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Hantering av biobränsle i buntar
Att hantera biobränsle från skogen i buntar har pågått under ett antal 
år. Balad eller buntad biobränsle från GROT kallas för GROTbuntar 
men ofta också för risstockar. Speciellt i Finland är det några av de 
större kraftvärmeverken som använder stora mängder av biobränsle 
i form av GROTbuntar.  Ett fortsatt intresse finns för att utveckla 
tekniken och få tätare buntar av energiveden från skogen. Man vill 
främst få med flera ton per lass vid landsvägs- eller järnvägs-
transport. Det märks ett klart ökat intresse från stora biobränsle-
förbrukare att hämta den åtråvärda, och förmånliga, biobränsle-
råvaran allt längre ifrån till sina kraftvärmeanläggningar. 

John Deere 
Bland de första som började vidareutveckla och serietillverka en 
kommersiell buntare var Timberjack eller numera John Deere.  JD:s 
GROTbuntare har främst i Finland hittat sina kunder bland stora 
kraftvärmeverk, för att förse dessa med ett attraktivt biobränsle. 
GROTbuntar  görs främst på hyggen med dominerat granbestånd.

Hantering av löst 
GROT är  för det mesta 
mycket skrymmande 
och används främst för 
uppsamling på hygget 
och transport till upplag 
vid bilväg för att där 
torka och flisas, 
alternativt packas till 
GROT-buntar. 

(GROT=GRenar Och 
Toppar)

Den mest utbredda maskintypen för buntning är John Deeres 1490D GROT-
buntare, den har under flera år funnits på marknaden. GROTbuntarna 
innehåller ca 1 MWh energi per bunt.

Två basmetoder – grön eller brunt GROT
Det finns ett par olika basmetoder för hantering av biobränsle-
råvaran från skogen. 
1. Hantering som grön eller rå flis – genom flisning av en färsk skördad råvara i 

skogen eller vid en skogsbilväg. 
2. Hantering som förtorkad eller brun biobränsleråvara, och flisning efter en 

naturlig torkning i fält.

Som vi tidigare inom projektet har vi kunnat konstatera kan inte
kvalitetspellet tillverkas av GROT, bl.a. blir askhalten för hög.



Wood-Pack
Tillsammans med Valmets skotare marknadsförs WoodPack 
GROTbuntare. Balkammaren i maskinen har en bestämd längd på
3,2 m, vilket gör att långa toppas måste kapas. Därför ska kranens 
grip vara utrustad med en sågkedja för att vid behov kunna korta av 
toppar som matas in i buntaren. GROTbuntaren kan kopplas loss 
och ställas på egna ben, för att skotaren ska kunna användas för 
t.ex. utkörning av virke eller GROTbuntar från hygget. 

Valmet Wood-Pac har 
också utvecklats under 
flera år. Tillverkningen 
har varit blygsam och 
sker i södra Sverige.
Buntarna är 3,2 m 
långa och väger 450-
550 kg. 
T.h. Sågsvärdet på 
timmergripen för att 
kapa långa toppar. 
(se vid pilen).

Ovan. Pinox 330 buntare på en 
Pinox 828  basmaskin.

Ovan. Pinox GROTbuntare kan kopplas 
loss från basmaskinen 

T.h. En grön GROTbunt  som en 
Pinox buntare pressat ihop.   

Pinox  
GROTbuntaren från Pinox påminner om JD:s buntare med en 
kontinuerlig inmatning, snörning av bunten och en sågkedja som 
kapar av balen till önskad längd. Däremot är presskanalen 
annorlunda utformad och den komprimerande enheten har ett 
högre presstryck som ger en tätare bal. GROTbuntaren kan förses 
med snabbkoppling  för att ställas på egna ben så basmaskinen 
kan användas för t.ex. transport av GROTbuntarna till skogsbilväg.



Hantering  
När  GROTbuntarna produceras på hygget körs de ofta ihop med 
en skotare till ett upplag invid en skogsbilväg. Helst bör hygges-
resterna bör få torka en tid på hygget innan buntningen. Sker 
buntningen direkt efter avverkningen fås gröna buntar med högt 
närings- och klorinnehåll. Många kraftvärmeverk har övergått till att 
hyggesresterna ska hanteras bruna, efter förtorkning på hygget. 

Sönderdelning eller flisning av GROTbuntar
Stora kraftvärmeverk väljer ofta att transportera GROTbuntarna till 
sina egna terminaler för sönderdelning i en stor rivare. Ett annat 
alternativ som förekommer, är att GROTbuntarna flisas invid skogs-
bilväg. GROTbuntarna kan också indela i huvudtyper vilket också
ger motsvarande typ av  flis, grön eller rå flis samt brun eller 
förtorkad flis. Allt fler föredrar den bruna flisen som fås efter en 
naturlig torkning av ris på hygget eller i buntar som torkat invid en 
skogsbilväg.
När materialet fått torka minskar, förutom vatteninnehållet bl.a. 
också innehållet av klor (Cl). Vid förbränning bidrar klor till en ökad 
korrosion i pannan och på värmeväxlarens konvektionsytor. 

Flisning av gröna GROTbuntar vid skogsbilväg med en stor LHM flishugg 
monterad på en lastbil. Flishuggens kastfläkt kan lätt fylla också ett långt 
lastbilssläp.

Ovan. Transport av 
gröna GROTbuntar från 
hygget till skogsbilväg.

T.v. GROTbuntar som 
fått torka invid en  
skogsbilväg, ger  en 
torrare och en bättre,
s.k.. brun flis   



Nya Fixeri i samarbete med Komatsu Forest
En ny dubbelbuntare för energi- och massaved. Buntstorleken är ca 
en halv m3 fast mått eller 450-500 kg. Buntlängd är 2,6 m, det gör att 
två buntar kan placeras efter varandra lastas på en skotare. 
Kapacitet är 30-60 buntar per 8 h. Fixeri är byggd i två våningar 
med två balkammare som fungerar samtidigt. Maskinen är byggd för
att passa för arbete på stickvägar eller körstråk, och för att samtidigt 
kunna bunta både energi- och massaved i gallringsskog.

Ny storpress för Grot. Sidoväggen med fyra 
hydraulkolvar trycker ihop materialet. (på 
bilden intryckta) Påfyllning av GROT kan ske 
när det övre locket öppnas.

Bild, Tage Fredriksson, BioEnergia.

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

Fixeri är en ny dubbelbuntare som kan arbeta i två våningar med två balar 
samtidigt.  Bild, Jorma Vuotinen, Koneviesti

Utrustningen är monterad på lastbil och avsedd för buntning vid 
skogsbilväg. GROTbuntarna som maskinen gör väger ca 1000 kg, 
är ca 4,8 m långa och innehåller 1,6- 2,5 MWh energi. För att få
buntarna tillräckligt stabila bör minst ett par ”långa toppar” finnas 
med i bunten. Med den nya pressen vill man få tätare, större och 
effektivare nyttjade av landsvägstransporterna för GROTbuntar. 
Utrustningen för att snöra ihop buntarna är hämtad från industrin, 
balarna binds med platta plastfiberband.

En ny storpress under utveckling
En större GROTbuntare är under utveckling och har testats i norra 
Sverige. Uppfinnaren Per-Erik Harr har utvecklat pressen som gör 
GROTbuntar med dubbelt så stort energiinnehåll jämfört med de 
föregående maskinerna. 


