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Träpellets från färsk energived vid gallringsuttag   
Genom projektet Bioenergi från skogen har värdefulla kunskaper 
och erfarenheter fåtts fram kring förädling och användning av pellet 
från råvaror som tas vid gallringsuttag. Här ska helt kort på, nästa 
sida, ges ett exempel på en logistikcykel för pellet från gallrings-
uttag.   

Som råvara för träpellets får endast användas obehandlat trä. 
Tillsatser vid pelletering får endast vara naturliga produkter från 
jord- och skogsbruket som inte har kemiskt modifierats. 
Läs mera i INFO, 83 och 84.

Kvalitetskrav på pellet
För att hanteringen och användningen av träpellets ska kunna ske 
utan onödiga problem finns olika typer av standarder för kvalité. 
Inom CEN (European Committee for Standardisation) utarbetas och testas 
som bäst en Europeisk standard för biobränsle - inklusive träpellets. 
För träpellets för hushåll kan man från CEN:s kvalitetsförslag se den 
nya Europa standarden för en bra pellet, som innebär bl.a. följande; 
- pelletdiameter, 6 eller 8 mm Ø. 
- pelletlängd, högst 4-5 ggr diametern (max. ~ 28-30 mm). 
- fukthalt, under 10 %.
- askhalt, högst 0,7 % av ts. (helst under 0,5 % aska).
- pelletens hållbarhet, efter en ”testskakning”, över 97,5 % ”hela” pellet.    
- fines (findelar bland pellet), under 1-2 %. 
- svavelinnehåll (S), under 0,05 % av ts.
- kväve (N), under 0,3 % av ts. 
- tillsatser under 2 % (endast naturliga tillsatser som t.ex. potatismjöl för att 

förbättra hållbarhet och ”utseende”).

Tumregel för densitet (volymvikt) är att pelleten bör väga mellan 600-700 kg/m3. 

Askan smälter lätt med gröndelar i pellet
Praktiska problem uppstår vid förbränningen om askhalten i 
pelleten är för hög, och om askan har en för låg smälttemperatur. 
Om askans smälttemperatur är under 1300 °C sintrar den smälta 
askan och bildar glashårda kakor i pelletbrännarens brännarkopp. 

Håll askhalten nere
Undvik att ta med gröna delar som barr, löv och kvistar i energi-
råvaran för pellet, dessa medför lätt en sänkning av askans smält-
temperatur. Välj också att inte ta med sly och mycket klena 
stammar (under 5-6 cm) dessa höjer barkmängden, som ger en högre  
askhalt. Askhalten från pellets av hela, okvistade, träd ligger ofta på
1-2 %. Läs mera i INFO, 30, 39, 40, 41 och 66. 

Hållbara pellets 
För att få en tillräckligt hållbar pellets ska ett tillräckligt högt 
presstryck kunna nås vid pelletering. Det betyder i praktiken att 
fukthalten inte får vara för hög, matrisens hålkanal ska ha lämplig 
längd och form, samt att materialinmatningen till pressen ska kunna 
styras steglöst. 
Pelleten ska vara tillräckligt hållbara för att klara hanteringen. Ett 
tumregelmått är att densiteten bör vara mellan 600-700 kg/m3 pellet. 
Läs mera i INFO, 25 och 30.

Gammalt råmaterial duger inte
Pelleteringsförsök vid SLU-BTK i Umeå visar att av ett ”överårigt”
råmaterial blir pelleteringen besvärlig. Av ett för gammalt råmaterial 
av björk blir det kanske inte alls någon pellet, för att nedbrytningen 
har förstört de naturliga bindmedel som finns i ett bra råmaterial. 



Exempel på en logistikcykel för pellet från gallringsskog
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Välj endast råvara från bra bestånd 
För att nå en tillräckligt bra pelletkvalité bör endast bra gallrings-
bestånd väljas för att få en kvalitetsflis som passar för pelletering. 
Den sämre energiråvaran kan användas för träflis. En noggrann 
skörd som lämnar trädens gröndelar kvar i skogen är en förut-
sättning för att få en tillräckligt bra råvara med en kvalité som 
räcker till för att flisen ska kunna användas för tillverkning av 
kvalitetspellets.  

Energikooperativet i Lohtaja har besök i sin 
närvärmeanläggning som eldas med flis. 

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

Rent råmaterial
För kvalitetspellets som ska användas för uppvärmning av villa 
(egnahemshus) bör innehållet av näringsämnen, klor (Cl) och kisel 
(Si) vara låga.  Låga halter av klor fås genom att inte ta gröna delar 
av träden med i pelleteringen. Kisel förekommer i högre mängder i 
energived som är skördad intill dammiga grusvägar. Kisel påverkar 
att askans smälttemperatur sjunker och askan sintrar lättare. 
Näringsämnen finns främst i trädens gröna delar som barr, löv och 
småkvistar. Man får renare rökgaser när inte dessa följer med i 
pelleten.    Nyttja den naturliga torkningskapaciteten 

Med sunt förnuft och målmedveten inställning kommer man mycket 
längre och når ett bättre torkresultat av en naturlig torkning i fält. 
Erfarenheter och kunskaper visar att man kan nå en fukthalt på ner 
till 25-30 % med rätt små merinsatser. Några tumregler är,
- Välj en öppen och luftig torknings- och lagringsplats 
- Ordna tillräckligt kraftiga underlägg till högen med energived
- Täck högen innan höstregnen sätter in 
- Nyttja torkningsvädret under en sommarsäsong 
- Undvik att få snö och vatten in i högen vid uttag och flisning 
- Överårigt råmaterial bör brännas som flis, ej för pelletering 

Använd billig torkluft för eftertorkning
Den naturliga torkningen är inte tillräcklig för att pelletera, utan en 
eftertorkning är nödvändig för en bra pelleteringsfunktion. För 
eftertorkningen är det mest fördelaktigt att kunna nyttja spillvärme 
från t.ex. en värmeanläggning. Därför kan det finnas vissa fördelar 
med att placera en flistorkning och pellettillverkning i anslutning till 
en fjärrvärme- eller kraftvärmeanläggning. Träflisen bör kunna 
torkas jämnt och ner till en fukthalt på under 15%.
Det finns flera tänkbara torkalternativ för flisens torkning. Valet 
beror ofta på hur de tillgängliga utrymmen ser ut och i vilken 
omfattning man planerar att producera pellets. 
Läs mera i INFO, 110 och 115.

Energientreprenörer behövs
Duktiga energientreprenörer och energikooperativ (energiandelslag)
för den lokala utvecklingen framåt. För att utveckla småskalig 
uppvärmning av mindre tätorter, skolor och åldringshem, samt för 
att utveckla en lokal pelletproduktion, behövs kunniga entrepre-
nörer och intresserade energikooperativ. Speciellt i Finland har 
energikooperativen utvecklats och skapat en lokal sysselsättning 
genom att förse kommuner och privata radhus med närvärme eller 
fjärrvärme. Genom energikooperativens insatser har också lokala 

energientreprenörer kunnat få
arbete. Ofta är det energientrep-
renörerna som ansvarar för skörd, 
flisning och transport av energi-
flis till de lokala värmeenheterna.


