
Skogsbränslen och klenstammar är ett material med låg densitet 
och därför dyrt att transportera. Dessutom kan både fukthalt och
nedbrytning av materialet vid lagring påverka energiinnehållet per 
ton levererat material. Det gör det svårt att veta vilket transport-
alternativ som är att föredra. I regel skall materialet levereras 
sönderdelat och t.ex. kan det ifrågasättas var bör lämpligen sönder-
delningen ske (figur 1). 

Systemanalys bränsletransporter

Figur 1. Skogsbränslekedjan. Var skall flisning ske?

Figur 2. Fem olika system modellerades.
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I ett nyligen utfört examensarbete vid skogsteknologi gjort i samar-
bete med Energidalen i Sollefteå AB, gjordes en systemanalys av 
fem olika system med slutleverans av flis i samtliga fall.
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F = Flis

Figur 3. Terminal har diskuterats i ett tidigare INFO-blad. Här tänkt bara för   
sönderdelning vid järnvägspunkt (alt. 4).
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Kort beskrivning av systemen (figur 2)

1. GROT-leverans från hygge till flisning vid värmeverk, skotare 
och grotbil.

2. Buntning av material på hygget, skotning och timmerbil till 
flisning värmeverk.

3. Skotning terräng och flisning vid avlägg. Flisbil till värmeverk.
4. Grotleverans med lastbil till terminal (Fig. 3), flisning och sen 

järnväg till värmeverk.
5. Buntning på hygge och med lastbil till terminal. Järnväg till 

värmeverk och flisning vid värmeverk.
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Kostnader och prestationer för respektive moment skattades med 
ledning av uppgifter från litteratur, entreprenörer och beställare. 
Möjligt att prestation buntning överskattades lite och terminal-
kostnad underskattades. Dock är detta bara ett exempel.

Figur 4. Systemjämförelser vid lastbilstransport i kr/ton och kr/MWh.

Resultat
Över ca 50 km transportavstånd är GROT-leveransen dyrast (men 
enklast) medan flisat eller buntat billigast (Fig. 4). Om hänsyn tas 
till nedbrytning och materialförluster blir buntning billigast.
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Figur 5. Jämförelse vägtransport mot järnvägstransport.

För transporter över 100 km med GROT bör terminalhantering och 
vidare transport ske med tåg.
Dessa exempel visar att för längre transporter bör en analys av 
alternativen ske. Vidare visar analysen att utveckling av skotning, 
flisning och terminalhantering bör ske. Nedbrytning och fukthalts-
förändringar påverkar systemen kraftigt men olika.
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