
Hanteringskedja för mindre pelletproducenter
Det finns ett märkbart ökat intresse för träpellets bland dagens kunder 
som eldar med olja.  Samtidigt utvecklas utrustning och metoder för att 
kunna producera pellets från färsk råvara från skogen. Projektet, 
Bioenergi från skogen, försöker också analysera möjligheter för att 
producera kvalitetspellets lokalt i mindre anläggningar. Ett alternativ kan 
vara att nyttja en mobil utrustning för pelleteringsprocessen. Med en 
mobil pelleteringsutrustning kan träpellets tillverkas lokalt för 
pelletkunder i närregionen.

Här redovisas ett exempel på en hanteringskedja från uttag i 
gallringsskog till färdig pellets. För att få bästa möjliga kvalité på 
pelleten är det viktigt att i varje hanterings- och processkede eftersträva 
bästa möjliga insatser.
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MTH-aggregat som gruppkvistar

Med en mobil utrustning mals och pelleteras träflisen

Träpellets för lokala kunder

En flistork byggs med körbart golv

Flistork
Efter att energiråvaran  fått 
torka ute i naturen ska den 
sönderdelas, och det görs 
ofta med en rejäl flishugg. När 
vattenhalten i flisen är för hög 
behövs en eftertorkning. 
Torkningen kan göras med en 
kalluftstork, eller tork med 
förvärmd luft. Torken bör 
byggas med körbart golv som 
underlättar flishanteringen.

Maskinell skörd och naturlig torkning
Vid skörd av energived från tidig gallring 
eller en sen röjning används maskinell 
utrustning med MTH-aggregat. 
Kan utrustningen dessutom randbarka, 
samtidigt med gruppkvistningen av 
virket, fås en snabbare start på den 
naturliga torkningen. Energivirke som 
torkar i högar ska täckas innan 
höstregnen sätter in.

Mobil utrustning för pellettillverkning
Från några inledande försök som gjorts inom projektet, har det 
visat sig att en mobil utrustning kan vara ett bra alternativ för 
mindre pelletproducenter. Förutsättningen är att man har en bra 
energiråvara  som 
har flisats med en 
flishugg med såll 
för att få en jämn 
kvalité. Flisens 
vattenhalt får inte 
vara för hög.  

Med en lokalt 
tillverkad pellets, 
för lokala kunder, 
kan skogsägare 
och entreprenörer   
öka förädlings-
graden på  en del 
av energiråvaran 
för nya kunder i 
närregionen.
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Träpellets för lokala kunder

Flistorkning med eller utan tillsatsvärme

Randbarkade stammar


