
INFO från projektet 12

Exempel på Logistik för biomassan

T.h. En förenklad översiktsbild över vilka vägar biomassan kan ta från, Energiskog, 
gallringar eller slutavverkningar. Valen är många och användningsmöjligheterna och  
konkurrensen om biomassan ökar.

För att förgasningen ska har biomassa tillgänglig krävs att logistiken eller 
hanteringskedjan fungerar. Logistiken är beroende på vilken typ och 
kvalité av råvara som man ska använda. Tumregeln som ofta används är 
att desto homogenare och renare råvaran desto enklare blir renings- 
processen efter förgasningen. 

Utgångsläget är ofta tillgängligheten på råvaran och vad produktgasen 
eller Bio-SNG (Bio-Syngas) ska användas till. Ska den producerade  
gasen direkt förbrännas i en lokal CHP-enhet (kraftvärmeverk) ställs rätt låga 
krav på produktgasens renhet. För annan användning ökar kraven.

Skörd, hantering och förbehandling eller processning av biomassa från 
skogen kan ske på många olika sätt, helt beroende på vem som är säljare 
och köpare. Den största skillnaden i hanteringskedjan ser man ofta om 
det är fråga om en stor kund, ett kraftvärmeverk, eller en lokal kund som 
ett energi kooperativ (andelslag).  

För småskalig förgasning på landsbygden är det i första hand fråga om att 
kombinera förgasningsanläggningen med den lokala CHP-enheten för att 
producera både värme och el. Beroende på typ av förgasningsanläggning, 
kan det behövas mera eller mindre förtorkning av biomassan förrän den 
kan finfördelas och användas för förgasning.  
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En mindre skördare som utrustats med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och 
biomassa i en gallring. Ett mindre skördaraggregatet till höger är försett med band- 
matning och knivar för kvistning, aggregatet har teknik för MTH skörd (flerträdsskörd).

Biomassa från gallringar
Utrustning för skörd och hantering av biomassa från gallringar använder 
ofta något mindre maskiner och utrustning än för slutavverkningar där 
virket är grövre och en stor andel stockträd finns med. 
Här ska tas med endast ett par exempel på maskiner och utrustning.

Skörd

Skotning
Uttransport av gagnvirke och biomassaråvaror från gallringar sker ofta  
med en mindre skogstraktor eller skotare.

En jordbrukstraktor utrustad med skördare som har ett stegmatat skördaraggregat för 
gagnvirke. T.h.  Ett enklare MTH aggregat för energivirke i en gallring, som saknar 
drivrullar och knivar för kvistning.

Drivning
För ett kombinerat arbete vid skörd och uttransport av gagnvirke och/eller 
biomassa kan en mindre drivare användas. De enklast byggda är ofta en 
skotare som utrustats med lämplig kran och skördaraggregat för att klara 
av uppgiften. Ska samtidigt en mindre mängd gagnvirke tas ut kan 
skördaraggregatet vara av en enklare modell som försett med kvistnings- 
knivar. Kvistningen kan då göras genom att greppa stammen och föra 
aggregatet upp efter stammen så högt man vill kvista för gagnvirke.  
Resten kan tas som biomassa med kvistarna kvar.

T.v. Lastning av energivirke på skotare. 
Ovan, En mindre timmergrip med  
klippfunktion kan också klippa av eller 
fälla mindre stammar vid röjning. 

En mindre drivare som skördar energivirke i en gallring. T.h., Ett mindre MTH aggregat 
för skörd av biomassa i en gallring , det saknar kvistningsknivar. 



En större skördare som utrustats med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och 
biomassa i en gallring. MTH aggregatet till höger används för att plocka flera energiträd i 
samma grepp. Eftersom aggregatet har kvistningsknivar kan det också buntkvista de 
greppade träden när man vill ha ett energivirke ”utan gröna delar” för t.ex. tillverkning av 
träpellets.

Biomassa från slutavverkning
Maskiner för skörd och hantering av gagnvirke och biomassa från  
slutavverkningar kan ofta vara ”fullvuxna” maskiner. Speciellt om skogen 
är har en stor andel stockträd behövs en rejäl utrustning. Här följer ett par 
exempel på maskiner och utrustning. 

Skörd 

En stor skördare kan ha ett skördaraggregat som passar för timmer men är försett med 
drivrullar som också passar att samla flera stammar av energived i samma grepp för 
buntkvistning. T.h. närbild av ett sådant MTH aggregat för både timmer, massaved och 
skörd av och biomassa. 

Skotning
Kapaciteten på skotning i slutavverkningar kan vara hög för att det finns 
gott om utrymme för större maskiner. Utkörning av gagnvirke och GROT  
ofta med samma typ skotare men i skilda omgångar beroende på om man 
vill förtorka kvistar och toppar på hygget eller i stack vid skogsbilväg.

Drivning
För ett kombinerat arbete vid skörd och 
uttransport av gagnvirke och/eller bio- 
massa kan också en drivare användas. 
Drivaren kan ha ett kombinerat lastut- 
rymme som samtidigt kan ta gagn- och 
energivirke.

T.v. Lastning av gagnvirke på skotare. T.h., GROT lastas på skotare för utkörning till  
skogsbilväg för flisning och vidare transport.

En stor drivare som skördar timmer.  

Buntning av biomassa
Stora kraftvärmeverk kan ha 
buntning av GROT som ett  
alternativ i sin hantering av 
energiråvara från avverk- 
ningar. GROT i risbuntar kan 
vara ett framtida alternativ 
också för anläggningar med 
förgasning av biomassa.

Buntning av CRL eller risstockar, t.h. Hög med risstockar som 
torkar  vid skogsbilväg.  (CRL=Composite Residue Logs)



Skörd av salix
Salix av snabbväxande arter odlas på åkermark. Metoder för plantering, 
odling och skörd har bl.a. Utvecklats i Sverige, Danmark och Holland där 
odlingen är rätt omfattande jämfört med de blygsamma försök som gjorts i 
Finland. Det gör också att den mesta och bästa kunskapen kan hämtas från 
dessa länder. Salix är också ett alternativ till råvara för förgasning av 
biomassa.

Salix eller vide odlas mera i Sverige, Danmark och Holland. Där används också speciella 
skördemaskiner för en rationell skörd. Bild, Claas, Tyskland.

Skörd för en rå eller färsk flis
Kvalitén på biomassa råvaran försämras snabbt om svampar, bakterier 
och insekter ges möjlighet att snabbt föröka sig under lagringen. Denna 
risk finns alltid med rå eller fuktig flis som får ta värme. 

Flisning av grön GROT på en slutavverkning med 
en större flisutrustning monterad på en skotare.

En skördare med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och biomassa i en energiskog 
med odlad glasbjörk. Glasbjörk kan vara ett bra alternativ i energiskog med kort rotation.

Biomassa från energiskog
Lämpliga maskiner för skörd och hantering av biomassaråvaror från 
energiskog kan ofta vara av samma typ som används för skörd i 
gallringar. Det kan vara skäl att avväga användningen till vad man vill 
använda de grövre stammarna i energiskog, kanske dessa passar bättre 
att användas till gagnvirke än som energivirke. 

Skörd av glasbjörk

Flisning av GROT

Större värme- och kraftvärmeverk (CHP- 
enhet) använder två metoder för flisning 
av GROT. Dels grön eller färsk råvara, 
men helst en brun eller lufttorkad  
råvara.



Naturlig torkning
En naturlig lufttorkning är det förmånligaste alternativet för att bli av med 
den högsta fuktigheten i råvaran. Genom täckning innan höstregnen 
startar kan man nå minst 5% enheter lägre fuktighet i energiråvaran, 
jämfört med en hög utan täckning.   

Mobil flisenhet integrerad i en skogstraktor. 
Bild, Silvaro Ab.

Undvik att råvaran bryts ner under lagringen
Kvalitén på biomassa råvaran försämras snabbt om svampar, bakterier 
och insekter ges möjlighet att snabbt föröka sig under lagringen.  Man kan 
minska risken för nedbrytning genom en förtorkning som ordnas på rätt 
sätt. 
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En större flishugg har utrustning för att snabbt  
utföra flisningen, den garanterar också en jämn och 
bra kvalité på flisen. 

Sönderdelning
Sönderdelningen sker ofta med en flishugg eller en kross. När det är 
fråga om lägre kvalité på råvaran och där det finns risk för att den har 
förorenats  jord används en kross. För hyggesrester i buntar kan en 
kross många gånger vara funktionsdugligare.  
än med en flishugg.  

En väl utför täckning av energiråvaran ger en torrare slutprodukt. Beroende på 
förutsättningarna kan fukthalten i råvaran fås ner till under 30% vh.

Flisning i skogen
Normalt sker sönderdelningen 
eller flisningen vid skogsbilväg. 
Men det finns utrusning som  
också passar för flisning av 
biomassan i skogen med en  
lastbärande enhet. Utrusningen 
förutsätter att energiråvaran är 
lätt tillgänglig och av ren kvalité 
utan jord och steninblandning.   
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