 60.710021 13.453519
 Lagerplats: Väg
 Lageryta: Mark
 Sortiment: GROT-HT
 Kvantitet: x m³s
 Beräknad fukthalt: 42 %
 Täckning: papp
 Lagerpunkt skapad: 2018-09-15
 Avtalsobjekt: 14286300  
 Beskrivning: Trakt S. Eksjön
 Certifiering: PEFC
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ATT TÄNKA PÅ
När informationsflödet i virkessystemen gör det möjligt för leverantören att veta vilka produkter som är tillgängliga vid  
olika avlägg, kan förbrukaren få skarpa förhandsinformationer om kommande leveranser. Om leverantören inte har till-
räckliga volymer av det bränsle som enligt planen ska levereras kan förbrukaren erbjudas ett annat bränsle. Om det är ok 
för förbrukaren kommer det att slå igenom direkt för avropet och nya bränslet kan då styra det till rätt lossningsplats.
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Leveransplan
Kontrakt/avtal: X
Affärsrelation: Skogsbolaget – Fjärrvärmebolaget
Period: 2019.08.01-2020.07.31

Sortiment TRB-6 TRB-11 TRB-10 TRB-5

Augusti nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 %

September nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 %

Oktober nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 %

November nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 % nn MWh ± 10 %

December

Osv....Juli

AVROP
I exemplet har vi veckovisa avrop per produkt(sortiment). Om förbrukaren har 
flera pannor eller vill mellanlagra på terminal kan de olika bränslena styras mot 
de olika leveransplatserna. Det kan vara så att fuktigare bränsle ska in på lagrings-
plats/terminal för att mixas och det torrare bränslet ska rakt ner i tippfickan.

Avrop v.13

Avrop med Bränsleavtal Bränsleavtal X

Leverantör Skogsbolaget

Mottagare Fjärrvärmepannan

Leveransavvikelse per vecka Max 5 %

Per sortiment Tot. för veckan Tot. per dag Lossningsplats

TRB-6 1 500 MWh 220 MWh Lilla terminalen

TRB-11 1 600 MWh 230 MWh Tippfickan

LEVERANSPLAN
En förbrukares behov av olika typer av bränsle kan variera över året och i leveransplanen framgår det då 
tydligt när olika produkter ska levereras. Med en leveransplan uppdelad på de olika BAS-produkterna får 
leverantören en tydlig målbild av vilka bränslen som ska levereras under året.
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UTMANINGAR

För att kunna bestämma BAS-produkten vid sönderdelning måste fraktionsfördelningen kunna fastställas. Här 
återstår det mycket FoU-arbete för att hitta ett effektivt sätt att ta reda på vilken fraktionsfördelning som huggen  
precis har producerat. Bildtolkning kan eventuellt vara ett alternativ. Användandet av erfarenhetstal kan vara  
ett första steg, för att på sikt samla mer kunskap för att utveckla nya metoder att bestämma fraktionsklass i fält.

Fukthalten är en annan viktig egenskap och kan eventuellt bestämmas med hjälp av prognoser baserat på väder-
data, men det återstår fortsatt FoU och valideringar innan detta är operativt gångbart.
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PRODUKTIONSUPPGIFTER SÖNDERDELNING
Groten har nu legat i välta vid väg sedan 2018-09-15 och  
det är dags att leverera till värmeverket. Sönderdelning sker 
med Lastbilshugg. Fukthalten är prognosticerad till 39 % 
vilket ger oss BAS-produkten GROT-HT. Utifrån erfaren-
hetstal om sönderdelning och att materialet är grot med 
fukthalt 39 % får vi fraktionsklass P45 med en finfraktions-
andel på 15 % (F15). Det tillverkade sortimentet är då 
TRB-11.

Avtalsobjekt: 14286300  Beskrivning: Trakt S. Eksjön
Centrumkoordinat:  
SWEREF99TM 60.711078 13.451814
CERTIFIERING: PEFC

Produktionsdatum: 2019-02-02
Produktionsåtgärd: Flisning
Maskin: Lastbilshugg Bruks 806 PT Truck

Ursprungsråvara: GROT-HT
Tillverkade fraktioner: P45, F15
Tillverkat sortiment: TRB-11
Från: Avlägg 2,  
Lagerpunkt SWEREF99TM 60.710021 13.453519
Till: Bil
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VIRKESMÄTNING OCH BAS-PRODUKTER
I och med den nya virkesmätningslagen som  
trädde i kraft 1 mars 2015 omfattas även skogs-
bränsle om krav på mätning i första handelsled,  
dvs. då skogsbränslet kommer ut på marknaden. 
Den nya lagen ställer krav på mätnoggrannhet och 
på systematisk kontroll av mätmetoder. Om mät- 
ningen vid mottagningen hos förbrukaren är under-
lag för att ersätta skogsägaren kommer mätningen 
att omfattas av virkesmätningslagen. SDC har i 
förbindelse med den nya lagen utarbetat nya  
instruktioner för bestämning av kvalitet (Anonym. 
2014b) samt bestämning av torrhalt och värmevärde 
(Anonym. 2014a).  För kvalitetsbestämning är 
instruktionen i stora delar dispositiv d.v.s. parterna 
kan avtala om dess innehåll, gränser, omfattning 
m.m. 

En av utmaningarna med att använda BAS-produkter 
för skogsbränsle är vederlagsmätningen, då det blir 
viktigt att kunna fastställa vilken produkt det är och 
vilket energivärde produkten har. Här måste mätning 
av fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning utföras 
för att fastställa produkten i lasset. Entydiga mätin-
struktioner som följer strukturen för BAS-produkter 
kommer att behöva utvecklas. För att få en snabbare 
och mer kostnadseffektiv mätning måste samtidigt 
den tekniska utvecklingen av mätutrustningar fortgå. 
Idag görs t.ex. analyser av askhalt i laboratorier, 
vilket tar lång tid och är kostsamt. Att med hjälp av 
instrument kunna mäta fukthalt, askhalt, energivärde 
och fraktionsfördelning på kort tid och få svar direkt 
vid leveranstillfället blir därför mycket viktigt.
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MätningsID 2548796238

Leverans från Avtalsobjekt X

Avrop Bränsleavtal X v.13

Leverantör Skogsbolaget

Mottagare Fjärrvärmepannan

Mätande företag Mätningsbolaget

Mätplats Sågen

Sortiment Råvikt Fukthalt Beräknad energi EB-nyckel

TRB-11 35,22 ton 42 % 96,67 MWh 321

Mottagnings-
plats: Fjärr-
värmepannan

Mätande 
företag:  
Mätbolaget

Mätningstjänst: 
Vägning med torr- 
haltbestämning

Prislista: 
A100-10

Sortiment Värde 
Leveransgill 
kvantitet

Genomsnittlig 
fukthalt

Råvikt Leveransgill 
kvantitet

Värde 
Vrak 
kvantitet

Ej leverans-
gill kvantitet

TRB-6 249 600 SEK 46 % 512 ton 1 560 MWh nn SEK nn MWh

TRB-11 748 800 SEK 37 % 1 190 ton 3 840 MWh nn SEK nn MWH

Specifikation

MätningsID Sortiment Värde Leveransgill 
kvantitet

Leverangill 
kvantitet

Värde Vrak 
kvantitet

Ej leverans-
gill kvantitet

2548796238 TRB-6

2548796238 TRB-6

Mätbesked: D-2014480-nnnnn
Kontrakt/avtal: X
Affärsrelation: Skogsbolaget – Fjärrvärmebolaget
Redovisningsperiod: 20190201-20190228

MÄTKVITTO
Efter inmätning fås mätkvitto på levererad produkt, den inmätta fukthalten och den beräknade  
energimängden utifrån råvikt, fukthalt och EB-nyckel.

Mätbesked
Efter inmätning fås mätkvitto på levererad produkt, den inmätta fukthalten och den beräknade energimängden utifrån 
 råvikt, fukthalt och EB-nyckel.
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En av de största utmaningarna med att implementera liggande förslag är 
datafångsten, d.v.s. att mätning och skattning av de olika egenskaperna 
blir tillräckligt bra. Här gäller det att skilja på mätning för produktions-
styrning och prognos respektive mätning för betalning, vederlagsmät-
ningen. 

För produktionsmätningen finns behov av att fastställa framförallt 
fukthalt på bränslet i processens olika moment. Fukthaltens utveckling 
vid lagring av ej sönderdelade material på hygge och i välta vid väg kan 
säkert lösas med hjälp av meteorologiska data. Arbete med att validera 
funktioner och modeller pågår. För lagring av sönderdelat material finns 
ett fortsatt stort utvecklingsbehov. Vidare är fraktionsfördelningen vid 
sönderdelningstillfället ytterligare en utmaning att lösa. Här finns idéer 
om att använda bildtolkning eller erfarenhetsdata, men det återstår 
mycket FoU innan detta blir användbart.

För vederlagsmätningen blir det viktigt att kunna fastställa vilken  
produkt det är och vilket energivärde den produkten har. Här måste 
mätning av fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning utföras för att fast-
ställa produkten i lasset. Entydiga mätinstruktioner kommer att behöva 
utvecklas, samtidigt som den tekniska utvecklingen av mätutrustningar 
måste fortgå. Att med hjälp av instrument kunna mäta fukthalt, askhalt, 
energivärde och fraktionsfördelning på kort tid blir därför mycket viktigt.

I samband med projektets slutseminarium framkom önskemål om fler 
gränser för fukt- och askhalt, t.ex. en vrakgräns för fukthalt på 60 % och 
en klass med över 7 % askhalt. Det kan också behövas bättre uppdelning 
av bark. Är det vanlig bark eller är det städbark? Vidare ställdes frågan om 
sönderdelningsmetod (krossat alt. hugget) ska vara en produktegenskap 
att beställa/leverera efter?  Det är då i första hand aktuellt för TRB-10 till 
TRB-14 som är grenar, toppar och helträd utan rot. Stamved krossas ej.

Det bör inte vara för många basprodukter, men referensgruppen  
har inte velat ta bort någon produkt. Dessutom kan namnen på baspro-
dukterna behöva ses över. Det kan vara enklare att kommunicera med 
skogsägare med en annan namnsättning. Kanske är det t.ex. bättre med 
GROT4 än TRB14? Namnsättningen påverkar dock inte förslaget i  
övrigt. Ska det vara breda eller smala produkter? SDC kan hantera både 
och. Till sist är det marknadens aktörer som måste komma överens om 
vilka produkter man ska ha och vad de ska kallas.

Som ett led i implementeringen skulle ett pilotprojekt kunna  
genomföras i syfte att belysa funktionaliteten med produktifieringen. 
Förmodligen behöver marknadens aktörer vara någorlunda överens om 
BAS-produkterna innan ett pilotprojekt startas. Pilotprojektet skulle då 
innehålla fångst av data i ett riktigt flöde, parallellt med dagens informa-
tionsinhämtning. Man kan då se om kommunikationen fungerar – om 
den digitala kedjan sitter ihop. För varje aktör som kopplas på så ökar 
komplexiteten och därför är det viktigt att börja i en väldigt begränsad 
skala.
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BRÄNSLE-egenskaper definierar skogsbränslet ur ett 
förbränningsperspektiv och utgör grunden till förbrukarnas 
beställning och leverantörernas produktionsmål. En del 
av egenskaperna är normativa, d.v.s. gränssättande, andra 
informativa.

Fukthalt
Fukthalt är en normativ (gränssättande) egenskap. Vid  
diskussionerna i WS och projektgruppen framkom att en  
indelning i fyra nivåer är tillräckligt för att beskriva fukt- 
halten vid beställning, prognos och uppföljning av en  
bränsleleverans (vid inmätning anges det faktiska värdet). 

De fyra nivåerna är: < 25 %, < 35 %, ≤45 % och > 45 %.

För att underlätta kommunikation har samma nomenkla-
tur för fukthalt använts som i ISO–standarden för fasta 
biobränslen 17225-1:2014 Specifikationer och klassificering 
(Svensk Standard. 2014a). Fukthalt betecknas där med  

BRÄNSLE – egenskaper

M (Moisture) och M25 betyder då att fukthalten är ≤ 25 %, 
M45 innebär fukthalt ≤45 % osv. Systematiken gör att det är 
enkelt att införa fler nivåer för utvidgning till fler bränslen. 
Vrakgräns för fukthalt beslutas i varje enskilt avtal.

Askhalt
Askhalt är en normativ egenskap och projektet föreslår en 
indelning i tre nivåer:

≤ 1 % som i princip bara kan handla om stamved, 
≤ 3 % som täcker grot och helträd utan rot
≤ 7 % för bark. 

Återigen är denna indelning endast för beställning, prognos 
och uppföljning, vid inmätning är det det faktiska värdet 
som anges. 

I ISO 17225-1:2014 betecknas askhalt med A och A1.0 
betyder då att askhalten är ≤ 1,0 %, A3.0 askhalt ≤3,0 % 
osv. Vraknivåer beslutas i varje enskilt avtal. 
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BRÄNSLE-egenskaper

Fukthalt (%) Askhalt (%) Fraktion Finfraktion <3,15 mm (%) Skrymdensitet som levererat  
(kg/m3)

M25 (≤ 25 %) 

M35 (≤ 35 %)

M45 (≤ 45 %)

M55+ (> 45 %)

Vrakgräns regleras 
i enskilda avtal eller 
kontrakt.

A1.0 (≤ 1 %)

A3.0 (≤ 3 %)

A7.0 (≤ 7 %)

P16

P31

P45

P63

P100

P200

F05 (≤ 5 %)

F10 (≤ 10 %)

F15 (≤ 15 %)

F20 (≤ 20 %)

F25 (≤ 25 %)

F30 (≤ 30 %)

F30+ (> 30 %)

BD150 (≥ 150)

BD200 (≥ 200)

BD250 (≥ 250)

BD300 (≥ 300)

BD350 (≥ 350)

BD400 (≥ 400)

Fraktionsfördelning
Fraktionsfördelning är en normativ egenskap för sönder- 
delade bränslen. Fraktion föreslås en indelning i klasserna 
P16 - P200 enligt standard SS-EN-ISO 17225-1:2014  
Specifikationer och klassificering (Svensk Standard. 2014a).
Idag tas det sällan prover för att bestämma fraktionsfördel-
ningen på bränsleflis, men när det görs så är det normalt 
enligt standarden SCAN 40:01(Anon. 2001), som är avsedd 
för massaflis. I SDC:s instruktioner för virkesmätning  
– Kvalitetsbestämning av trädbränslen (Anon. 2014b) anges 
att antalet fraktioner ska anpassas till aktuellt material enligt 
avtal mellan säljare och köpare. För de tekniska specifika-
tionerna som val av sållplåtars storlek, sållningstid, frekvens 
mm anges att standarden SCAN-CM 40:01 alternativt  
SS-EN 15149-1 (Svensk Standard. 2010b) ska användas. 

Inom forskningsvärlden, nationellt som internationellt, 
används SS-EN-ISO-standarden för att beskriva flisen bl.a. 
vid tester av fukthaltsmätare, sönderdelningsutrustning 
mm (Eliasson mfl. 2010-2014, Fridh. 2012, Volpé 2013). 
Standarden SS-EN 15149-1 Bestämning av partikelstorleks-
fördelning (Svensk standard 2010b) är under revidering och 
kommer att ersättas av ISO-standard 17827-1 inom något 
år. 

Finfraktionsandel (<3,15mm)
Finfraktionsandel är en normativ egenskap för sönderdelade 
bränslen. Projektet föreslår en indelning i 5 %-nivåer från 
första klassen F05 ( ≤ 5 %) upp till F30+ (> 30 %) enligt 
standard SS-SS-EN-ISO 17225-1:2014.

I den gamla standarden SS-EN 14961-1:2010 Specifika-
tioner och klassificering (Svensk Standard. 2010d) var fin- 
fraktionsandelen kopplade till fraktionsklassen (P16, P45 
osv.) För t.ex. P16 fick finfraktionsandelen uppgå till  
≤ 12 %, för P45 ≤ 8 % osv. I och med uppgradering till 
ISO-standard 17225-1:2014 togs denna koppling bort och 
man måste nu ange finfraktionsandel separat.

Skrymdensitet
Skrymdensitet är en informativ egenskap för sönderdelade 
bränslen. Projektet föreslår en indelning i 50 kg/m3-nivåer, 
från BD150 (≥ 150 kg/m3) upp till BD400 (≥ 400 kg/m3) 
enligt standard SS-EN-ISO 17225-1:2014.

Skrymdensiteten är ett mått på energitätheten i lasset  
och är en parameter som kan prognosticeras ganska väl  
med hjälp av vikt och volymsuppgifter i de olika stegen i 
produktionsprocessen. 

Skrymdensiteten anges i kg/m3. Standarden SS-EN 
15103:2010 (Svensk Standard. 2010a) anger hur skrym-
densiteten ska mätas. Mätningen kan där göras på 5 eller  
50 liters prover. 

Skrymdensiteten används inte så mycket för skogs- 
bränslen i Sverige, men är mer utbredd i övriga Europa.

Tabell 1. Bränsle-egenskaper

 

Bi
la

ga
: B

RÄ
N

SL
E-

eg
en

sk
ap

er



38   PRODUKTIFIERA – FÖR ATT KOMMUNICERA

ADMINISTRATIONS – egenskaper

ADMINISTRATIONS-egenskaper beskriver ägare,  
ursprungsmaterial m.m. Det finns stort utrymme att lägga 
till fler administrativa egenskaper, t.ex. relaterat till  
kampanjer av olika slag.

Ägarskap
Ägarskap definieras enligt befintliga indelningar i SDC:s 
system.

Ursprungsmaterial
För ursprungmaterial föreslås en indelning i två huvud- 
grupper: Primärved och Biprodukt industri. Primärved delas 
i sin tur in i Stamved, Helträd utan rot och Grenar, toppar.  
Biprodukt industri delas in i Flis, Sågspån och Bark. 

I ISO standarden 17225-1:2014  (Svensk Standard 
2014a) är biomassa indelat i fyra huvudgrupper för ur-
sprungsmaterial/källan för biomassan Trä-, Agrar-, Frukt- 
och Akvatisk biomassa. Träbiomassan är sedan indelad i 
ytterligare två nivåer. Förslaget med Ursprungmaterial 1 
och 2 ovan är direkt kopplat till standardens indelning och 
nomenklatur för trädbränslen.

Dessa data följer med genom produktionskedjan och  
kommer att vara viktiga ingångsvärden för bl.a. produkt-
beskrivningarna, prognosberäkningar och affärsuppgörelser.

Spårbarhet
Ursprunget är viktigt för spårbarheten och kan också vara 
viktigt för affärsuppgörelsen. Traktdata är viktigt för spårbar-
heten, men också för avverkningsegenskaper. Spårbarhet och 
chain of custody är viktigt, men avhandlas inte vidare i detta 
dokument.

Traktdata
Traktdata föreslår en indelning i Ståndortsindex (SI),  
Grundyta (Gy), Trädslagsblandning (TSL), Koordinat  
SWEREF99 (koord) samt Höjd över havet (HöH). Dessa 
data följer med genom produktionskedjan och kommer att 
vara viktiga ingångsvärden för prognosberäkningar. 

Övrigt admin
Övriga administrativa egenskaper definieras efter behov. Det 
kan t.ex. röra sig om bränsle som kommer från inköp efter 
en viss kampanj eller dylikt.
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ADMINISTRATIONS-egenskaper

Ägarskap Ursprungsmaterial Spårbarhet Traktdata Övrigt Admin

1 2

Säljare Primärved Stamved FCS SI Kampanjer

Köpare 1 Helträd utan rot PEFC Gy Etc,

Köpare 2 Grenar, toppar Bra miljöval TSL

Köpare... Biprodukt 
industri

Flis Koord.

Sågspån Företags-
specifikt

HöH

Bark

Returträ* RT-flis*

Ursprungsmaterial

Tabell 2. Administrations-egenskaper

* Avhandlas inte vidare i detta dokument.
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AVVERKNINGS – egenskaper

AVVERKNINGS-egenskaper ger information kring 
avverkningen och framtagandet av skogsbränslet. Avverk-
ningsegenskaper kommer att vara viktiga för prognoser och 
uppföljning av bränslevolymer, fukthalter mm.

Tabell 3. Avverknings-egenskaper

AVVERKNINGS-egenskaper

Avverkningsform Avverknings- 
tidpunkt

Skotningstidpunkt Skördardata  
(per ursprungsmaterial)

Slutavv. År År Volym

1:a Gallring Månad Månad Vikt

Gallring Dag Dag Energi

Avverkningsform
För avverkningsform föreslås en indelning i Slutavverkning, 
1:a gallring och Gallring (för andragallring och därefter 
följande).
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Avverkningstidpunkt
Avverkningstidpunkt anges i År, Månad och Dag för  
tidpunkt då avverkning avslutades.

Skotningstidpunkt
Skotningstidpunkt anges i År, Månad och Dag för tidpunkt 
då skotning avslutades.

Differensen mellan avverkningstidpunkt och skotnings-
tidpunkt ger information om hur länge/om bränslet har fått 
torka på hygget. 

Skördardata
Ett system med en modell för beräkning och grafisk visuali-
sering av avverkade kvantiteter skogsbränsle har utvecklats 
och testats. (Möller m.fl. 2009, Hannrup m.fl. 2009) Resul-
taten från studierna var goda och beräkningsmodellen finns 
nu implementerad i SDC:s system. Prognoserna visar hur 
mycket som teoretiskt har producerats av grot och stubbar/
rötter och kan ge en prognos på hur mycket bränsle (volym, 
vikt, energi) som borde kunna tas ut från trakten. Informa-
tionen kan vara värdefull vid planering och uppföljning av  
produktionsprocessen.
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SÖNDERDELNINGS – egenskaper

SÖNDERDELNINGS-egenskaper är viktiga för att 
kunna prognosticera fraktionsfördelningar och som input  
till kvalitetsförändringar vid lagring.

Sönderdelningsmetod
För sönderdelningsmetod föreslås en indelning i: Trumhugg, 
Skivhugg och Kross.

Sönderdelningsmetoden är tillsammans med ursprung 
och fukthalt direkt påverkande för fraktionsfördelning och 
mängden finfraktion.

Sönderdelningstidpunkt
Sönderdelningstidpunkt föreslås en indelning i År, Månad 
och Dag, för då sönderdelning avslutades. Den är, till- 
sammans med tidpunkt för avverkning och skotning,  
viktig indata för prognoser av fukthalt.

Sönderdelnings-ID (SD_ID)
För sönderdelnings-ID är ett unikt ID-nummer för varje  
utförare av sönderdelning. 

Fraktion vid sönderdelning (Fraktion SD)
Fraktion vid sönderdelning innebär prognosticerad  
fraktionsfördelning med indelning i klasser P16-P200 enligt 
standard SS-EN-ISO 17225-1:2014 (Svensk Standard 
2014a). 

Finfraktion vid sönderdelning  
(Finfraktion SD)
Med finfraktion vid sönderdelning avses prognosticerad 
finfraktion med indelning i 5 % klasser från ≤ 5 % upp till  
≤ 30 % enligt standard SS-EN-ISO 17225-1:2014. 

Fukthalt vid sönderdelning (Fukthalt SD)
Fukthalt vid sönderdelning avser fukthalten på materialet då 
det har sönderdelats. Den indelas i fyra klasser från ≤ 25 % 
till > 45 %.

På marknaden finns det portabla och lätthanterade in-
strument som mäter fukthalten med relativt bra precision 
(Fridh, 2012, Volpé, 2013). En mätning tar ca 20-60  
sekunder beroende på modell och bränslematerial. Dessa 
kräver dock att maskinföraren går ut och tar dessa mät-
ningar, vilket då hämmar produktionen, men skulle kunna 
kombineras med annan stopptid. Vidare måste mätdata 
föras över från mätinstrument för registrering och överföring 
till SDC system. Den mest effektiva lösningen vore att ha 
ett mätinstrument i maskinen som kan mäta direkt efter 
sönderdelningen. Huggtillverkaren Pezzolato har tillverkat 
en lastbilsmonterad hugg med integrerad fukthaltsmätare 
(Eliasson mfl., 2014b). Där har man valt en mätteknik som 
baseras på kapacitansmätning, som också används i mobila 
fukthaltsmätare (Fridh. 2012, Volpé. 2013), men som har 
den begränsningen att de ej kan mäta på fruset material 
(Sjöström. 2011).
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Tabell 4. Sönderdelnings-egenskaper

SÖNDERDELNINGS-egenskaper

Sönderdelnings-
metod

Sönderdelnings-
tidpunkt

SD-ID Fraktion SD Finfraktion SD Fukthalt SD (%)

Trumhugg År ID-nr P16 F05 (≤ 5 %) M25 (≤ 25 %)

Skivhugg Månad P31 F10 (≤ 10 %) M35 (≤ 35 %)

Kross Dag P45 F15 (≤ 15 %) M45 (≤ 45 %)

P63 F20 (≤ 20 %) M45+ (> 45 %)

P100 F25 (≤ 25 %)

P200 F30 (≤ 30 %)

F30+ (> 30 %)
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TRANSPORT– egenskaper

TRANSPORT-egenskaper beskriver hur bränslet har 
transporterats och lastats.

Lastningstidpunkt
Lastningstidpunkt föreslås en indelning i År, Månad och 
Dag, för tidpunkt då lastning avslutades.

Lastningsmetod
Lastningsmetod föreslås en indelning i Griplastat, Hjul-
lastare, Kranskopa Direktflisat.

Leveranssätt
Leveranssätt föreslås en indelning i Båt, Tåg och Bil.

Transportör-ID
Transportör-ID avser ett unikt ID-nummer för varje  
transportör.

Fordons-ID
Fordons-ID är ett unikt ID-nummer för varje fordon,  
släpvagn, tågvagn, båt etc.

I ett separat fordonsregister registreras för varje Fordons-ID 
fastställda och kontrollerade volymer, lasthöjder, -bredder, 
avstånd mellan laststakar för rundveden etc. för varje fordon, 
släpvagn, tågvagn, skäppa osv. Denna information kan sedan 
länkas in vid beräkningar för att underlätta vid mätning och 
prognostisering av volymer. 

Skrymdensitet vid transport  
(Skrymdensitet TP)
Med skrymdensitet vid transport avses prognosticerad 
skrymdensitet och den har en indelning i 50 kg/m3-nivåer 
från första klassen ≥ 150 kg/m3 upp till ≥ 400 kg/m3 enligt 
standard SS-EN-ISO 17225-1:2014 Specifikationer och 
klassificering (Svensk Standard. 2014a). För att få ett  
prognosvärde för skrymdensiteten skulle vikt/volym för- 
hållandet för varje skäppa kunna användas. Det som påver-
kar kompakteringen i skäppan är i huvudsak dels lastning 
och dels transport. Direktflisat i skäppa med flishugg med 
utblås ger ett mer kompakterat lass än om det är lastat med 
skopa eller med band. Transporten gör att det blir en del 
kompaktering med runt 2 % volymminskning. En studie 
från SLU (Nilsson m.fl. 2012) visade dock att 70 % av  
kompakteringen (volymminskningen) sker efter de första 
fem kilometrarna.

Tabell 5. Transport – egenskaper

TRANSPORT – egenskaper

Lastningstid-
punkt

Lastningsmetod Leverans-
sätt

Transportör 
ID

Fordons ID Lastad  
kvantitet

Skrymdensitet TP  
(kg/m3)

År Griplastat Båt ID-nr ID-nr Vikt BD150 (≥ 150)

Mån Hjullastare Tåg Volym BD200 (≥ 200)

Dag Kranskopa Lastbil BD250 (≥ 250)

Direktflisat BD300 (≥ 300)

BD350 (≥ 350)

BD400 (≥ 400)
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LAGRINGS – egenskaper

Lagringen påverkar kvaliteten och för att kunna 
återkoppla t.ex. mängden föroreningar eller fukthalt är det 
viktigt att veta hur, var och hur länge materialet har lagrats.

Lagringstidpunkt
Lagringstidpunkt föreslås en indelning i År, Månad och  
Dag, för tidpunkt då bränslet lades på lager.

Täckning
Täckning föreslås en indelning i två klasser: Täckt och  
Ej täckt.

Denna information är viktig för uppföljning och prognos 
av b.la. fukt och föroreningar (is, snö, tjälklumpar).

Lageryta
Att veta vilken lageryta som bränslet har förvarats på är 
indata för återkoppling och uppföljning av t.ex. mängden 
föroreningar. Vi föreslår en indelning i Belagd, Fiberduk och 
Mark.

Lagerplats
Lagerplats föreslås en indelning i Hygge, Väg, Terminal och 
Industri.

Återkoppling och uppföljning av t.ex. mängden för- 
oreningar. Lagringsplats kan vara viktig för spårbarheten,  
då terminallagrat bränsle är blandat. Vårt projekt slutar när 
virkesordern dödas vilket den gör vid terminal eller då  
bränslet levereras till värmeverket. Bränsle som terminal- 
lagras hanteras ej vidare i detta projekt.

Fukthalt vid lagerpunkt (Fukthalt LP)
Fukthalt vid lagerpunkt avser prognosticerad fukthalt.  
Den delas in i fyra nivåer från första klassen ≤ 25 % upp  
till > 45 %.

I ett internationellt samarbetsprojekt har man testat  
att prognosticera fukthalter med hjälp av väderdata, vid  
lagring av ej sönderdelat material (Erber mfl., 2014). De 
första resultaten ser lovande ut men det som ställer till det 
lite är vintern och snömängderna och dess påverkan. Man 
utgår ifrån typ av bränsle, initial fukthalt, färskhet m.m. 
Olika modeller har ställts upp och testats. Validering om 
modellerna håller för olika typer av väderscenarion har ej 
gjorts. För sönderdelat material pågår det nu lagringsstudier 
hos bl.a. SLU. 

Tabell 6. Lagrings-egenskaper

LAGRINGS-egenskaper

Lagringstidpunkt Täckning Lageryta Lagerplats Fukthalt LP (%)

År Täckt Belagd Hygge M25 (≤ 25 %)

Månad Ej täckt Fiberduk Väg M35 (≤ 35 %)

Dag Mark Terminal M45 (≤ 45 %)

Industri M45+ (> 45 %)
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