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Ändring av bränslekvalitet pga säsongslagring 
för GROT och klenstammar.
Skogsbränslehantering skapar logistiska problem med stora 

lagrade volymer någonstans i kedjan skog – förbrännings-
anläggning. Ofta behöver man lagra materialet i 6 – 12 månader. Ett 
nytt koncept för att hantera avverkningsrester (GROT) och klena 
träd, avsedda för energiändamål, är att kompaktera dom till 
cylindriska balar (CRLs).
En studie har genomförts för att fastställa ändringar i fukthalt, 

askhalt, värmevärde samt substansförluster i CRLs från GROT och 
klena träd (2-10 cm, 3-4 m höga) efter säsongslagring. Icke 
komprimerad GROT användes som referensmaterial. Lagringen 
utfördes i ca 4 m höga och 40-50 m långa vältor med underlag av 
rundvirke. Hälften av vältan med CRLs var täckt av tjock papp. 
Dimensionerna av CRL, tillverkade med ett Valmet Wood-Pac
aggregat, var längd 3,4 m, och diameter 70 cm.
Avverkningarna utfördes i början av Maj månad, och under 3 

veckor på avverkningsplatsen sjönk fukthalterna från 45-55% ner till 
27-29%. Efter kompaktering och 9-12 månaders lagring sjönk 
fukthalten ytterligare ner till 18-21% för de täckta delarna, och till 19-
25% för de icke täckta delarna av vältorna. Icke kompakterat GROT 
återfuktades till 41% efter 9 månaders lagring, mest beroende på att 
snö trängde in i vältan. Små skillnader i askhalt (1,1-2,3%) och icke 
signifikanta skillnader i värmevärde (19,6-19,9 MJ/kg torrsubstans) 
observerades. 

Figur 1. Vältläggning av icke komprimerad GROT

Substansförlusterna var 8-18% och bestod till största delen av barr 
och finfraktioner som förlorades i hanteringen (lastning, transport, 
lossning och kranarbete i samband med provtagning). Väder-
förhållandena under sommaren var mera gynnsamma för torkning än 
under ett genomsnittligt år.
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Figur 2. Tillverkning av en CRL med ett Valmet Wood-Pac aggregat

Studien visar att bränslekvaliteten och substansförlusterna 
påverkas av alla hanterings och lagringsaktiviteter i värdekedjan 
från skog till användning. Studien visar vidare att kompaktering av 
GROT och klena träd till CRLs ger goda möjligheter till 
säsongslagring, speciellt om vältan är täckt. Den viktigaste orsaken 
till detta är en begränsad återfuktning under vinterhalvåret jämfört 
med icke komprimerad GROT.  Den kompakta naturen av CRLs
hindrade snö från att tränga in i dessa. Statistik över klimater visar 
att de genomsnittliga förhållandena för torkning och lagring av
CRLs är goda i norra Sverige och Finland. 
En annan fördel med CRLs är att en välta av dessa kräver mindre 

lagringsutrymme än motsvarande välta av icke komprimerad 
GROT.

Figur 3.  Lagringsvälta av CRLs vid skogsbilväg
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