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Logistisk syn på skogsbränsle

Ett Interreg projekt som delfinansierats av EUROPEISKA UNIONEN

Logistik handlar om flöden av varor: Rätt vara på rätt plats i rätt tid till 
bästa pris. Tekniskt sett kan även varans gång genom en 
industri eller förädling fram till kund granskas. Man talar om 
länkar och om noder för att beskriva processen. Länken är en 
operation (t.ex. såga) och noden ett lager. I lagerpunkten kan det 
vara en aktiv del (t.ex. flytta om gods till ny transportör) men 
oftast en passiv del (vänta). 

Om vi nu betraktar gårdagens hantering av grenar och toppar 
(GROT) ur ett logistiskt perspektiv framträder en ganska dyster 
bild: Mängder med passiv och lång lagring. Stora 
substansförluster på vägen och dålig verkningsgrad i länkarna.

Ur energisynpunkt ännu sämre pga. låg torrsubstanshalt = energi-
innehåll.
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• Insamling: 80-90 %
• Materialtapp i olika lager till terminal (mest barr): 15-25 %
• Tappat i hantering: 5 %
• Tappat i flislager m.m. pga mikrobiell nedbrytning: 5 %
• Resultat: Hälften av vad som fanns på hygget nyttjas  

som energi!
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Tapp/förlust

Kvar att 
nyttja: 

50 – 130 
MWh

Bränsle på
hygget:

100 – 210 
MWh/ha

Den kraftiga variationen i årsbehov gör att lagring behövs. 
Men gårdagens bulkhantering är dålig logistiskt sett. 
Hantering bör ske så att fördelar i efterföljande steg 
erhålles (kvalitet och effektivitet). Lagerförluster bör 
undvikas. Gärna någon enkel typ av förpackning så att 
verkningsgraden höjs i följande steg. Men förpackningen 
skall passa i efterföljande steg.

Sammanställning av finsk och svensk litteratur.
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