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Utrustning för sönderdelning av biomassa
För att använda biomassan från skogen i mindre värmeanläggningar eller 
mindre CHP enheter ska materialet vara sönderdelat. Ofta används 
träbränslet i form av flis.  

Torr eller våt flis
Våt flis (30-50% vh) med en hög vattenhalt har varit mest vanlig i de 
mindre finska värmeanläggningarna. För uppvärmning med träflis i 
anslutning till bostadshus eller jordbruk har man lärt sig, att man högst 
betydligt kan minska hälsoriskerna genom att använda torkad flis.  
Tumregeln är att använd inte fuktig flis i värmeanläggningar som placerats 
närmare än 50 m från bostadshuset. Mögelsporer bildas snabbt från  
högar med fuktig flis. 
För att använda flis träflis i anslutning till bostadshuset kan man använda 
tumregeln, högst 20% fukthalt i flisen. Det betyder att någon form av efter- 
torkning behöver ordnas. 
För flis för en förgasningsreaktor har det normalt varit att flisen eftertorkas 
till vattenhalter under 25%. Under utveckling är förgasningsreaktorer som 
klarar av fukthalter på upp till 45-55%.

Översikt
Till höger kan ses en grov översikt över några alternativa vägar för 
biomassa från skogen via sönderdelning tills den är i form av värme eller 
el och värme, alternativt som biobränsle för kemiska råvaror. 
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Flishuggar för mindre entreprenörer
När efterfrågan på skogsflis ökat har också flera entreprenörer kommit på 
marknaden som erbjuder flisning med större eller mindre typer av 
utrusning. Många mindre entreprenörer skaffar en begagnad flishugg av 
kända märken. En traktordriver flishugg är mest vanlig bland mindre  
entreprenörer.  De som har längre avtal med en värmeanläggning har 
kanske anskaffat en medelstor flishugg försedd med egen motor, och en 
kapacitet upp till 150 m3 flis per timme. 

Mindre eller större entreprenörer
Utvecklingen på landsbygden har visat att olika maskintjänster allt oftare 
överlämnas att utförs av entreprenörer. Detta gäller också i en allt större 
utsträckning mekaniska skogsarbeten. Skörd och transport av gagn och 
energivirke, GROT-buntning, flishuggning, mm görs av mindre eller större 
entreprenörer. De mindre entreprenörerna är ofta lokala enmans- 
företagare. Självverksamma skogsägare kan vid sidan om sina egna  
arbeten vara den som utför mindre entreprenörsarbeten åt grannar och 
andra bybor. 
Här ska endast ges några exempel på maskinutrustning som kan tänkas 
ingå i mindre eller större maskinkedjor.  
En bra kvalité i energiråvaran gör det också enklare att få en bra kvalité i 
slutprodukten. För energived gäller tumregeln att nyttja den naturliga  
lufttorkningen och undvika att råvaran bryts ned av bakterier och svampar. 
Genom att täcka råvaruhögen på rätt sätt innan höstregnen startar kan 
man räkna med minst 5% enheter torrare material. 

Flishuggar
Flishuggar förekommer i många olika utföranden, både när det gäller  
storlek och tekniskt utförande. De kan vara försedda med knivhjul eller 
knivtrumma. Större flishuggar har kan vara monterade på en egen vagn 
eller på en lastbil och vara försedd med en egen motor. Flishuggen kan 
också vara monterad eller integrerad i en skogsmaskin. 

Ett par exempel på flishuggar för mindre entreprenörer, t.v. Kesla Foresteri med egen 
motor på 200 kW. T.h. En begagnad Bruks trumhack med traktordrift.  

För självverksamma skogsägare 
kan en mindre flishugg vara dimen- 
sionerad för det egna behovet och 
ev. för ett grannsamarbete. Dessa 
är ofta av modell enkel knivhjuls- 
hugg som matas för hand eller med 
en mindre skogskran. 

Exempel på skillnaden mellan mindre och större entreprenörer. Stora entreprenörer har ofta 
flisutrustning med kapaciteter på över 150 m3/h. Stora mobila krossar används främst i 
anslutning till stora kraftvärmeverk för t.ex. Krossning av stubbar eller rivningsvirke. 

Liten traktordriven knivhjulshugg för en  
självverksam skogsägare matas för hand.



Flishuggar för stora entreprenörer
Stora entreprenörer som erbjuder flisning med olika typer av utrustning. 
Med mobila flishuggar monterade på t.ex. en lastbil sker flisningen från 
skogsbilväg. 
Stora mobila flishuggar som monterats på skogstraktor klarar också av att 
röra sig på hyggen och i vissa typer av gallringar. 

Logistiken viktig för hög kapacitet
För stora entreprenörer som flisar direkt till lastbil ställs stora krav på att 
logistiken för transporterna fungerar. Stora flishuggar med kapacitet på 
150-200 m3 per timme kräver en smidig försörjning av energived eller 
GROT, jämsides som långtradare för transport av flis ska finnas på plats i 
rätt tid. Det finns väldigt många olika tekniska lösningar för storskapig 
flishantering. Här finns endast ett fåtal exempel.

Grenar och toppar (GROT) som lagt i hög eller välta 
invid en skogsbilväg för förtorkning blir Brunt GROT.

Utkörning av GROT med en skotare från 
hygget till skogsbilväg.

En långtradare utrustad 
med en egen flishugg,  
underlättar samordningen 
av flisning och transport  
av flisad GROT. 
Flishuggens vikt gör att 
nyttolasten för flistran- 
sport minskar.

En stor mobil LHM-flishugg som ha r 
monterats på lastbil. Kapacitet ca 200 m3 
flis/h. Den har en egen motor på 600 hk + 
lastbilens motor på 400 hk som kan nyttjas 
vid flishuggningen.

En stor mobil Bruks flishugg som är  
monterad på en skotare. Kapacitet ca 200 
m3 flis/h. Den har en egen motor på 450 hk. 
När den högtippande flisbehållaren är full  
körs lasten ut till en skogsbilväg och flisen 
tippas över till en lastbil. 

Grönt eller Brunt GROT
GROT (Grenar och toppar) hante- 
ras bl.a. enligt två metoder, 
• utan förtorkning = Grönt GROT
• med förtorkning = Brunt GROT

Allt fler av de stora förbrukarna 
av biomassa från skogen i form 
av GROT, väljer att låta råvaran 
torka på hygget eller invid en  
skogsbilväg. 

Buntning av GROT till risstockar (CRL) 
med en skotare som utrustats med  
buntarenhet.

Lufttorkat GROT och 
risstockar  som väntar 
på flisning på plats  
eller för transport till 
terminal för flisning  
eller sönderdelning i en 
kross. 



Direkt flisning
Under åren har det kommit många nya typer av hanteringsmetoder för 
flishuggning ute i fält.  Att kunna kombinera en utrustning som skördar 
och flisar samtidigt har visat sig rätt problematiskt. Dels blir maskinen 
mycket massiv som ska röra sig i skogen, samtidigt som hela  
hanteringskedjan blir sårbar om logistiken inte fungerar bra.  

Flisning från hög vid skogsbilväg ger flisutrustningen möjlighet till att 
nyttja en hög kapacitet. 

Stor krossutrustning för stubbkrossning i anslutning till Alholmens krafts stora CHP 
anläggning i Jakobstad. 

Krossar
Krossning av biomassa förekommer främst i anslutning till större 
kraftvärmeenheter. Motsvarande utrustning används också för sönder- 
delning av byggnadsavfall för förbränning.  

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

En jämnstor flis underlättar  
den efterföljande hanteringen.

Värmeenergin i stubbar kan vara högst betydande. 
Efter stubbryckningen läggs stubbarna  i stack och 
får torka upp till ett år. På så sätt kan också de en 
del jord och sten ramla av. 

Silvaro är en stor mobil flishugg som integrerats i en skogsmaskin som helst upparbetar 
en utkörd skogsråvara intill en skogsbilväg.  Maskinen kan också smidigt röra sig efter 
körstråk/stickvägar  i  skogen och flisa energiveden som lagts i större eller mindre högar. 
Bild, Silvaro Ab
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