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För att inte pelleten ska slås sönder mot väggen i lagret kan en tjock 
gummiduk hängas upp en bit från siloväggen. Det är viktigt att utrymmet är 
torrt och inte fukt kan tränga in. Träpellets löses upp i kontakt med vatten 
och fukt. Frånluftsröret ska vara tillräckligt stort för att undvika övertryck vid 
fyllning, utloppet kan förses med en dammstrumpa, se modellen nedanför.

INFO från projektet 88 Nybyggt pelletförråd
Saknas lämpliga utrymmen kan en utvändig silo anskaffas. Ska ett nytt 
pelletförråd byggas intill bostadshuset är det skäl att anpassa detta till 
omgivningen. Själva silon kan vara i plåt, säckväv eller faner. Det är alltid 
viktigt att se till att pelleten kan lagras torrt. Silon bör anpassas så den är 
lätt tillgänglig för bulktransport. 

I dag finns fabrikstillverkade lagersilon som kan förses med en lämplig 
byggnadsfasad för att passa intill bostadshuset. En skruvtransportör kan 
föra pelleten från förrådet till en mindre silo i pannrummet.
För ett bostadshus på ca 100 m2 kan en pelletsilo på 10-12 m3 fylla 
årsbehovet för uppvärmning om pelletförbrukningen är 6-8 m3 per år.

Lagring av pellets
När träpellets används för uppvärmning av egnahemshus- eller villa 
kan pelleten hanteras i lösvikt eller s.k. bulk. Lagringsutrymmen för 
bulkhantering kan vara ordnade på olika sätt. Ofta anpassas 
pelletlagringen till befintliga utrymmen. För bulklagring behövs en 
viss storlek på utrymmet för att kunna ta emot pelleten då den ofta 
levereras i mängder på minst 4 ton eller ca 6 m3. Silon bör därför 
vara minst 9-10 m3.

Egen konstruktion 
Finns ett lämpligt
utrymmen i när-
heten av pann-
rummet gör man 
ofta om detta till  
ett pelletlager. 
Utrymmet kan lätt
formas till en silo 
med fanerskivor så 
det bildas en slut-
tande botten mot 
tömningsskruven. 
Inblåsnings- och  
frånlufts-röret får 
inte vara för nära 
varandra.

Sami pelletsilo

Böjt inloppsrör för 
fyllning av silon Frånluftsrör

Ca 2/3 av volymen 
kan nyttjas för pellets

Sluttande 
sidor 45˚

Tömnings-
skruv

Luftutrymme 
ovanför pelleten

Pelletsilo i plåt som försetts med tak och träfasad



Nedgrävd lagringscistern
Har man från tidigare en större nedgräv oljecistern, eller kan 
anskaffa en behållare eller cistern förmånligt kan den kanske 
anpassas för pelletlagring. Med ett nedgrävt pelletförråd kan 
lagerutrymmet gömmas undan vilket kan var nödvändigt om 
utrymmet kring huset inte medger ett nybyggt pelletförråd.
Förutsättningen för att tanken eller cisternen ska kunna användas 
är att den är;
• hel och  vattentät
• tillräckligt stor volym
• markområdet är väldränerat 
Att området är väldränerat är viktigt för att inte grundvattnet ska 
lyfta upp cisternen om vattennivån stiger vid ihållande regn. Det är 
viktigt att serviceöppningen är tillräckligt stor för underhåll.

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

Pelletsilo i väv - säcksilo
Har man ett lämplig källarutrymme, garage eller byggnad intill som 
kan användas till förråd, då kanske en vävd pelletsilo passar att 
användas. Ett flertal tillverkare har pelletsilos i väv som hängs i ett 
stativ och placeras under tak. 

Ett stålstativ används för 
säckens upphängning

Säcksilo för pellet-
lagring inomhus

En säcksilo kan 
vara utformad efter 
utrymmets storlek 
och form. Ett rejält 
stålstativ används 
för säckens upp-
hängning.  
Materialet i silons 
säckväv ska vara 
av hög kvalité och 
antistatiskt för att 
minska på risken 
för dammexplosion. 

Röret för påfyllning 
dras ofta fram till 
en lämplig plats för 
tillkoppling till bilen 
för bulktransport.

Det förekommer 
också säcksilos 
som är anpassade 
för utomhusbruk, 
men dessa  är ofta 
inte anpassade för  
användning i an-
slutning till ett 
bostadshus

Till värmepanna  

Nedgrävd cistern 
för pellets

Påfyllnings- och 
ventilationsrör

Serviceschakt

Sugrör för pellets från tank

Ca 10 m3

Servicelucka

En äldre oljetank som ändrats för pelletlagring förutsatt att 
den är tillräckligt stor.


