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Sammanfattning 

Härjeåns Energi AB är ett företag beläget i Sveg, som består av ett helt nytt 

kraftvärmeverk samt en biobränslefabrik där företaget producerar bland annat pellets 

av träspån. Innan pelletering lagras spånet i en stor stack. Företaget hade dock noterat 

att mängden inlevererat spån till spånstacken minus spånet som tas från stacken till 

pelleteringen inte stämde överens med hur mycket spån som fanns kvar i stacken. 

Någon gång under lagringen och hanteringen av spånet har stora mängder spån 

försvunnit. Syftet med detta arbete är att undersöka hur och när 

torrsubstansförlusterna uppstår samt storleksordningen på dessa förluster, i två olika 

avseenden: torrsubstansförlusten kopplade till lagringen samt hanteringen av 

träspånet. Det för företaget viktigaste målet var att skapa en ekvation som beskriver 

hur mycket torrsubstans som rimligtvis borde försvinna från stacken beroende på hur 

länge spånet lagrats. Syftet och målen besvarades genom att utföra en litteraturstudie 

över ämnet, studera företagets spånbokföring och deras sätt att hantera spånet samt 

bygga två simuleringsmodeller över torrsubstansförlusterna i företagets spånstack. 

Torrsubstansförluster vid lagring uppstår till följd av nedbrytningsmekanismerna; 

cellandning, biologisk nedbrytning samt termisk och kemisk nedbrytning. Det kan 

även uppstå via hantering av materialet. Men lagringens effekt på bränslekvaliteten 

är komplex. Lagringstid, klimatförhållanden, artssammansättning och biomassans 

form, allt från stockar till spån, samt lagringshögens geometri och struktur är några 

faktorer som påverkar förändringen hos biomassans egenskaper. 

Denna nedbrytning bidrar, tillsammans med hur företaget hanterar spånet, till 

torrsubstansförluster. Den största faktorn bidrar dock lagringen med. Några orsaker 

till torrsubstansförlusterna är stackens storlek, att den blivit kompakterad samt att 

spånet lagras helt utan täckning. När modelleringen gjordes över dessa 

torrsubstansförluster visade det sig att resultatet stämde väl överens med det som 

faktiskt försvunnit enligt spånbokföringen, under de undersökta åren 2013–2017. 

Att i framtiden till exempel minska maximala höjden på spånstacken till max 5–7 

meter samt använda sig av sist-in-först-ut-metoden gällande granspånet, medan 

furuspånet kan lagras längre, skulle det garanterat bidra till minskade 

torrsubstansförluster och därmed även minskade ekonomiska förluster.  

I framtiden bör det satsas på forskning inom lagring av trä i fraktionsstorleken spån, 

samt lagring av trä i stackar som är större än att de har en maxhöjd på 5–7 meter. 

Idag finns ingen forskning alls inom dessa två kategorier, men om det fanns skulle 

det kunna underlätta för många energiproducerande företag. 

Nyckelord: torrsubstansförlust, lagring, träspån, nedbrytning 

 



  



Abstract 

 

Härjeåns Energi AB in Sveg is a company consisting a brand-new cogeneration plant 

and a biofuel plant where the company produces pellets out of wooden sawdust. 

Before pelleting, the sawdust is stored in a large stack. However, the company had 

noted that the amount of sawdust delivered to the stack minus the sawdust taken from 

the stack for pelleting did not add up to the sawdust left in the stack. At some point 

during storage and handling of the sawdust large quantities has disappeared. The 

purpose of this study was to investigate how and when the dry matter losses occur 

and the magnitude of the losses regarding two things: the dry matter losses associated 

with storing of the sawdust and the dry matter losses related to the handling of the 

sawdust. The most important goal of this study, for the company, was to create an 

equation that describes the amount of dry matter losses that reasonably should have 

disappeared from the stack depending on for how long the sawdust has been stored. 

Simply to be able to make a write-off of the sawdust inventory balances on a regular 

basis. The purpose and goals were answered by conducting a literature study on the 

subject, studying the company’s sawdust accounts and their way of handling the 

sawdust, and also by constructing two simulation models of the dry matter losses in 

the stack of sawdust. 

Dry matter losses resulting from the storage of biomass may occur through the 

decomposition mechanisms; respiration, biodegradation and thermal and chemical 

degradation. But the storage effect on fuel quality is complex. Time of storage, 

climatic conditions and the geometry and structure of the stacks are some factors that 

affect the change in biomass properties. 

This degradation, along with how the company manages the sawdust, contributes to 

dry matter losses. However, the largest contributing factor to the dry matter losses is 

the storage part. Some contributing factors are the size of the stack, if it’s been 

compacted and if the sawdust is stored open without coverage. When the models 

were built it turned out that the result was well in line with what actually had 

disappeared in the stack, according to the sawdust inventory, during the investigated 

years 2013-2017. 

For example, by reducing the maximum height of the stack to a maximum of 5-7 

meters and apply the last-in-first-out-method on the spruce, while the pine can be 

stored for a longer time, would certainly contribute to reduced dry matter losses and, 

consequently, economic losses.  

In the future, however, more resources should be invested in research about storing 

the fraction of sawdust, as well as storing wood in stacks larger than a maximum 

height of 5-7 meters. Today there are no research at all within these two categories, 

but if there were, it could facilitate many energy-producing companies. 
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1 Bakgrund 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

 

1917 grundades Härjeåns Kraft AB i Sveg, vilka hade som avsikt att satsa på 

vattenkraft. Två år senare stod dess första vattenkraftverk färdigt att tas i bruk i 

Kvarnsforsen. Idag driver bolaget flera vattenkraftverk i regionen och står dessutom 

som ägare till Härjeåns Energi AB (HärjeånsEnergiAB, 2017). Härjeåns Energi AB 

(HEAB) bildades år 2014 då ett annat bolag, Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB), 

avyttrade sin bränslefabrik. Bränslefabriken bröt sedan tidigare torv som sedan 

pressades till briketter samt torkade spån till den egna pellets- och 

träbrikettsproduktionen. År 2014 delades bolaget upp i HMAB och HEAB och 

HEAB tog därmed över bränsleproduktionen1. 

HEAB har under 2017 investerat i ett nytt kraftvärmeverk och under hösten samma 

år har dess nya panna installerats. Pannan, med en installerad effekt på 32 MW, är 

en kraftvärmepanna av typen fluidiserande bädd och kommer, när den tas i full drift 

i augusti 2018, att göra hela HEAB självförsörjande på ånga och el. Ångan skall, 

förutom att generera el, användas i den egna verksamheten till torkning av spån inför 

tillverkningen av pellets som produceras i den egna, intilliggande pelletsfabriken. 

Idag pressas spånet enbart till pellets då produktionen av träbriketter avvecklats 

(HärjeånsEnergiAB, 2017). 

Pannan förväntas vid full drift generera 62 GWh el samt 30 GWh fjärrvärme årligen. 

Den energi som inte används för eget bruk kommer att säljas vidare som el och 

fjärrvärme till bolagets kunder (HärjeånsEnergiAB, 2017). Faktum är att HEAB inte 

bara levererar spillvärme till fjärrvärmenätet, utan sen slutet av 2017 driver bolaget 

hela regionens fjärrvärmeverksamhet1.  

Förutom den nyinstallerade pannan finns även ytterligare en panna som skall fungera 

som en reserv om den nya pannan av någon anledning skulle tas ur drift2. Den 

nyinstallerade pannan drivs huvudsakligen på torv från källor inom en radie på tio 

mil från Sveg. Övrigt biobränsle som används, sett till hela anläggningen, består av 

fuktig (inte torkad efter avverkning) grot, stamved, bark och spån som lagras i stackar 

innan det förbränns, pressas till briketter eller torkas och pressas till pellets 

(HärjeånsEnergiAB, 2017).  

 

                                                 
1 Simon Lundevall Miljö- och kvalitetssamordnare Härjeåns Energi AB, intervju den 12 februari 

2018 
2 Anders Wiklund VD Härjeåns Energi AB, intervju den 12 februari 2018 
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1.2 Problemformulering 

 

Idag har HEAB stora volymer biomassa på lager. Bland annat finns en stor mängd 

spån på stack i form av gran- och furuspån. Stackens storlek varierar över året och 

även från år till år, men den 14 februari 2018 bestod stacken av cirka 76 000 m3 spån 

med en höjd på upp till drygt 24 meter, se figur 1. Spånstacken är dessutom 

kompakterad då en hjullastare är uppe och kör på stacken flera gånger dagligen. En 

hjullastare är som en traktor som är avsedd att transportera spån till och från stacken. 

  

Figur 1. Bild tagen från stackens högsta topp (vänster) samt spånstacken på håll (höger) hos Härjeåns 

Energi AB. Tagen den 15 februari 2018 (vänster) och den 12 februari 2018 (höger). 

Spånets utseende varierar signifikant mellan olika delar stacken. Vissa delar är mörkt 

bruna, så kallat moget spån, medan andra delar är ljust beigea, så kallat färskt spån, 

se figur 2. Orsaken till de mörkare partierna är vissa delar av stacken består av spån 

som har lagrats i upp till 3–4 år2 och att nedbrytningen de hartssyror som finns i träet 

då hunnit fortgå under en längre tid3. 

 

Figur 2. Exempel på spånets färgvariationer i olika delar av stacken på avstånd (vänster) och nära 

(höger). 

                                                 
3 Karin Granström universitetslektor, docent tillika författarens handledare, samtal den 7 juni 2018 
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Idag anser HEAB att flödet av spån ser ut enligt figur 3. Innan spånet hamnar på 

spånstacken kommer det in via lastbilar som vägs in vid en mätstation, fukthalten 

mäts och spånet bokförs sedan i enheten ton torrsubstans (ton TS). Mängd pellets 

som produceras mäts genom den mängd spån som matas in till pelletspressarna. 

Dessutom vägs all pellets vid utleverans till kund via fyllda containrar, bulkbilar eller 

säckar om 600 kg eller 16 kg på pall1. Då pelletsens fukthalt är känd, blir även 

mängden TS som vägs ut känd. 

Pellets produceras under hela året med undantag för någon eller några månader under 

sommarhalvåret. Antal månader som pelletsproduktionen ligger nere varierar från år 

till år mellan 1–4 månader mellan april–juli. 

 

Figur 3. Flödesschema över spånet från att det läggs på spånstacken till det att den färdiga pelletsen 

paketeras och/eller lastas, innan vidare transport till kund. 

Minst en gång om året gör HEAB en inventering av spånstacken där dess volym och 

area beräknas. Utifrån volymen använder sedan företaget en så kallad 

omvandlingsfaktor på 0,2 för att konvertera stackens volym till dess torrvikt i ton 

TS. Alltså, för att beräkna stackens torrvikt multipliceras stackens uppmätta volym 

med faktorn 0,2. Efter dessa inventeringar har HEAB dock märkt att spånlagersaldot 

inte stämmer överens med den mängd TS som vägs in vid mätstationen och den 

mängd TS som vägs ut i form av färdigproducerad pellets. Någon gång under 

lagringstiden och hanteringen av spånet försvinner stora mängder spån, se ekvation 

1. 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑇𝑆 = 𝑖𝑛𝑣ä𝑔𝑑 𝑇𝑆 − 𝑢𝑡𝑣ä𝑔𝑑 𝑇𝑆 − 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑇𝑆      (1) 

En del TS försvinner med råvarukondensatet vid varje torklinje, se figur 3. Innan 

spånet kan pelleteras måste det torkas. Vid torkningen förs spånet genom 

rörledningar, samtidigt som det torkas, med hjälp av ånga. Ångan och spånet drivs 

framåt med hjälp av fläktar. I cyklonen separeras sedan det torkade spånet från 

ångan. Därefter kondenseras ångan och kondensatet förs ut ur systemet via ett 
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avlopp. Cyklonen har dock inte full verkningsgrad vilket medför att den del spån 

följer med kondensatet till avloppet och detta kallas råvarukondensat4. 

Förlusterna med råvarukondensatet är bara en del av förklaringen till de totala 

torrsubstansförlusterna. Idag vet HEAB att torrsubstansförlusterna uppkommer vid 

lagring samt hantering av spånet, men inte exakt hur eller vilken storlek på 

förlusterna respektive del står för. Som det ser ut idag får de en negativ överraskning 

när de i slutet av december varje år gör en inventering av stacken och inser att den 

är mindre än vad den, enligt bokföringen, borde vara. Förlusten av torrsubstans blir 

på så vis inte bara ett ekonomiskt problem, utan skapar även svårigheter att planera 

inköp och produktion då det teoretiska lagersaldot inte överensstämmer med det 

verkliga. Sett till ett större system påverkar dessa stora förluster även naturens 

resurser och miljön och bör där med i största möjliga mån reduceras. 

HEAB tog kontakt med Karlstads universitet och förklarade sitt problem med 

förlusterna av torrsubstans i sitt spånlager. Efter en aktiv dialog mellan 

representanter från Karlstads universitet och HEAB samt författaren själv, formades 

detta examensarbete med förhoppningar om att få svar på vad förlusterna beror på 

samt hur de kan minimeras med förebyggande åtgärder. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur och när torrsubstansförlusterna uppstår samt 

storleksordningen på dessa förluster, i två olika avseenden: 

1. Torrsubstansförlusten kopplade till lagringen av träspånet. 

2. Torrsubstansförlusten relaterade till hanteringen av träspånet. Med 

torrsubstansförluster från hantering menas de förluster som uppstår under 

spånets väg från invägning till färdig pellets, se flödesschemat i figur 1, samt 

brister i hur spånet bokförs inom företaget. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Simon Lundevall Miljö- och kvalitetssamordnare Härjeåns Energi AB, intervju den 14 februari 

2018 
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1.4 Mål 

 

Målet med arbetet är att: 

1. Undersöka vilka mekanismer/parametrar som påverkar, samt hur de 

påverkar, torrsubstansförlusten vid lagring av biomassa i form av olika 

fraktionsstorlekar av trä. 

2. Sammanställa och analysera befintlig statistik från företagets bokföring av 

spånet. 

3. Analysera företagets sätt att hantera spånet och på så sätt detektera de 

torrsubstansförluster som uppstår till följd av det. 

4. Ta fram två olika modeller som beskriver de torrsubstansförluster som 

uppstår i stacken, med hjälp av energibalanser och fuktbalanser.  

5. Ta fram en ekvation för månatlig avskrivning av lagersaldot av spån, 

beroende av lagringstid. 

6. Undersöka hur andra pelletsproducerande företag, med liknande 

förutsättningar som HEAB, lagrar spån innan pelletering. 

7. Ta fram förslag på förbättringar vid lagring och hantering av spånet. Dels för 

att motverka torrsubstansförlusterna i största möjliga utsträckning och dels 

för att företaget skall kunna förutse de förluster som uppstår. 
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2 Inledning 

 

Delar av följande litteraturstudie kommer från en icke publicerad studie som 

författaren tidigare gjort tillsammans med en studiekamrat vid namn Madeleine 

Hekkala. Litteraturstudien var en del av kursen Forsknings- och utvecklingsprojekt 

under höstterminen 2017. 

Idag betraktas sågspån som en biprodukt från sågverken och dess värde anses vara 

mindre än hälften av värdet av motsvarande mängd helt trästycke. Men genom att 

vidarebearbeta sågspånet till andra produkter kan dess värde öka. Forskning inom 

hur en värdeökning av denna biprodukt kan se ut, anses vara av stor vikt för ett ökat 

utnyttjande av råvaran samt för den framtida bioekonomin (Skogsindustrierna, 

2018). 

 

2.1 Massförlust vid lagring av fuktig biomassa 

 

Lagring av biomassa innebär kemiska, fysiska och biologiska processer som kan 

minska dess kvalité som bränsle avsevärt (Noll & Jirjis, 2012). Lagringens effekt på 

bränslekvalitén är komplex. Lagringstid, klimatförhållanden, artssammansättning 

och biomassans form, allt från stockar till spån, samt lagringshögens geometri och 

struktur är några faktorer som påverkar förändringen hos biomassans egenskaper 

(Krigstin & Wetzel, 2016).  

Massförluster som uppstår vid lagring av biomassa kan förekomma genom 

nedbrytning av torrsubstans och lättflyktiga organiska ämnen. Detta med hjälp av 

nedbrytningsmekanismerna; cellandning, biologisk nedbrytning samt termisk och 

kemisk nedbrytning. Massförlust kan också uppstå genom fuktevaporation samt via 

hantering av materialet (Krigstin & Wetzel, 2016). 

Den mängd biomassa som finns tillgänglig som energi och andra bioprodukter är i 

slutändan beroende av storleken på massförlusten. Det vill säga hur mycket vatten, 

torrsubstans och lättflyktiga kemikalier som försvinner vid lagringen. Massförlust 

kan vara både positivt och negativt beroende på vad slutanvändningsområdet är. Till 

exempel är vattenförlust en fördel när det gäller transportkostnaderna i kr/GJ,km, när 

syftet med materialet är direkt energikonvertering (Krigstin & Wetzel, 2016). Det är 

även till fördel med vattenförlust då biomassan skall användas till exempelvis 

pelletsproduktion, då den normalt torkas till en fukthalt 10-15 % innan pelletering, 

vilket är en energikrävande process (Selivanovs et al., 2012). Dock är vattenförlust 

inte till fördel om materialet exempelvis skall användas till bioetanolproduktion då 

vattnet används till materialbearbetning. Förlust av torrsubstans är dock alltid 

negativt, vid alla slutanvändningsområden (Krigstin & Wetzel, 2016).  
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Hantering av lagrad biomassa i form av trä kan även orsaka irritationer i slemhinnor 

samt allergiska reaktioner. Dessa reaktioner kommer till vid exponering av 

lättflyktiga organiska ämnen och svampsporer (Barontini et al., 2014; Granström, 

2010; R. Jirjis, 2005; Sebastian et al., 2006). 

 

2.1.1 Cellandning 

 

När träd huggs ned och finfördelas, exponeras större ytor av träet för syre än innan 

det finfördelades. När de celler i träet som vanligtvis är aktiva i fotosyntesen, de så 

kallade parenkymcellerna, exponeras för syre börjar dessa celler istället bryta ned de 

lagrade sockerarter som finns i träet. Detta skapar på så vis en mindre massförlust. 

Även om massförlusten från enbart nedbrytningen av sockerarter är relativt liten, 

skapar denna reaktion också värme som vidare katalyserar kemiska och biologiska 

nedbrytningsreaktioner som i sin tur leder till en större massförlust. Teoretiskt sett 

skulle temperaturen av ett gram träflis kunna stiga med upp till 26°C under en 24-

timmarsperiod enbart av cellandningen. Empiriska observationer av denna natur 

visar på att uppmätta temperaturen på 49–82°C inte är ovanligt i sju dagar gamla 

lagringsstackar. Denna temperaturökning skapar bland annat en fördelaktig miljö för 

mikrobiell tillväxt av bakterier och nedbrytningssvampar (Fuller, 1985; Krigstin & 

Wetzel, 2016). 

Typiskt håller denna cellandning vid gynnsamma förhållanden på i 10–40 dagar i 

lagringsstackar med finfördelat trä och upp till sex månader vid lagring av stockar 

(Fuller, 1985; Krigstin & Wetzel, 2016). Cellandningen är dock känslig för höga och 

låga temperaturer. Vid temperaturer under 4°C och över 55–60°C verkar processen 

avstanna helt.  Men skulle till exempel biomassan lagras i stockform under vintern 

för att sedan flisas till våren, finns möjligheten att några av parenkymcellerna då blir 

livskraftiga och kan sätta igång cellandningen igen (Krigstin & Wetzel, 2016). 

 

2.1.2 Biologisk nedbrytning 

 

Flera olika typer av mikroorganismer som bakterier och svampar, kommer börja 

kolonisera trälagringsstackarna så snart stackarnas förhållanden blir gynnsamma för 

dem. Dessa förhållanden inkluderar en passande temperatur mellan 15-94°C (Fuller, 

1985; Krigstin & Wetzel, 2016), en fukthalt över fibermättnadspunkten (25-32 %) 

samt passande syre- och koldioxidkoncentration (Krigstin & Wetzel, 2016). Med 

fibermättnadspunkt menas den punkt där det inte finns något fritt vatten kvar i 

fibrernas håligheter, men cellväggarna är helt mättade (United States Department of 

Agriculture, 2010 refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). Mikroorganismers aktivitet 

i lagringshögarna, speciellt svamptillväxt, är den största anledningen till den första 
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värmeutvecklingen. Detta skapar en så kallad snöbollseffekt; stigande temperatur 

leder till ytterligare tillväxt och fler mikroorganismer bidrar till att temperaturen 

stiger ytterligare (Jirjis, 1995).  

Biomassa med ett extremt fukttillstånd, som väldigt torr eller vattenmättad, bryts 

sällan ned. Dock är de flesta fukthalter över fibermättnadspunkten gynnsamma för 

svamptillväxt. Dessutom trivs och arbetar svampar väl i ett brett spann av 

temperaturer (Hellenbrand & Reade, 1992 refererade i Krigstin & Wetzel, 2016; 

Thörnqvist, 1983), men vid temperaturer över 60°C upphör den mesta aktiviteten 

även hos svampar (Agblevor et al., 1994). När temperaturen är runt 20°C och den 

relativa fuktigheten i flishögen är över 40% är förekomsten av svamp som störst 

(Suchomel et al., 2014). Koncentrationen av svamppartiklar är som störst hos 

finfördelat flis och minskar med ökad flisstorlek (Horváth et al., 2012). 

Att få nedbrytande svamp och bakterier i lagringshögarna kan förväntas, men genom 

att förstå och kontrollera rådande förhållanden i lagringshögarna kan svamp- och 

bakterietillväxt accelereras eller begränsas (Krigstin & Wetzel, 2016). 

 

2.1.3 Termisk och kemisk nedbrytning 

 

Slutligen kan termiska och kemiska oxidativa reaktioner bidra till överdriven 

torrsubstansförlust när förhöjda temperaturer har uppnåtts i stacken som en följd av 

de två tidigare beskrivna mekanismerna. Oxidativa reaktioner är ansvariga för 

temperaturhöjning i högar av träflis, så fort en metabolisk energigenerering uppstått 

(Ernstson & Rasmuson, 1993 refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). Detta sker 

framför allt vid högre omgivande temperaturer, men kemisk oxidation kan även 

uppstå vid en jämnare omgivningstemperatur. När cellandning upphör är oxidativa 

reaktioner de primära syreförbrukande reaktionerna. Det avges dessutom mer värme 

vid oxidationsreaktionerna än vid bakteriell andning och cellandning (Springer et al., 

1971 refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). 

Exoterma oxidationsreaktioner bidrar till självuppvärmning vid temperaturer över 

80°C, något som kan leda till en eventuell självantändning (Springer et al., 1971 

refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). Självantändning i flishögar sker när värmen 

som alstras inne i högen på grund av biologisk nerbrytning av mikroorganismer, är 

högre än värmetransporten från högen (Ferrero et al., 2011). Tidigare modellering 

av självantändning i liknande högar visade att kritiska temperaturer för 

självantändning är enbart möjliga att uppnå när en initierande värmegenerering 

uppstod av just mikroorganismers aktivitet (Ferrero et al., 2009).  

Höga temperaturer katalyserar oxidativa reaktioner. Men massförlust till följd av 

termiska oxidativa reaktioner i trä initieras inte förrän vid 120°C (Fengel et al., 1983 

refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). Inte förrän vid temperaturer uppåt 130°C och 
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högre blir termisk nedbrytning väsentlig. Generellt vid temperaturer mellan 100 och 

200°C torkas fibrerna ut och vattenånga alstras. Denna pyrolytiska nedbrytning av 

trä resulterar i många nedbrytningsprodukter och flyktiga organiska föreningar. De 

komponenter i biomassan som är minst termiskt stabila är de flyktiga ämnena 

(eteriska oljor) och hemicellulosa (Beall & Eickner, 1970 refererade i Krigstin & 

Wetzel, 2016). 

 

2.1.4 Fuktevaporation 

 

Färsk, nyskördad biomassa innehåller stora mängder vatten; viktandelen vatten i 

levande träd överstiger viktandelen torrsubstans. Vatten hålls på två sätt i trädens 

celler: som fritt vatten i fibrernas håligheter eller som bundet vatten i cellväggarna. 

Det fria vattnet avlägsnas först vid torkning, följt av det bundna vattnet som dunstar 

i en allt långsammare takt. Det fria vattnet avlägsnas först vid torkning, följt av det 

bundna vattnet som dunstar i en allt långsammare takt (United States Department of 

Agriculture, 2010 refererade i Krigstin & Wetzel, 2016). Miljöfaktorer såsom 

temperatur och relativ fuktighet, samt egenskaper hos biomassan styr avlägsnandet 

av vatten. Det finns två dominerande mekanismer genom vilka fukt kan bidra till 

självuppvärmning av biomasshögar: (1) genom värmen som frigörs vid 

fuktabsorption av biomassan, så kallad vätesuppvärmning och (2) genom 

kondensationsvärme. Vätningsvärmen är en liten bidragande faktor till den totala 

uppvärmningen av biomassa, medan värmen som frigörs vid kondensation av 

vattenånga på biomassmaterialet är mer signifikant. (Back, 1982 refererad i Krigstin 

& Wetzel, 2016). Men eftersom den värme som avges vid kondensation i samma 

stund används för att förånga det flytande vattnet, kommer resultatet av detta inte 

bidra med en ökad total temperatur i högen av biomassa. Lokala uppvärmningar i 

stacken kan dock influeras av faktorer såsom initialt fuktinnehåll, högens geometri 

och kompaktering samt rådande väderförhållanden (Krigstin & Wetzel, 2016).  

 

2.2 Torrsubstansförlust vid lagring av fuktig biomassa 

 

Torrsubstansförluster är ett mått på hur mycket brännbart material som bryts ned vid 

lagring (Thörnqvist, 1982). Mängden torrsubstans som faktiskt går förlorad vid 

lagring är beroende av flera faktorer:  
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• Initial fukthalt 

• Lagringstid  

• Lagringsplats  

• Skördesäsong, lagringssäsong  

• Geometri och struktur på lagringshögarna  

• Fraktionsstorlek; allt från stammar till spån  

• Täckta eller otäckta lagringshögar 

• Flisningsmetod  

• Trädart  

• Komponent som lagras; bark, stam, stubbar, kronor etc.  

(Brand et al., 2011; Hofmann et al., 2017; Krigstin & Wetzel, 2016; Noll & Jirjis, 

2012)  

Av de ovanstående faktorerna valdes initial fukthalt, lagringstid, 

skördesäsong/lagringssäsong, geometri och struktur, fraktionsstorlek samt täckta 

eller otäckta lagringshögar att undersökas vidare. Detta på grund av att dessa ansågs 

vara mest relevanta för rådande förhållanden på HEAB i och med att det är dessa 

parametrar som företaget själva har en möjlighet att förändra. 

Trots att lagring av fuktig biomassa leder till bland annat torrsubstansförluster, är det 

nödvändigt för att industrier inom energiomvandling skall kunna ha tillgång till 

tillräcklig mängd bränsle under hela året. Detta på grund av alla störningar som kan 

uppstå i logistiken. Exempelvis skulle extrema väderförhållanden eller 

maskinhaverier kunna stoppa transporter av bränsle från avverkningsplatserna. 

Lagring är också viktigt för att maskinentreprenörer skall kunna ha arbete även under 

sommartid då behovet av värme inte är lika stort (Nilsson & Thörnqvist, 2013). 

Producerar företaget dessutom pellets är en viss lagring nödvändig för att uppnå 

eftersökt pelletskvalitet. 

 

2.2.1 Initial fukthalt 

 

Den viktigaste faktorn som påverkar träets bränslekvalitet i allmänhet och 

torrsubstansförlusten i synnerhet, kan i huvudsak tillskrivas träets fuktinnehåll vid 

lagringens start. En ökning av flisens fukthalt främjar mikrobiell aktivitet som 

genererar värme.  (Anerud & Jirjis, 2011; Filbakk et al., 2011; Jylhä, Hytönen, & 

Alm, 2017; Noll & Jirjis, 2012).  

I försök utförda i Sverige visas den initiala fukthalten vara proportionell mot 

torrsubstansförlusterna. Initiala fukthalter på 42%, 51 % och 58% gav 

torrsubstansförluster motsvarande 1,1; 2,2 och 2,6 viktsprocent per månad. Efter sex 

månader gav detta alltså en total torrsubstansförlust på 6,6; 1,2 respektive 15,6 

viktsprocent. I ett liknande försök som varade i nio månader gav initiala fukthalter 
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på 32 % och under 20 %, en torrsubstansförlust på 1,03 respektive 0,23–0,35 

viktsprocent per månad (Thörnqvist, 1983a, 1983b; Thörnqvist, 1984 refererad i 

Wihersaari, 2005). 

Ett sätt att hålla torrsubstansförlusterna måttliga vid långtidslagring är att hålla den 

initiala fukthalten lägre än 20 %, vilket inte är möjligt utan konstgjord torkning 

(Wihersaari, 2005). 

 

2.2.2 Lagringstid 

 

Torrsubstansförlusterna är direkt beroende av hur länge biomassan lagras. Dock är 

förlusterna som störst i början av lagringsperioden. Detta eftersom temperaturen 

redan då har kommit upp i den nivå som krävs för att mikrobiell aktivitet skall 

initieras, som i sin tur höjer temperaturen ännu mer (Thörnqvist, 1986). Ett försök 

av Thörnqvist & Jirjis (1990) med flis i 7 meter höga, 14 meter breda och 90 meter 

långa stackar visar på detta. Resultatet av torrsubstansförlusterna från försöket visas 

i tabell 1. Där uppgick torrsubstansförlusterna till 3,6 % under första veckan. 

Därefter fortsatte nedbrytningen men hastigheten klingade ut med lagringstiden. 

Detta anser författarna visa på att flisen bör användas så snabbt som möjligt, helst 

inom en vecka innan nedbrytningen tar fart. 

Tabell 1. Torrsubstansförluster under 28 veckors lagring (Thörnqvist & Jirjis, 1990). 

Provsnitt 

(nummer) 

Lagringstid 

(veckor) 

TS-förlust under 

lagringstiden (%) 

TS-förlust per 

vecka (%) 

Initial 

fukthalt (%) 

1 1 3,6 3,6 38,8 

2 2 4,5 2,3 42,9 

3 3 5,2 1,7 40,3 

4 4 3,6 0,9 32,8 

5 6 6,0 1,0 38,8 

6 8 5,6 0,7 35,7 

7 10 5,9 0,6 40,1 

8 12 4,6 0,4 38,2 

9 16 11,8 0,7 49,7 

10 20 12,2 0,6 50,6 

11 24 11,9 0,5 45,9 

12 28 11,3 0,4 48,8 

 

Att torrsubstansförlusterna ser ut att ha minskat under till exempel den fjärde 

lagringsveckan, förklarar författarna med att den initiala fukthalten, i just den delen 

av stacken som var mätpunkt (provsnitt) för vecka fyra, var lägre än i övriga punkter. 

Torrsubstansförlusterna var som allra störst i toppen, längs med sidorna samt längst 

ned i botten av stacken. Det var också där de största förändringarna i fukthalt 

uppstod. 
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2.2.3 Skördesäsong / lagringssäsong 

 

Hur stora de totala torrsubstansförlusterna blir vid lagring är beroende av vilken 

säsong som träet skördas och lagras. Detta är något som delvis kan förklara 

varierande, och ibland motsägande, resultat i olika utförda studier.  

En studie som visar på dessa säsongsskillnader är en gjord av (Nilsson & Thörnqvist, 

2013). I studien gjordes två likvärdiga försök med lagring av flisad grot i sex-sju 

meter höga stackar. Det ena försöket utfördes under tre månader sommartid och det 

andra under tre månader vintertid. Den grot som användes vid försöken avverkades 

även under respektive årstid. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan 

årstiderna där torrsubstansförlusterna under vintermånaderna uppgick till 5,6 % 

medan motsvarande värde för lagring sommartid uppgick till 10,1 %. 

 

2.2.4 Geometri 

 

Lagring av fuktig biomassa på hög leder till ökade temperaturer i högen och en 

omfördelning av fukt, vilket resulterar i ojämnheter i fukthalt i olika delar av stacken 

(Filbakk et al., 2011; Gejdoš et al., 2015). I de mest fuktiga delarna i stacken blir ofta 

torrsubstansförlusten också större till följd av att temperaturen blir högre i dessa 

områden. Ett försök av Thörnqvist (1986) visade att i en lagringsstack med flis, som 

hade en medelförlust av torrsubstans på 9,8 %, fanns det lokalt områden med 

torrsubstansförluster på 25–30 %. Detta till följd av en högre lokal fukthalt. Detta är 

en anledning till att högens geometri är viktig. Vanligtvis blir fukthalten i liknande 

högar som högst längst ner och som lägst uppe vid ytan (Yingqian & Fei, 2015). 

Lagras flis i stora högar blir det nedersta skiktet kompakterat på grund av massan av 

de övre skikten. Högarna kan även bli kompakterade av den anledning att någon typ 

av fordon kör ovanpå dem. Detta reducerar luftutbytet i det nedersta skiktet samtidigt 

som temperaturutvecklingen blir något förskjuten och nedbrytningsprocesserna 

startar senare i denna region (Nurmi, 1999; Pari et al., 2015). I figur 4 visas ett 

exempel på skillnaden i temperaturutvecklingen i en tre meter hög flisstack (A) och 

en sex meter hög flisstack (B), från ett försök utfört i Närke i Sverige. I den sex meter 

höga stacken är temperaturutvecklingen snabbare och når en högre maxtemperatur 

än tremetersstacken. I den sex meter höga flisstacken minskade även värmevärdet 

med ca. 21 %, vilket är ett tecken på torrsubstansförlust, medan respektive förändring 

i tremetersstacken inte var signifikant (Jirjis, 2005). 
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Figur 4. Temperaturutvecklingen i olika mätpunkter i en 3 meter hög flisstack (A) och en 6 meter hög 

flisstack (B), under 61 respektive 94 dagar. De olika linjerna representerar olika mätpunkter i stacken 

(Jirjis, 2005).  

De inre delarna på större högar verkar dock inte vara lika känsliga för yttre påverkan 

som mindre högar (Ergül & Ayrilmis, 2014). Ju större stacken är, desto mindre blir 

ytan som exponeras, i förhållande till dess hela volym. Därför blir inre delar av större 

högar mindre påverkade av rådande väderförhållanden. Flisstackar som är över sex 

meter höga kan till och med anses vara oberoende av yttre vädervariationer 

(Lehtikangas, 1999). Däremot har stora högar en större benägenhet att självantända 

i och med att högre maxtemperaturer ofta uppnås (Alakoski et al., 2016). I ett försök 

av Thörnqvist (1986) jämfördes stackar som kompakterats med en hjullastare, med 

lösa stackar. Stackarna var 7 meter höga och de kompakterade stackarna gav alltid 

en högre torrsubstansförlust än de lösa. Anmärkningsvärt var även att i en av de 

kompakterade högarna steg temperaturen till över 300 °C under en period på en 

månad, medan maximala temperaturen i den motsvarande lösa högen enbart nådde 

temperaturer på ca 70 °C. 

Luftflödet begränsas redan när högarna tillkommer, om de är tre meter höga eller 

mer vilket orsakar en temperaturökning (Afzal et al., 2010; Gejdoš et al., 2015; Jirjis, 

1995). Påtvingad ventilering av en hög minskar torrsubstansförlust (Wihersaari, 

2005), men kan ge andra följder som ökade halter av till exempel svampar, då syre 

tillförs högen (Jirjis, 1995). Att föredra är en hög med så liten area som möjligt för 

att behålla högre träkvalitet (Gejdoš et al., 2015; Noll & Jirjis, 2012). 

Ett dimensionförhållande på en flisstacks storlek som anses som ett bra alternativ, 

sett till torkningshastighet och antal mikroorganismer, är en 7 meter hög och 14 
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meter bred stack. Detta för att temperaturökningen vid denna stackstorlek ofta blir 

för hög för att rötsvampar skall kunna utvecklas optimalt, men samtidigt för låg för 

att kemiska processer skall nå upp till en hög aktivitet (Thörnqvist & Jirjis, 1990). 

 

2.2.5 Fraktionsstorlek 

 

Vid en studie i Närke i Sverige drogs slutsatsen att vid lagring av större fraktioner 

minskar problemet med självuppvärmning, även i större högar (Jirjis, 2005). Detta 

resultat stöttas av (Kuoppamäki et al., 2002 refererad i Wihersaari, 2005), som menar 

att ju större fraktionsstorlek, på fliset i detta fall, desto lägre blir maxtemperaturen i 

högen. Detta på grund av att nedbrytningen sker på ytan av fliset. När fliset blir 

mindre blir ytan större i förhållande till dess volym och där med mer tillgänglig yta 

för mikrobiell aktivitet. 

En studie av Pari et al. (2015), visade att lagring av finare flis ger större 

torrsubstansförlust än grövre flis, vilket också betyder större energiförlust. Ett annat 

försök visade även den på liknande tendens då en jämförelse av torrsubstansförlust 

gjordes mellan bland annat flis och kompakterad, buntad grot som lagrades i stackar 

under tio månader i Kanada. Buntarna med grot förlorade under lagringsperioden ca 

3 % torrsubstans medan motsvarande värde var 27 % i flisstacken (Afzal et al., 2010). 

Barontini et al. (2014) menar att det är mer lämpligt, för minskad torrsubstansförlust, 

att lagra stamvirke som stockar och flisa det strax före användning istället för att flisa 

ned det innan lagring. 

 

2.2.6 Täckt eller otäckt lagringshög 

 

Beroende på vilket klimat lagringen sker vid kan det ha olika stor betydelse om 

lagringshögarna är täckta eller inte. Torrsubstansförlusterna visar sig dock oftast vara 

större i de otäckta högarna i jämförelse med de täckta (Pari et al., 2015).  

Hofmann et al. (2017) jämförde lagring av flis från skogsrester och från stammar 

under fem månader. Användning av överdrag gav under försöket en lägre fukthalt än 

hos en otäckt hög. Överdraget accelererade torkningseffekten genom att ackumulera 

värme och skydda mot regn. Effekten av att använda överdrag var mer påtaglig vid 

längre lagringstid, och författarna menar att det är mer fördelaktigt att använda 

överdrag vid långtidslagring än vid korttidslagring. På grund av självuppvärmningen 

av den täckta stacken med skogsrester sjönk fukthalten även på vintern.  

Vid en studie i Kanada av Afzal et al. (2010) jämfördes under tio månader 

torrsubstansförlusten hos tre flishögar från vit björk, vardera tre meter höga; en täckt 



15 

 

med presenning, en otäckt hög samt en hög med underliggande plastark. Studien 

visar en stor skillnad mellan de tre lagringshögarna. Den täckta flishögen gav en 

torrsubstansförlust på totalt 8 %, den med underliggande plastark 22 % och den helt 

otäckta 27 %. Detta förklaras genom den stora otäckta ytan, som blir mer tillgänglig 

för mikrobiell tillväxt. 

Teorin bekräftas även av en annan studie, där skogsavverkningsrester lagrades i fyra 

meter höga stackar utanför Umeå i Sverige. Där blev torrsubstansförlusterna efter ett 

års lagring 14,4 % i den täckta högen och 17,4 % i den otäckta högen (Pettersson & 

Nordfjell, 2007). 

Vilken typ av täckning som används verkar dock spela roll. Ett tätt och åtsittande 

överdrag verkar snarare öka fukthalten och även torrsubstansförlusterna, framförallt 

under sommarhalvåret. Att däremot lagra under ett tak med en luftspalt mellan 

stacken och själva taket, verkar ge motsatt effekt med både minskad fukthalt och 

torrsubstansförlust (Hofmann et al., 2017; Thörnqvist, 1982). 
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3 Metod 

 

I denna del behandlas metoder för sammanställning och analys av den data som 

erhållits av HEAB. Tillvägagångssätt för att ta reda på hur spånet hanteras av 

företaget tas också upp. Dessutom ingår en beskrivande del om hur modellbyggandet 

med tillhörande känslighetsanalys gått till; vilka indata som använts, vilka 

antaganden som gjorts samt vilka mätningar som krävts och med det även en 

beskrivning av de mätinstrument som använts. Hur ekvationen för veckovis 

avskrivning av spånlagersaldot tagits fram återfinns även det i detta stycke. Slutligen 

finns en skildring över hur kontakt togs med andra företag med liknande 

förutsättningar som HEAB, för att ta reda på hur de tänker kring lagring av spån 

innan det pelleteras. 

 

3.1 Analys av data 

 

Den data som erhölls från ansvarig person på HEAB, bestod av bokföring av 

spånleveranser, pelletsproduktion, spånlagersaldo och råvarukondensatet mellan 

åren 2013–2017. Data analyserades och sammanställdes sedan i tabeller och 

diagram. 

 

3.1.1 Spånöversikt 

 

Det första som gjordes med företagets spånbokföring var att sammanställa all 

information i tabeller. Det vill säga hur mycket spån som levererats in till 

spånstacken varje månad, hur mycket spån som lämnat stacken och gått till 

pelletering varje månad samt hur stort det noterade lagersaldot varit varje månad. 

Allt detta i enheten ton TS. Resultatet från sammanställningen plottades därefter i ett 

diagram för att få en överblick över hur inleveranser, lagring och spån som gått till 

pelletsproduktion sett ut de senaste fem åren. 

 

3.1.2 Torrsubstansförluster enligt bokföring 

 

Minst en gång om året, ibland fler, har anställda på HEAB utfört inventeringar över 

spånstackens storlek. När dessa inventeringar gjorts har den ansvarige för 

spånbokföringen skrivit av mellanskillnaden mellan den torrvikt som inventeringen 

visat och den torrvikt som borde ha funnits i stacken enligt bokföringen. Dessa 

avskrivningar summerades för varje år och plottades sedan i ett diagram. 
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För att veta hur stora de noterade TS-förlusterna varit i förhållande till stackens 

storlek gjordes en jämförelse däremellan. Först beräknades ett medelvärde av 

stackens storlek, där torrvikterna för varje månad under ett år summerades och sedan 

dividerades med 12, antal månader på ett år. De tidigare summerade TS-förlusterna 

dividerades därefter med respektive års medelstorlek på stacken. Erhållet resultat 

blev i och med det en procentsats av hur stor del TS-förlusterna varit i förhållande 

till stackens storlek varje år. En procentsats beräknades även på de totala TS-

förlusterna över de fem undersökta åren i jämförelse med de summerade storlekarna 

på stacken över de fem undersökta åren. Allt sammanfattades i en tabell. 

 

3.1.3 Råvarukondensatet 

 

Mängden suspenderat spån som varje år försvinner med råvarukondensatet 

beräknades genom ekvation 2 där 𝑐 är medelkoncentrationen av spån i kondensatet 

och �̇� är totala volymflödet under ett år. Både 𝑐 och �̇� erhölls från Exceldokument 

från HEAB. 

𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑝å𝑛 = 𝑐 ∙ �̇�    (2) 

 

3.2 Hantering av spån 

 

För att utreda torrsubstansförlusterna som uppstår på grund av hantering av spånet 

hölls dialoger med flera anställda inom företaget. I dialogerna fick de tillfrågade avge 

en egen bild över var i systemet torrsubstansförlusterna kan uppstå och var brister 

finns i bokföringen av spånet. Denna insamling av information uppföljdes sedan med 

egna rundvandringar på området där de förmodade problemområdena betraktades. 

Detta för att få en uppfattning om dess storleksordning och inverkan på systemet i 

stort. Utifrån all insamlad information gjordes ett nytt flödesschema likande det i 

figur 3. Men denna gång med de verkliga spånflödena. 

 

3.3 Modellering av spånstacken 

 

Spånstackens yta, volym och maximala höjd bestämdes den 14 februari 2018 med 

hjälp av ett instrument med geosystem vid namn Leica Viva CS10 Field Controller, 

liknande den i figur 5. Denna mätutrustning har använts vid alla HEAB:s 

inventeringar av spånstacken. Instrumentet levererar värden med tre decimaler och 

har en mätnoggrannhet på 10 mm + 2 ppm (Leica-Geosystems, 2009). 
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Figur 5. Mätinstrumentet Leica Viva Field Controller som användes vid storleksbestämning av 

spånstacken (Equipment, 2018). 

Med hjälp av instrumentet sattes ett rutnät ut med ca fem meter mellan varje punkt, 

se figur 6. Rutnätet bildades genom att gå fram och tillbaka längs hela ytan uppe på 

stacken och göra en markering vid varje mätpunkt, de röda prickarna. När hela ytan 

täckts sattes punkter ut med samma metod, men på marknivå runt hela stacken, längs 

blått streck. Även här med ca fem meters mellanrum mellan mätpunkterna. 

Punkterna längs marknivån sattes för att ringa in stackens ytterkanter och för att ge 

en referens på marknivån. Då kanterna var branta med en förhållandevis jämn 

lutning, sattes inga särskilda mätpunkter mitt i lutningen från topp till mark. Med 

hjälp av data från punkterna beräknades antal mätpunkter, stackens maximala höjd, 

totala yta samt totala volym. 

 

Figur 6. Illustration av mätpunkter på stacken (röda punkter) samt på där mätpunkter sattes på 

marknivå för att ringa in dess ytterkanter (utefter blått streck). 

Liknande mätningar av stacken har gjorts vid flera tidigare tillfällen, varav värden 

från två av dessa tidigare tillfällen fanns sparade hos företaget. Mätdata från dessa 
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sammanlagt tre tillfällen återfinns i tabell 2, där även stackens storlek i ton TS med 

värden från HEAB:s spånbokföring även finns med. 

Tabell 2. Stackens torrvikt, volym samt area vid tre olika mättillfällen. 

Datum Torrvikt (Ton TS) Volym (m3) Area (m2) 

14/2 - 2018 15 267 76 335,239 8 049,325 

28/12 - 2017 27 545 107 727,342 8 923,893 

28/12 - 2016 34 336 135 447,102 11 568,325 

 

För att få ett mer rättvist resultat i modellen valdes att använda en area som varierade 

från månad till månad varje år, istället för ett konstant värde. Förhållandet mellan 

stackens area och TS-vikt varje år togs därmed fram för de tre givna mätningarna 

från tabell 2, enligt ekvation 3. 

𝐴𝑟𝑒𝑎/𝑣𝑖𝑘𝑡𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 =  
𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)

𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑡𝑜𝑛 𝑇𝑆)
       (3) 

Ett medelvärde av dessa tre förhållanden togs sedan fram enligt tabell 3. Detta 

medelvärde multiplicerades sedan med stackens TS-vikt i slutet av varje månad, från 

HEAB:s spånbokföring. De nya värdena fick därmed representera stackens 

areavariation varje månad mellan åren 2013–2017. 

Tabell 3. Förhållandet mellan stackens area och dess torrvikt, vid tre olika mättillfällen. 

Datum Torrvikt (Ton TS) Area (m2) Area/viktförhållande 

14/2 - 2018 15 267 8 049,325 0,527 

28/12 - 2017 27 545 8 923,893 0,324 

28/12 - 2016 34 336 11 568,325 0,337 

Medelvärde   0,396 

 

Två olika modeller av TS-förlusterna i spånstacken byggdes sedan upp. Då 

Thörnqvist & Jirjis (1990) påvisade att den energi som lämnar stacken endast beror 

på TS-förluster och fuktförändringar, valdes just dessa två fenomen att modelleras. 

Den första modellen byggdes upp för att överskåda den energi som lämnar stacken i 

form av värme som genererats vid mikrobiell aktivitet (biologisk nedbrytning). Detta 

betyder alltså att ett antagande gjordes att all värme som genererats på grund av 

nedbrytning genererades av mikrobiell aktivitet. Detta dels för att tidigare studier 

visat att de TS-förluster som cellandningen bidrar till är försumbar, se inledning. Det 

var dessutom omöjligt att styrka att termisk- och kemisk nedbrytning sker eller skett 

då inga sådana temperaturer (minst 130 °C) kunde uppmätas. Detta dels på grund av 

att de mätverktygen som skulle krävas för det ej fanns tillgängliga.  

I den andra modellen valdes att fokusera på den energi som lämnar stacken med just 

fukt, alltså fuktevaporation. Modellerna byggdes upp med en förhoppning att kunna 



20 

 

få de modellerade TS-förlusterna att stämma överens med de verkliga TS-

förlusterna, alltså TS-förlusterna enligt spånbokföringen.  

Båda modellerna byggdes i simuleringsprogrammet Simulink som ingår i 

programvaran MATLAB. 

 

3.3.1 Modellering av torrsubstansförluster via värmeenergi 

 

Utgångsprincipen för denna modellering var att försöka koppla en del av TS-

förlusterna till den värmeenergi som lämnar stacken. Ett antagande gjordes att all 

värmeenergi som finns i stacken har uppkommit till följd av mikrobiell aktivitet. 

Egentligen finns även en viss uppvärmning på grund av solinstrålning, se 

värmebalansen över stacken i ekvation 4. Den värme som tillförs stacken genom 

solinstrålning plus den värme som genereras av mikrobiell aktivitet vid nedbrytning 

är lika med den värme som lämnar stacken. Den värme som lämnar stacken består 

därmed av värme som tillkommit via solinstrålning samt av värme som genererats 

vid nedbrytning. Lehtikangas (1999) menar att de inre delarna av en stack av denna 

storlek, nästintill är oberoende av yttre väderförhållanden. Detta försvarar antagandet 

som gjordes att den mängd värme som tillförs stacken via solinstrålning är lika stor 

som den mängd som lämnar stacken till följd av uppvärmning från solen. Därmed 

tar de delarna ut varandra och ekvationen reduceras till ekvation 5.  

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 (𝑛𝑒𝑑𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛. )  =

 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛 (𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑)                   (4) 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 (𝑛𝑒𝑑𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛. )  =  𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛 (𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑)  (5) 

För modellbyggandet betraktades spånstacken som en stack med en homogen 

yttemperatur längs med hela ytan, samt en homogen temperatur på ett visst avstånd 

in i stacken. Alltså om temperaturen mättes på ett visst avstånd, d, in i stacken på ett 

ställe, skulle samma temperatur uppmätas på samma djup men i en annan del av 

stacken, se figur 7. Lagret med spån som då ligger mellan stackens yta och ett visst 

bestämt avstånd, d, in i stacken anses vara ett isolerande lager där värmeenergi, �̇�, 

kan färdas genom via ledning, strålning samt konvektion. De tre sistnämnda 

fenomenen ger upphov till ett λ-värde som beskriver hur väl ett material isolerar 

värme och kyla, och dess värde tar hänsyn till alla tre fenomen.  
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Figur 7. Enkel illustration av spånstacken och tanken bakom modellbygget av torrsubstansförluster 

via värmeenergi. 

Ekvationen som modellen byggdes på är ekvation 6. 

�̇� =  
𝐴 ∙ λ ∙(𝑇2− 𝑇1)

𝑑
   (6) (Petersson, 2013) 

�̇� = Värmeenergi som lämnar stacken [W] 

A = Stackens area [m2] 

λ = Spånets isoleringsförmåga 

𝑑 = Avståndet från ytan till mätpunkt för T2 [m] 

𝑇1 = Stackens yttemperatur [°C]  

𝑇2 = Stackens temperatur på avståndet, d, in i stacken [°C] 

𝑇𝑜𝑚𝑔 = Omgivande lufttemperatur [°C] 

För att bestämma temperaturer inuti stacken, T2, samt på ytan av stacken, T1, utfördes 

en termografering med en värmekamera. Kameran som användes heter 

ThermaCamTM P640 Infrared Camera från FLIR systems, se figur 8. Kameran 

beräknar ytors temperatur med hjälp av dess avgivning av infraröd strålning. 

Värmekameran levererar temperaturer med en decimals precision och har en 

mätnoggrannhet på ± 2 °C (FLIR-Systems, 2009). 

 

Figur 8. Termokameran ThermaCamTM P640 Infrared Camera från FLIR som användes vid 

termografering av spånstacken (Tellustech, 2017). 

Den första termobilden togs en bit på avstånd för att få en översikt över hela stacken 

och därmed dess yttemperatur, T1, se figur 9. Samtidigt som bilden togs, körde en 



22 

 

hjullastare ned spån från ovansidan av stacken till dess sidor. Därav de gulaktiga 

partierna, som visar på högre temperaturer från spån som legat en bit in i stacken. De 

allra mörkaste partierna på bilden är snö. 

 För att bestämma temperaturer längre in i stacken, T2, grävdes en grop för hand, 

samtidigt som gropen termograferades, se figur 10.  

Vad gäller avståndet från ytan till den grävda gropens botten, d, i figur 10, var det 

svårt att mäta ett exakt djup då spån konstant rasade ned från sidan av den grävda 

gropen. Djupet uppskattades slutligen till 0,4 m.  

 

Figur 9. Översiktsbild från termograferingen, med tillhörande temperaturkarta. Bilden föreställer 

spånstackens yttemperatur, taget snett ovanifrån. 
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Figur 10. Bild från termograferingen, med tillhörande temperaturkarta, då en grop grävdes för hand. 

Detta för att undersöka temperaturer längre in i stacken. 

För att korrekt kunna bestämma ett materials yttemperatur krävdes att en manuell 

inställning gjordes av avståndet från det fotade objektet, spånets emissivitet, 

vindhastighet, luftens relativa fuktighet samt den omgivande luftens temperatur, se 

tabell 4. De korrekta inställningarna gjordes i efterhand i programmet 

ThermaCAMTM ResearcherTM 2.8 Professional. 

Att uppmäta avståndet från fotograferingsplatsen till spånstacken som visas i figur 9 

var svårt då bilden togs från taket på en byggnad en bit ifrån spånstacken. Avståndet 

uppskattades dock till 60 meter. Utslaget på maxtemperaturen i bilden ändrades 

endast med 0,1°C om det avståndet ändrades mellan 50–70 meter, varav 

uppskattningen inte bedömdes påverka slutresultatet avsevärt.  

Avståndet till den grävda gropen, i figur 10, från fotograferingsplatsen uppskattades 

med hjälp av uppstegning till fem meter. Maxtemperaturen ändrades inte alls när 

avstånden ändrades till fyra eller sex meter, varav uppskattningen med den annars 

vaga mätningsmetoden ansågs vara representativ.  

Vindhastigheten, relativa luftfuktigheten samt lufttemperaturen mättes med en 

Kestrel 3000 pocket weather meter från Kestrel meters, se figur 11. Instrumentet 

levererar uppmätta värden med en decimal. Dess mätnoggrannhet är för 

vindhastigheten ± 3 %, lufttemperaturen ± 1°C samt för den relativa luftfuktigheten 

± 3 % (KestrelMeters, 2018b). 
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Figur 11. Kestrel 3000 pocket weather meter från Kestrel meters, vilken användes för att bestämma 

rådande väderförhållanden (KestrelMeters, 2018a). 

Tabell 4. Rådande förhållanden vid tidpunkten för termograferingen, tillika manuella inställningar 

som krävdes för en korrekt temperaturöversikt på bilderna från termograferingen. 

 Figur 9 Figur 10 

Emissivitet, spån (dim.lös) 0,95 (Marelco, 2008) 0,95 (Marelco, 2008) 

Avstånd (m) 60 5 

Vindhastighet (m/s) 4,1 2,2 

Relativ luftfuktighet (%) 51,2 51,2 

Lufttemperatur (°C) -2,0 -2,0 

 

Både figur 9 och 10 visar att stackens yttemperatur, T1, ungefär var lika med 

omgivande lufttemperatur, Tomg som ses i tabell 4, varpå stackens yttemperatur i 

modellen antogs vara lika med omgivningstemperaturen. Omgivningstemperaturen 

i sin tur hämtades från SMHI:s databank, där lufttemperaturen i Sveg noterats en 

gång i timmen under de undersökta åren 2013–2017 (SMHI, 2018). På de ställen där 

det av någon anledning fattades värden gjordes en linjär anpassning mellan de två 

närmast liggande givna värdena. Till exempel om temperaturen var 20°C klockan 

09.00 och 30°C klockan 13.00 och ingen temperatur blivit noterad klockan 10.00, 

11.00 och 12.00, så antogs temperaturen klockan 10.00 vara 22,5°C, klockan 11.00 

25°C samt klockan 12.00 27,5°C. 

Eftersom lufttemperaturerna från SMHI var uppbyggda på tim-basis, byggdes 

modellen till att summera värmeförlusterna i stacken varje timme, varje år för sig. I 

och med att �̇� mäts i effekt (W) blir dess nya enhet Wh då effektförlusten för varje 

timme under ett år summerats. För att omvandla detta till energi i enheten GigaJoule, 

GJ, användes ekvation 7, där Q är värmeenergi i J, �̇� är värmeenergi i Wh, 3 600 är 

antal sekunder på en timme och 1 000 000 000 är antal J på en GJ. 

𝑄 =  
�̇� ∙3600

1 000 000 000
                 (7) 
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Övriga värden som användes i modellen visas i tabell 5. 

Tabell 5. Värden på variabler som användes vid modellering av torrsubstansförlusterna från 

spånstacken via värmeenergi. 

Variabler Värde Källa 

A (m2) Varierar från månad till månad se tidigare beskrivning 

λ (W/m,°C) 0,08  (Bergel & Renström, 2001) 

𝑑 (m) 0,4  se tidigare beskrivning 

𝑇1 (°C) Varierar med lufttemperaturen (SMHI, 2018) 

𝑇2 (°C) 50,9 Se figur 10 

För att kunna jämföra värmeenergiförlusterna som modellen gav med de verkligen 

TS-förlusterna givna från HEAB:s spånbokföring, krävdes omvandling från torrvikt 

till hur mycket energi torrsubstansen faktiskt innehåller. Detta gjordes genom 

ekvation 8 där m är torrsubstansens massa i ton, 19,2 är det effektiva värmevärdet 

för torrt trä i GJ/ton TS (Kastberg, u.å; Liss, 2005) och 0,9 är den andel av träet som 

blir till värme vid nedbrytning. 10 % av träets energi går till mikrobernas tillväxt vid 

nedbrytning medan resten, 90 %, blir till värme, därav faktorn 0,9 (Pleijel & Pleijel, 

2012). 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑚 ∙ 19,2 ∙ 0,9                  (8) 

Värmeenergiförlusterna summerades för varje år för att enkelt kunna jämföras med 

resultatet från den andra modellen samt med spånbokföringen. 

 

3.3.2 Modellering av torrsubstansförluster via fuktevaporation 

 

Utgångsprincipen för denna modellering var att försöka koppla resten av TS-

förlusterna, som inte kan kopplas till värmeenergiförluster, till den energi som 

lämnat stacken via vatten som evaporerar. Detta gjordes genom att ställa upp en 

fuktbalans med alla flöden av fukt till och från spånstackens yta, som därmed agerar 

systemgräns. Figur 12 visar hur denna fuktbalans ser ut bildligt och den kan även 

beskrivas genom ekvation 9. 
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Figur 12. Illustration över de vattenflöden som finns till och från spånstacken. 

 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =  𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑝å𝑛 𝑖𝑛 +  𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 + 

 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑑𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 −  𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑝å𝑛 𝑢𝑡 (9) 

Vatten tillförs och lämnar stacken varje dag i form av fuktigt spån som lastas på 

stacken för lagring, alternativt förs bort från stacken till pelletsproduktion. 

Fukthalten på detta spån varierar men medelfukthalten per månad på allt inlevererat 

spån finns noterat i HEAB:s spånbokföring. I och med att vikten på allt inlevererat 

spån finns i samma dokument blir även mängd vatten som tillförs stacken varje 

månad känt. Vad gäller fukthalten på det spån som lämnar stacken för 

pelletsproduktion, varierar även den. Då denna spånfukthalt inte noterats i någon 

bokföring tillfrågades HEAB:s VD, Anders Wiklund, som förklarade att fukthaltens 

snitt sett över ett helt år är ca 54 %2. Denna fukthalt fick i modellen därmed vara 

konstant 54 % över hela året. På samma sätt som med det fuktiga spånet in noteras 

även vikten på det spån som varje månad går till pelletering. Därmed blir även mängd 

vatten som lämnar stacken den vägen känd. 

Den nederbörd som föll över Sveg under 2013–2017 hämtades från SMHI:s 

databaser. Mängd nederbörd har i databasen summerats varje dygn i mm nederbörd 

som är detsamma som kg/m2 (SMHI, 2018). Den totala nederbörden varje månad i 

kg/m2 multiplicerades sedan med stackens area respektive månad, som beräknades 

enligt tidigare beskrivning. Därmed blev den totala vikten av vatten från nederbörd 

känd. 

För att veta hur mycket vatten som bildas i stacken vid nedbrytning av torrsubstans 

behövdes en reaktionsformel ställas upp för denna nedbrytning. Trä består av ca 40 

% cellulosa, 28,5 % hemicellulosa, 27,7 % lignin och resten är övriga ämnen som 

till exempel extraktivämnen (Sjöberg, 1993). Detta förenklades sedan till 40 % 

cellulosa, 30 % hemicellulosa och 30 % lignin. Då cellulosa och hemicellulosa är 

uppbyggda på liknande sätt Sjöberg (1993) antogs all hemicellulosa vara cellulosa i 

reaktionsformeln och därmed även i modellen, se ekvation 10. Ligninet däremot är 
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så pass svårnedbrytbart att det blir kvar och bryts inte ned3 (vonArnold, 2017). Därför 

ansågs endast 70 % av spånets totala massa vara nedbrytbart. 

Därefter balanserades reaktionsformeln i ekvation 10 för nedbrytning av cellulosa, 

𝐶12𝐻22𝑂11, se ekvation 11. Ett antagande som gjordes är att det alltid finns 

tillräckligt med syre i stacken för att reaktionerna skall kunna ske utan att syre är 

begränsande. 

𝐶12𝐻22𝑂11 +  𝑂2 →  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂     (10) 

𝐶12𝐻22𝑂11 +  12 𝑂2 →  12 𝐶𝑂2 + 11 𝐻2𝑂  (11) 

Enligt ekvation 11 bildar en mol cellulosa 11 mol vatten vid nedbrytning. För att 

sedan veta hur stor vikt detta motsvarar användes ekvation 12, där m är massan i g, 

M är molekylens molmassa i g/mol och n är antal mol. 

𝑚 =  𝑀 ∙ 𝑛     (12) 

Då molmassan för cellulosa, C12H22O11, är 342,22 g/mol och molmassan för vatten, 

H2O, är 18,02 g/mol betyder det att 342,22 g cellulosa bildar 198,22 g vatten vid 

nedbrytning (Bergel & Renström, 2001). Det betyder då att ett g cellulosa bildar 

0,579 g vatten vid nedbrytning. Därmed blir vikten på vattnet som bildas vid 

nedbrytning känd. Men då inte allt spån som ligger på lagringsstacken bryts ned 

måste sedan denna vikt multipliceras med en faktor. Denna faktor valdes till 

respektive års totala TS-förlust i förhållande till spånstackens totala storlek, enligt 

HEAB:s spånbokföring.  

 

3.3.3 Känslighetsanalys 

 

För att testa modellernas sensibilitet för förändring av värden på indata, utfördes en 

känslighetsanalys. Där valdes värdet på variablerna mängd cellulosa i trä, avståndet 

d samt temperaturen T2 att varieras. Detta påvisade hur stort utslag ett förändrat värde 

gav på slutresultatet. 

 

3.4 Ekvation för veckovis avskrivning av spånlagersaldot 

 

Med avsikt att HEAB ska få bättre koll på mängden torrsubstans som går förlorad 

under lagringstiden, togs en ekvation fram för avskrivning av spånlagersaldot på 

veckobasis. Litteratur studerades där torrsubstansförluster hos gran och tall (fura) 

undersökts under lagring vid liknande förhållanden som rådande på HEAB i Sveg. 

Med liknande förhållanden menas att lagringen skall ha skett med sönderdelad gran 

och fura, utomhus i en helt otäckt stack. Mätvärdena är dock resultat från forskning 
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gjord på flis. Noterade torrsubstansförluster i litteraturen sammanställdes sedan i en 

tabell, se tabell 6. Dessa mätvärden kunde därefter i Excel plottas till ett 

punktdiagram med en kurva anpassad till mätvärdena. Den anpassade kurvans 

ekvation togs sedan fram och blev således den slutgiltiga ekvationen för avskrivning 

av spånlagersaldot. 

Tabell 6. Använda mätvärden till ekvationen för veckovis avskrivning av spånlagersaldot. 

Lagringstid (veckor) TS-förlust (%) Källa 

13 5,6 (Nilsson & Thörnqvist, 2013) 

13 10,1 (Nilsson & Thörnqvist, 2013) 

36 8,1 (Thörnqvist, 1986) 

36 12,0 (Thörnqvist, 1986) 

22 14,4 (Thomas Thörnqvist, 1983b) 

18 7,1 (Thomas Thörnqvist, 1983b) 

22 6,3 (Thomas Thörnqvist, 1983b) 

22 12,3 (Thomas Thörnqvist, 1983b) 

10 7,2 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

19 21,9 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

28 11,1 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

37 7,2 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

45 7,7 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

52 8,4 (Thomas Thörnqvist, 1983a) 

31 20,0 (Thörnqvist, 1982) 

1 3,6 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

2 4,5 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

3 5,2 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

4 3,6 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

6 6,0 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

8 5,6 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

10 5,9 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

12 4,6 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

16 11,8 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

20 12,2 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

24 11,9 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

28 11,3 (Thörnqvist & Jirjis, 1990) 

52 27,0 (Afzal et al., 2010)  

26 2,7 (Jylhä et al., 2017)  

26 6,6 (Jylhä et al., 2017) 

39 8,4 (Pettersson & Nordfjell, 2007) 

52 17,4 (Pettersson & Nordfjell, 2007) 

0,0001 0,0001 Eget värde för kurva genom origo 

Det egna tillagda värdet, det sista värdet i tabell 6, lades till för att få kurvan att gå 

genom origo. Detta då noll procent av spånet har brutits ned då lagringstiden är noll. 
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Eftersom värdet noll ej godkändes av Excel då den anpassade kurvan var logaritmisk, 

användes istället 0,0001 som ansågs vara nära noll.  

 

3.5 Andra företags metoder vid lagring av spån 

 

För att få en överblick över vilka metoder andra pelletsproducerande företag, med 

liknande förutsättningar som HEAB, använder vid lagring av spån etablerades en 

kontakt med fem olika företag. Med liknande förutsättningar menas i samma 

storleksordning samt att företaget inte har ett eget sågverk utan köper in allt spån och 

lagrar det inom företagets egna anläggning. Av de fem kontaktade företagen var 

endast två villiga att ge ut information om företagets sätt att tänka kring lagring av 

spånet. 

De frågor som de tillfrågade ombads svara på var: 

1. Får ni spån från eget sågverk eller köper ni in spån från externa sågverk? 

2. Hur lagrar ni ert spån? Till exempel, lagras det helt öppet eller använder ni 

någon form av täckning? 

3. Hur stora är lagringsstackarna? 

4. Hur länge lagras spånet innan pelletering? 

5. Upplever ni att ni har problem med massförluster under lagringsperioden? 

För att se de tillfrågade företagens exakta svar, se bilaga 1.  

De kontaktade företagen valdes ut från en undersökning gjord av Bioenergitidningen 

(2017). Där listades 63 av Sveriges pelletsproducenter och dess produktionsmängd 

samt de företag som är Sveriges mesta pelletsanvändare. 
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4 Resultat 

 

4.1 Analys av data 

 

4.1.1 Spånöversikt 

 

En överblick över hur spånets flöden sett ut hos HEAB mellan åren 2013–2017 visas 

i figur 13. Enligt figuren följer kurvan för levererat spån den kurva för spån som går 

till produktion rätt väl. Det som fått lagersaldot att öka under åren är till största del 

inleveransen av spån under de månader på sommarhalvåret då pelletsproduktionen 

stått still. När produktionen kommit igång igen har följaktligen spånlagersaldot 

mestadels minskat. 

År 2015 sticker kurvan för spånlagersaldot iväg mer än det gjort tidigare år. Det 

började även här med spånleveranser som fortsatte komma in under 

sommarmånaderna då pelletsproduktionen stod still. Skillnaden var dock att 

spånlagersaldot inte gick tillbaka lika mycket när pelletsproduktionen sattes igång 

igen som det gjort under tidigare år. Under detta år togs ett beslut på HEAB att 

investera i fler pelletspressar och företaget ökade på så vis inköpen av spån för att 

tillgodose den nya, utökade produktionsmängden. Själva installationen av 

pelletspressarna kom av olika anledningar till att dröja längre än planerat vilket 

resulterade i ett större spånlager än vad som faktiskt var nödvändigt. Därav den 

markanta ökningen av spånlagret under 2015.  

 

Figur 13. Översikt över hur levererat spån, spån som gått till pelletering samt spånlagersaldot varierat 

mellan åren 2013-2017. 
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4.1.2 Torrsubstansförluster enligt bokföring 

 

Den summerade torrvikt av spån som varje år avskrivits i spånbokföringen, och som 

därmed betraktas som torrsubstansförluster, återfinns i figur 14. TS-förlusterna har 

en sjunkande trend mellan 2013–2015 för att sen vända och öka fram till 2017. 

 

Figur 14. Summerade torrsubstansförluster för varje år enligt HEAB:s spånbokföring. 

Torrsubstansförlusterna satta i perspektiv till spånstackens medelstorlek varje år 

visas i tabell 7. De procentuella TS-förlusterna följer samma trend som figur 14 

visade, alltså en minskning i procentenheter mellan 2013–2015 och därefter en 

ökning mellan 2015–2017. Variationen mellan åren är stor och skiljer som mest 

drygt 32 procentenheter. Den totala förlusten sett över de fem undersökta åren 

beräknades dock till ca. 8 %. 

Tabell 7. Summerade torrsubstansförluster för varje år enligt HEAB:s spånbokföring, samt TS-

förlusternas förhållande till stackens medelstorlek för respektive år. 

År Stackens medelstorlek 

(ton TS) 

TS-förlust  

(ton TS) 

TS-förlust  

(%) 

2013 7 288,75 2 535 34,78 

2014 12 715,92 1 380 10,85 

2015 25 280,25 543 2,15 

2016 30 640,75 1 282 4,18 

2017 38 988,17 3 380 8,67 

Total förlust:   7,94 % 
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4.1.3 Råvarukondensatet 

 

Figur 15 visar den mängd spån som varje år försvunnit med råvarukondensatet. Den 

mängd spån som gått förlorad varierar från år till år. Men som mest, år 2015, 

försvann nästan 45 ton torrsubstans med råvarukondensatet, rakt ut i avloppet. 

 

Figur 15. Spån som varje år försvunnit med råvarukondensatet. 

 

4.2 Hantering av spån 

 

Det mer sanningsenliga flödesschemat över spånet på företaget anses se ut enligt 

figur 16, där några förändringar gjorts från HEAB:s egna syn på spånflödet, se figur 

3. 

 

Figur 16. Uppdaterad version av flödesschemat med de verkliga spånflödena inom företaget. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 2014 2015 2016 2017

Sp
ån

 i 
rå

va
ru

ko
n

d
en

sa
t 

(t
o

n
 T

S)

År



33 

 

Ett tillägg som gjorts i figur 16 är pilen från pelleteringen till spånstacken. Pilen 

representerar det ”spill” som alltid uppstår vid produktion, samt på vägen till 

produktion. Istället för att dra en pil från varje post innan pelleteringen valdes en pil 

att dras från pelleteringen, men den representerar även allt spill som uppstår på vägen 

dit. Med spill menas något som går sönder, spån som tappas, vad det nu än kan vara 

uppstår det ofta något spill på vägen. Detta spill samlas ihop och återförs sedan till 

stacken utan att dess vikt noteras. Denna parameter är förmodligen inte speciellt stor 

i förhållande till produktionsmängd och stackstorlek, men den finns ändå där. 

Vid pelletering förekommer en hel del spill i form av ”fint” spån som består av så 

små fraktioner att det inte fäster i själva pelletsen. När pelletsen lastas på container 

följer detta finare spånet med det som pressats till pellets och därmed blir dess vikt 

noterad vid utvägning. När pelletsen däremot paketeras i säckar och påsar sållas det 

finare spånet bort och förs vidare till containrar placerade precis utanför 

produktionsbyggnaden. Denna mängd spån går sedan direkt tillbaka till spånstacken 

utan att dess vikt noteras i bokföringen. Hur mycket spån det rör sig om har varit 

svårt för företaget att skaffa en exakt uppfattning om, men enligt flera anställda på 

företaget töms ibland dessa containrar flera gånger varje skift. Det här fina spånet 

har sen tidigare noterats som ”producerad pellets” då den redan matats in i 

pelletspressarna, men förs istället tillbaka till spånstacken onoterat. Därmed är det en 

stor mängd pellets som noterats som färdig pellets som sen inte vägs ut och istället 

bidrar till att spånstackens storlek ökar utan att det syns i lagersaldot i 

spånbokföringen. Dessutom går vissa av dessa färdigpaketerade pelletssäckar 

emellanåt sönder. Den pellets som då ramlar ur samlas även den ihop och återförs 

till stacken utan att dess vikt noteras. Allt detta representeras av pilen från 

paketeringen till spånstacken i figur 16.  

Pilarna från råvarukondensatet i figur 16 ser likadana ut som den första versionen av 

spånflödesschemat i figur 3. En iakttagelse som dock gjorts är att förlusterna från 

råvarukondensatet under undersökta år ansetts vara försumbara och därmed inte 

noterats som en förlust i spånlagersaldot. Det är alltså en förlust som företaget vet 

om finns men som inte noteras som en förlust. En del av de TS-förluster som noteras 

vid avskrivningen av spånlagersaldot kan därmed härledas till förlusterna med 

råvarukondensatet. 

Delar av det spån som spills, till exempel när pelletssäckar går sönder, blir 

kvarliggande vid spillplatsen. Detta på grund av att det är svårt att få med precis allt 

spill som uppstår längs med hela processlinjen. Detta blir därmed en direkt förlust, 

antingen från spånlagersaldot eller från producerad mängd pellets beroende på vart i 

processen spillet uppstår.  

En annan iakttagelse som gjorts angående hanteringen av spån är att det finns brister 

i systemet för att kategorisera och omkategorisera spånet, som därmed ger upphov 

till TS-förluster. Pelletsproduktionen mäts via inmatat spån till pelletspressarna och 
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samtidigt vägs pelletsen ut i samband med leverans, förutom containrar som vägs 

direkt vid fyllning. Det uppstår därmed en skillnad mellan vad själva pelletsfabriken 

har redovisat som producerad pellets och vad som faktiskt finns att sälja. Detta är en 

siffra som med jämna mellanrum skall rättas till i bokföringen, men risken för att 

denna siffra inte blir korrekt känns överhängande och bidrar därmed säkerligen till 

en del av TS-förlusterna i bokföringen. 

Ännu en observation som gjorts är då hjullastaren rör om i stacken och kör ned spån 

från toppen av stacken ned för sidorna. Vid dessa tillfället sprids en del spån med 

vinden, framför allt vid högre vindhastigheter. Väder och vind kan även dra med 

mindre mängder spån när stacken ligger orörd, då spånet lagras helt otäckt och öppet. 

Det finns inga tidigare mätningar eller uppskattningar gjorda på dess 

storleksordning, men denna faktor kan troligen betraktas som förhållandevis liten. 

 

4.3 Modellering av spånstacken 

 

4.3.1 Modellering av torrsubstansförluster via värmeenergi 

 

I tabell 8 visas de TS-förluster som modelleringen av TS-förluster via värmeenergi 

visade. I jämförelse med de, enligt spånbokföringen, verkliga TS-förlusterna är 

förlustandelarna som modellen visar förhållandevis låga. En variation finns från år 

till år men totalt visar denna modell över alla fem undersökta år drygt 7 % av de 

totala verkliga TS-förlusterna. 

Tabell 8. Torrsubstansförlusterna som modelleringen av torrsubstansförluster via värmeenergi visade 

och dess förhållande till de verkliga torrsubstansförlusterna enligt spånbokföringen. 

År TS-förlust enligt 

modell 

(GJ) 

TS-förlust enligt 

bokföring 

 (GJ) 

Andel  

modellen visade 

(%) 

2013 798 48 672 1,64 

2014 1 380 26 496 5,21 

2015 2 873 10 426 27,56 

2016 3 627 24 614 14,74 

2017 4 581 64 896 7,06 

Total förlust:   7,57 % 

 

4.3.2 Modellering av torrsubstansförluster via fuktevaporation 

 

De TS-förluster som modelleringen av TS-förluster som uppkommer via 

fuktevaporation visade, överskådas i tabell 9. Variationen mellan de undersökta åren 

är stor och år 2015 skall det enligt modellen ha försvunnit nästan 630 % mer 
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torrsubstans än vad spånbokföringen visar att det faktiskt har gjort. Beräknas dock 

de totala TS-förluster som modellen visar i jämförelse med de verkliga TS-

förlusterna enligt spånbokföringen, sett över alla undersökta år, uppgår denna siffra 

till drygt 110 %.  

Tabell 9. Torrsubstansförlusterna som modelleringen av torrsubstansförluster via fuktevaporation 

visade och dess förhållande till de verkliga torrsubstansförlusterna enligt spånbokföringen. 

 

År TS-förlust enligt 

modell 

(GJ) 

TS-förlust enligt 

bokföring 

 (GJ) 

Andel  

modellen visade 

(%) 

2013 16 210 48 672 33,30 

2014 33 710 26 496 127,23 

2015 65 310 10 426 626,44 

2016 42 620 24 614 173,15 

2017 34 980 64 896 53,90 

Total förlust:   110,12 % 

 

4.3.3 Sammanlagda förluster från båda modeller 

 

Hur stora TS-förluster som modellerna sammanlagt visade varje år samt de verkliga 

TS-förlusterna enligt spånbokföringen, finns plottade i figur 17. De visade TS-

förlusterna av värmeenergimodellen är förhållandevis jämna och låga under alla fem 

undersökta år medan fuktmodellens TS-förluster varierar kraftigare. Enligt 

bokföringen skall storleken på TS-förlusterna ha haft en dal år 2015 medan 

fuktmodellen samma år visar en topp. Även i övrigt verkar de verkliga TS-

förlusterna variera i motsatt riktning i jämförelse med de från fuktmodelleringen.  

De sammanlagda TS-förlusterna från båda modellerna, samt dess storleksordning i 

förhållande till de verkliga TS-förlusterna visas även i tabell 10. Det totala TS-

förlusterna som modellerna uppvisar, sett till alla undersökta år, uppgår till drygt 117 

% av vad bokföringen visar. 
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Figur 17. Storleken på torrsubstansförlusterna som de två olika modellerna visade varje undersökt år, 

samt de verkliga torrsubstansförlusterna enligt spånbokföringen. 

Tabell 10. De sammanlagda torrsubstansförlusterna som båda modellerna visade och dess förhållande 

till de verkliga torrsubstansförlusterna enligt spånbokföringen. 

År TS-förlust enligt 

modell 

(GJ) 

TS-förlust enligt 

bokföring 

 (GJ) 

Andel modellerna 

sammanlagt visade 

(%) 

2013 17 008 48 672 34,94 

2014 35 090 26 496 132,43 

2015 68 183 10 426 654,00 

2016 46 247 24 614 187,89 

2017 39 561 64 896 60,96 

Total förlust:   117,70 % 

 

4.3.4 Känslighetsanalys 

 

Hur de sammanlagda TS-förlusterna enligt båda modellerna påverkas av ändrade 

värden på indata-variabler visas i tabell 11. Ändrade variabelvärden verkar inte ha 

någon signifikant inverkan på de totala TS-förlusterna i de flesta fall. Störst utslag 

gavs dock då andel nedbrytbar cellulosa i trä varierades. Som mest uppstod en 

skillnad från grundmodellen på 17,8 procentenheter, detta när andel cellulosa i trä 

antogs vara 50 % istället för 70 %. 
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Tabell 11. Andelen förluster som båda modellerna visade totalt över alla undersökta år, med 

varierande variabelvärden. 

Ändrad variabel och  

dess värde 

Andelen förluster som båda modellerna 

visade totalt över alla undersökta år (%) 

Grundmodell 117,7 

Avståndet, d = 0,3 120,2 

Avståndet, d = 0,5 116,2 

Temperaturen T2 = 45,9 115,5 

Temperaturen T2 = 55,9 116,8 

Cellulosa i trä = 80% 126,6 

Cellulosa i trä = 60% 108,8 

Cellulosa i trä = 50% 99,9 

 

4.4 Ekvation för veckovis avskrivning av spånlagersaldot 

 

Figur 18 visar de plottade mätvärdena för TS-förluster med en anpassad kurva till 

dessa mätvärden. Mätvärdena är uteslutande resultat från forskning gjord på flis. 

Som figuren visar är nedbrytningshastigheten, och därmed hastigheten på förlusterna 

av torrsubstans, som störst i början av lagringen. Förlusterna blir sedan större ju 

längre träet lagras men nedbrytningshastigheten klingar av med ökad lagringstid. 

 

Figur 18. Mätvärden för torrsubstansförlusternas varierande storlek vid olika långa lagringstider, samt 

en anpassad kurva till dessa mätvärden. Mätvärdena är resultat från forskning gjord på flis. 

Den ekvation HEAB bör använda till avskrivning av spånlagersaldot är ekvation 13. 

Istället för ”x” i ekvationen kan företaget sätta in lagringstiden i veckor och på så vis 

få ut en procentsats på hur stor del av spånstacken som rimligtvis brutits ned under 

given tidsperiod. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [%]  = 1,1761 ∗ ln(𝑥) + 6,4435 (13) 

y = 1,1761ln(x) + 6,4435
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4.5 Andra företags metoder vid lagring av spån 

 

Det första tillfrågade företaget köper in allt sitt spån från olika sågverk och lagrar det 

utomhus helt öppet på en asfaltsplan, utan täckning ovanifrån eller underifrån. 

Storleken på spånstacken/stackarna varierar men maximalt är de 200 meter långa, 50 

meter breda och 10 meter höga. Lagringstiden varierar beroende på om det är 

granspån eller furuspån som lagras. Granspånet kan företaget använda färskt, direkt 

i produktion, men då ofta blandat med furuspån som lagrats längre. Furuspånet vill 

företaget helst lagra i 12 veckor men uppger att deras lager sällan är så stort att de 

har möjlighet att låta det ligga så länge. Anledningen till att furuspånet bör lagras 

längre än granspånet är för att det ger en bättre kvalitet på pelletsen. Företaget säger 

sig inte heller uppleva att de har problem med massförluster under lagringstiden. De 

har dock fokuserat mer på energin i spånet och inte volymer och vikter, alltså 

MWh/ton pellets. Detta gör att de anser att frågan om massförluster inte är lika 

avgörande då till exempel fuktavgången som kan uppstå vid lagring ger ett högre 

effektivt värmevärde och är därmed något positivt. 

Det andra tillfrågade företaget köper även de in allt sitt spån från externa sågverk 

som sedan lagras utomhus helt öppet utan täckning ovanifrån eller underifrån. 

Företaget lagrar mellan 1500–4000 ton åt gången i två separata stackar, en med 

furuspån och en med granspån. Höjden på stackarna är cirka fem meter. Spånet lagras 

sedan i cirka tre månader innan det pelleteras. Vad gäller massförluster räknar 

företaget med att de förekommer, men att det inte är något som undersöks närmre 

och de vet därmed inte vilken storleksordning förlusterna har.  

 

4.6 Förslag till förbättrad hantering och lagring av spån 

 

Förslagen till förbättrad hantering och lagring av spån togs fram i avseende att 

minimera företagets torrsubstansförluster. Förslagen grundades i första hand på 

den litteraturstudie som gjorts men även på all lärdom som dragits om ämnet under 

arbetets gång.  

Lagringsstackens maximala höjd verkar ha en stor påverkan på hur mycket 

torrsubstans som går förlorad vid lagring. Därmed bör stackens höjd inte överskrida 

5–7 meter. Då stackens längd inte verkar påverka TS-förlusten vid lagring bör istället 

stackens storlek växa på längden istället för på höjden då nytt spån adderas till 

stacken. Detta är dock en platsfråga men ett bra sätt att få detta att fungera är att från 

första början bestämma vilken yta som finns att förfoga för lagring av spån. När 

denna yta är bestämd så bör ytan utnyttjas fullt ut direkt. Att lägga spånet i flera 

långa, men inte höga, rader är då att rekommendera. Långa rader som går från den 

ena sidan till den andra sidan av den bestämda ytan. På så sätt skulle även företaget 

kunna få bättre koll på hur länge spånet lagrats, om spånet läggs upp i långa rader 
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där datumen noteras mellan första och sista dag som spån levereras och läggs i just 

den raden. Detta förslag är även viktigt för att få ekvationen för veckovis avskrivning 

att fungera som den ska, då den är beroende av vetskapen av hur länge spånet har 

lagrats. 

TS-förluster i lagringsstackar är beroende av dess permeabilitet, alltså 

genomsläpplighet av till exempel luft. Bättre luftgenomströmning innebär lägre TS-

förluster. Därför bör kompaktering av stacken undvikas. All körning med hjullastare 

ovanpå lagringsstacken borde därmed elimineras. Denna punkt går lite hand i hand 

med föregående stycke, då en maximal stackhöjd på 5–7 meter dels skulle resultera 

i att permeabiliteten blir bättre än om stacken vore högre. Dessutom skulle behovet 

att köra med hjullastare ovanpå stacken då helt försvinna. Att sluta köra med 

hjullastare ovanpå stacken för att föra ned spån från toppen till sidorna, skulle även 

minimera den mängd spån som yr iväg med vinden. Även om denna förlustpost anses 

vara förhållandevis liten. 

Någon typ av täckning påverkar TS-förlusterna i en lagringsstack positivt. Att hålla 

stacken skyddad under ett tak eller tält, med en luftspalt mellan spån och tak, skulle 

därmed eliminera en del av dessa förluster. Att täcka stacken underifrån, och på så 

vis hindra att spånet ligger i direkt anslutning till asfalten, är också ett alternativ. Ett 

underliggande skydd är inte lika effektivt som ett överliggande, men det är ändå 

bättre än inget skydd alls. 

En fördelaktig metod att använda vid lagring av sönderdelad biomassa, och kanske 

det allra viktigaste förslaget på förbättringsåtgärder, är SIFU-metoden, sist in först 

ut. Detta då TS-förlusterna är som störst i början av lagringsperioden. SIFU-metoden 

innebär alltså att låta biomassa som lagrats längre än ett par månader fortsätta ligga 

kvar i lagringsstacken ett tag till. Det bör dock inte ligga kvar mer än ett år. Om 

möjligheten finns, skulle en idé vara att låta spånet lagras en vecka eller två på plats 

hos sågverken. På så vis skulle HEAB slippa få de största TS-förlusterna inom sitt 

eget system. De skulle då minst slippa betala för de ca. 6,44–7,26 % som försvinner 

den första till andra veckan, enligt den framtagna avskrivningsekvationen. Sett till 

stackens medelstorlek under 2017 skulle 7,26 % av det innebära att HEAB slapp 

betala för upp till 2830,5 ton TS om spånet låg hos sågverken i två veckor. Att även 

be sågverken att redan från början separera gran- och furuspån innan leverans till 

HEAB och sedan även lagra gran- och furuspånet separat vore även det en bra idé. 

På så sätt skulle SIFU-metoden kunna appliceras direkt på det granspån som 

levereras till HEAB medan furuspånet läggs i en separat lagringsstack för att uppnå 

de spånegenskaper som vill uppnås innan pelletering. Säg att det spån som levereras 

till företaget består av 50 % granspån och 50 % furuspån skulle alltså 6,44 % av allt 

inlevererat granspån slippa gå förlorat till ingenting och likaså den summa pengar 

som de 6,44 % kostar varje dag, år ut och år in. Skulle detta appliceras av företaget 

skulle stora summor pengar kunna sparas varje år. 
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Då nedbrytningen, och därmed även TS-förlusterna, är som störst vid lagring under 

sommarhalvåret borde lagringen av biomassa under denna period minimeras i största 

möjliga utsträckning. Att planera inköp och lagring av spån så det räcker precis över 

pelletsproduktionssäsongen och sedan avvakta med att köpa in nytt spån så länge det 

möjligen går inför nästa säsong, vore gynnsamt för att undvika TS-förluster. 

En rutin där det spån som återförs till stacken först vägs eller på annat sätt 

kontrolleras och noteras bör införas. Idag återförs stora mängder spån till stacken 

som är registrerat som något annat, till exempel producerad pellets. Detta genererar 

stora felmarginaler i flera delar av HEAB:s bokföring, som egentligen enkelt skulle 

kunna elimineras. Detsamma gäller spånet som försvinner med råvarukondensatet. I 

och med att det är upp emot 45 ton som försvinner ur systemet den vägen varje år, 

bör även detta noteras i spånbokföringen och inte försummas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5 Diskussion 

 

En faktor som påverkat de resultat som är baserade på tidigare forskning är att det 

idag inte finns någon forskning gjord på lagring av sågspån. Inte heller på 

lagringsstackar som har en högre maximal höjd än ca. sju meter. Den forskning som 

resultaten, bland annat avskrivningsekvationen, är baserad på är gjord på flis, vilket 

är den minsta fraktionsstorlek som forskning gjorts på, vad gäller lagring av trä. 

Eftersom spån förlorar massa, och därmed torrsubstans, snabbare än flis blir effekten 

ännu större för spån är för flis.  

HEAB har en bra och detaljerad spånbokföring där företaget varit noga med att 

anteckna alla avskrivningar av spånstackens storlek som gjorts under de undersökta 

åren. Under de två första undersökta åren fanns dock flera dokument för samma år, 

då en omstrukturering av företaget gjordes under dessa år i samband med att HMAB 

delades upp i HMAB och HEAB. I och med omstruktureringen var det enligt 

anställda lite rörigt med spånbokföringen av förståeliga skäl. Till exempel finns det 

under dessa år flera bokföringsdokument för samma år. I de olika dokumenten för 

samma år finns ibland olika information. De flesta frågetecken kring detta har retts 

ut med den för företaget ansvarige personen för spånbokföringen. Några mindre väl 

beskrivna avskrivningar av spånstackens storlek finns dock kvar som en oklarhet och 

kan ha påverkat sammanställningen av de första undersökta årens antecknade 

torrsubstansförluster. 

Sett till hur stackens storlek varierar i förhållande till inköp och produktion, se figur 

13, blir det tydligt att stacken de flesta år har varit större än den behöver vara. År 

2013 och 2014 går lagersaldot upp under de månader när produktionen står stilla och 

tvärt om under produktionssäsong. Men från och med 2014 och framåt går stackens 

lagersaldo aldrig ned till noll efter produktionssäsongen utan den byggs istället på 

och blir större för varje år som går. Detta har en naturlig förklaring i och med de 

tilltänkta pelletspressarna vars installation försenades. Efter produktionsåret 

2017/2018 var det enligt planeringen tänkt att spånlagersaldot skulle återhämta sig 

och komma ned till noll igen. Med enligt HEAB:s VD Anders Wiklund uppfylldes 

inte den planen till hundra procent, även om stackens storlek nu är betydligt mindre 

än den varit de senaste åren. I framtiden bör dock inköpen av spån bättre matchas 

med produktionen om TS-förlusterna skall minimeras. Även om ett visst lager 

behövs på grund av att oförutsedda händelser kan ske samt för att uppnå en viss 

pelletskvalitet, bör lagret inte vara så pass stort som det varit de senaste åren. 

Vad gäller de TS-förluster som noterats i sammanställningen av spånbokföringen 

varierar dess storleksordning mycket från år till år. Till exempel uppgår TS-

förlusterna år 2013 ha varit 2 535 ton TS, vilket motsvarar en förlust på nästan 35 % 

i jämförelse med stackens medelstorlek det året. Motsvarande förlust för år 2015 var 

543 ton TS som endast motsvarar en förlust på ca. 2 %. Detta även då stackens storlek 
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över lag var avsevärt större år 2015 än den var 2013 och i och med det borde TS-

förlusterna ha varit större. Det kan dels bero på att år 2013 var det året då stacken 

senast var i princip helt tömd på spån efter produktionssäsongens slut. Den enda 

gången ett exakt värde på stackens storlek kan bestämmas är när stacken är helt tömd 

och i och med det hur mycket som har faktiskt har försvunnit. Det behövs då inte 

användas några mätverktyg eller mätmetoder med olika felmarginaler för att 

bestämma stackens storlek. Är det tomt på lagret och det samtidigt står i bokföringen 

att det till exempel ska finnas 2 000 ton TS, så avskrivs uppenbarligen 2 000 ton TS 

av till noll ton TS. Under 2013 var det precis det som hände, en större avskrivning 

av spånlagersaldot gjordes. Finns det spån kvar i stacken däremot är det svårare att 

uppskatta hur mycket som faktiskt finns kvar i stacken. Även om HEAB använder 

ett bra mätverktyg med GPS, finns alltid ett utrymme för avvikelser. Dels på grund 

av mätverktyget i sig men även på grund av den mänskliga faktorn. Ju större stacken 

är dessutom, desto större blir förmodligen felmarginalerna då det blir svårare att 

uppmäta exakta mått. Vid inventeringen i februari 2018 upptäcktes svårigheter med 

att mäta stackens exakta storlek just på grund av dess storlek. Exempelvis fanns då 

flera höga toppar med branta kanter som undveks att kliva ända ut på, på grund av 

säkerhetsskäl. Ett annat var svårigheten att på baksidan av stacken få ned GPS-

mätaren ända ned mot asfalten, vilket är nödvändigt för att ringa in stacken samt för 

att bestämma dess höjd i förhållande till marknivån. Svårigheten uppstod på grund 

av att det var ca. en meter snö ovanpå stacken på dess baksida, vilket gjorde det svårt 

att se ifall mätutrustningen faktiskt gick ändå ned mot asfalten. Detta skapa därmed 

en osäkerhet i hur stora TS-förlusterna har varit exakt ett specifikt år. Det är möjligt 

att TS-förlusterna därmed egentligen var större år 2015 än vad bokföringen visar och 

på samma sätt att TS-förlusterna egentligen var mindre år 2013 än vad bokföringen 

visar. Förmodligen tillskrevs större TS-förluster år 2013 eftersom det var då TS-

förlusternas egentliga storlek uppdagades i och med att stacken blev tom. Att sedan 

TS-förlusterna verkar ha varit som störst år 2017 är nog dock att stacken varit som 

störst under detta år och varit stor under flera år. Även om de totala TS-förlusterna 

endast motsvarar drygt 8 % av stackens totala medelstorlek, ger det högre utslag på 

total TS-förlust i enheten ton TS då stacken är så pass mycket större. På grund av 

beskrivna svårigheter att veta hur stora TS-förlusterna varit för varje specifikt år, 

ansågs det därmed mest representativt att kolla på de totala förlusterna över alla år i 

förhållande till stackens summerade storlekar för varje år. 

En annan faktor som skapar en osäkerhet i bestämningen av stackens storlek, är det 

sätt som HEAB omvandlar de av GPS-mätaren uppmätta värden av volymen i m3 till 

dess torrvikt i ton TS. Idag används en omvandlingsfaktor på 0,2 som multipliceras 

med stackens volym och detta anses då motsvara stackens torrvikt. Vad denna faktor 

egentligen borde vara är svårt att säga då den är direkt beroende av stackens densitet. 

I en spånstack av denna storlek är det svårt att uppskatta ett exakt värde på densiteten. 

Dels på grund av att den kompakteras av sin egen massa och dels på grund av 

hjullastaren som kör ovanpå stacken dagligen. Stackens densitet varierar med största 
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sannolikhet även beroende på var i stacken som den undersöks, om det skulle 

undersökas. Detta på grund av att hjullastaren oftare kör på vissa ställen och mer 

sällan på andra ställen. Det beror även på att det i stacken kan uppstå hålrum på grund 

av de olika nedbrytningsmekanismerna, eller på grund av att det helt enkelt uppstått 

en självantändning inne i stacken och att en del av spånet brunnit upp. För 

noggrannare mätningar samt för att få bättre koll på hur stora TS-förlusterna faktiskt 

är, bör vad som är en lämplig storlek på denna omvandlingsfaktor studeras närmare.  

När det kommer till hanteringen av spånet finns en stor förbättringspotential. Både 

när det gäller att minska de faktiska TS-förlusterna men även gällande att få koll på 

de spånflöden som faktiskt finns i systemet. I och med att till exempel minska 

stackens storlek, framför allt på höjden, skulle en hel del TS-förluster kunna 

undvikas, som beskrivits i resultatet. En mer oroväckande faktor är den mängd spån 

som återförs till stacken utan att det noteras. I och med detta borde egentligen TS-

förlusterna vara ännu större än vad bokföringen visar. Hur stora de egentligen är, är 

svårt att säga i och med att det inte finns några mätningar alls på hur mycket som 

faktiskt återförs. Men enligt anställda på HEAB skall det röra sig om stora mängder. 

Det borde därmed vara av yppersta vikt för företaget att införa en rutin att mäta den 

mängd spån som återförs till stacken. Detta om en god kontroll över spånlagret, samt 

de TS-förluster som uppstår i den, skall erhållas. 

Det här med att spån återförs till stacken och att TS-förlusterna egentligen är större 

än bokföringen visar, är en faktor som kan försvara de uppbyggda modellernas 

trovärdighet trots att de visar på en större TS-förlust än vad bokföringen gör. 

Grundmodellerna visar en TS-förlust på totalt drygt 117 % av vad spånbokföringen 

visar, vilket är ett bra resultat. Exakt hur väl resultaten speglar de verkliga TS-

förlusterna är som sagt svårt att veta, i och med att mängden återfört spån till stacken 

är okänd. Det finns även en del antaganden som gjorts inför modelleringen som även 

de kan ha påverkat slutresultatet. De flesta antagandenas påverkan på slutresultatet 

testades dock i känslighetsanalysen och visade inte på några enorma avvikelser från 

vad grundmodellerna visade. I och med att den exakta storleken på TS-förlusterna 

egentligen är okänd, skulle dessutom resultaten från känslighetsanalysen kunna ligga 

något närmare de verkliga resultaten än grundmodellen. Ett större område ringas 

åtminstone in med potentiellt verklig resultatbild. Hur som helst uppnåddes uppsatta 

förhoppningar av vad modelleringen skulle kunna ge, alltså att få de sammanlagda 

TS-förlusterna från modellerna att motsvara de verkliga TS-förlusterna.  

Ett antagande som inte testades var det om att det alltid finns tillräckligt med syre i 

stacken för att reaktionerna i ekvation 11 alltid skulle kunna ske fullt ut utan att syre 

skulle vara begränsande. Detta är dock ett antagande som är svårt att veta om det 

stämmer eller inte då inga syremätningar gjordes under denna studie. När stackens 

storlek är så pass stor som den varit de senaste åren hos HEAB, är risken stor att det 

finns områden i stacken som är syrefattiga och kanske till och med helt syrefria. 
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Detta på grund av att nedbrytning och andra reaktioner kräver syre och att 

permeabiliteten är så pass låg att inget syre från omkringliggande luft kan tränga 

igenom så långt. Att mäta syrehalten i olika delar av stacken skulle vara intressant 

att göra i framtiden för en bättre koll på vilka förhållanden som råder i stacken och 

därmed TS-förlusterna. Med detta sagt, betyder inte det att det är bra att bygga en 

stor stack där delar av den blir syrefattiga eller helt syrelösa för att minska 

nedbrytning och andra reaktioner som sker. TS-förlusterna kan uppstå och kommer 

förmodligen att uppstå på andra sätt vid syrefattig miljö, som självantändning och 

pyrolys. Som tidigare studier visar är TS-förlusterna alltid större i större, 

kompakterade stackar än i mindre och mer permeabla stackar.  

Modellerna är i sin uppbyggnad generella och skulle förmodligen fungera lika bra 

för vilket annat pelletsproducerande företag som helst. Det som dock måste ändras 

är indata. Den indata som användes i det här fallet består till stor del av uppmätta 

värden på till exempel temperaturer i stacken och omgivande klimatdata. Anpassas 

indata till rådande förhållanden på den plats som önskas simuleras, skulle antagligen 

erhållet resultat från modellerna stämma väl överens med verkligheten. 

Precis som med TS-förlusterna från bokföringen beräknades de totala TS-förlusterna 

som modellerna visade under alla de undersökta åren och jämfördes sedan med de 

enligt spånbokföringen verkliga sammanlagda TS-förlusterna. Analyseras resultaten 

från modelleringen närmare sticker till exempel år 2015 ut på så vis att de 

modellerade TS-förlusterna alltid är som störst detta år. I värmemodellen är TS-

förlusterna ungefär dubbelt så stora som det år med det näst högsta utslaget. Samma 

år ger fuktmodellen ett utslag på 654 % i jämförelse med vad spånbokföringen visar, 

vilket är nästan 3,5 gånger mer än det år med det näst högsta utslaget. 2015 är också 

det år då TS-förlusterna enligt spånbokföringen var signifikant mindre i jämförelse 

med de andra undersökta åren. Som beskrivet tidigare är det svårt att veta hur stor 

mängd TS som faktiskt gått förlorad under ett specifikt år av diverse anledningar. 

Avskrivningar av stackens storlek har gjorts dels vid inventeringar, men även 

löpande då de anställda på HEAB fått intrycket att de med blotta ögat kunnat se att 

stacken varit mycket mindre än vad spånbokföringen faktiskt visat. Därmed ansågs 

det mest rättvist och representativt att använda de sammanlagda TS-förlusterna. De 

totala förlusterna är med detta även det som genomgående använts till att 

representera slutgiltiga resultat vid modelleringarna och likaså vid 

känslighetsanalysen. 

I de två olika simuleringsmodellerna som byggdes upp visade sig fuktmodellen ge 

ett signifikant högre utslag än värmeenergimodellen. Det betyder alltså att 

energiförlusterna som uppstår i stacken på grund av fuktevaporation är betydligt 

mycket större än de som uppstår på grund av att värme lämnar stacken i form av 

ledning, strålning och konvektion. Värmeenergimodellen visade totalt en TS-förlust 

på drygt 7 % av de totala, verkliga förlusterna enligt bokföringen medan 
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fuktmodellen visade drygt 110 %. Det är dock inte konstigt då det går åt stora 

mängder energi till att förånga det vatten som finns i flytande form innan det kan 

lämna stacken i form av vattenånga. Det finns även en risk att det försvinner mer 

vatten från stacken än vad modellen visar finns. En del vatten skulle teoretiskt sett 

kunna rinna ut från botten av stacken. Dock fanns inget som tydde på detta när ett 

besök gjordes hos företaget i februari 2018, då asfalten runt omkring stacken var torr. 

Dessutom förklarar forskare, se inledningen, att spån fungerar absorberande till fukt 

till skillnad mot andra träfraktioner, som till exempel flis eller grot då vattnet enklare 

rinner av dessa fraktioners yta. Fuktevaporation är dock svår att begränsa och det 

kommer att ske så länge drivkraften för det finns, det vill säga att spånet innehåller 

mer fukt än luften. Det beror även på rådande väder i form av solinstrålning, värme 

och vindhastigheter. Ett alternativ till att undvika fuktevaporationen är att torka 

spånet innan det lagras. Det skulle även göra förhållandena i stacken mindre 

gästvänlig för bakterier och nedbrytningssvampar vilket i sin tur skulle minska TS-

förlusterna. Problemen och nackdelarna med torkning innan lagring överväger nog 

dock dess fördelar. Dels är det kostsamt och energikrävande att torka spån. Dessutom 

skulle spånet i sådana fall behöva lagras i en klimatkontrollerad byggnad eller 

liknande, då det torra spånet skulle absorbera en massa fukt från nederbörd men även 

från fukt i luften om det skulle lagras öppet utomhus. Då skulle spånet ändå behöva 

torkas en gång till vilket inte är speciellt effektivt i varken tids-, energi- eller 

kostnadssynpunkt. Att bygga upp ett sådant klimatrum som skulle krävas skulle inte 

heller vara försvarbart. Men skulle en del av den adderade fukten minimeras, genom 

att till exempel förhindra att nederbörd faller över stacken med hjälp av ett skyddande 

tak, skulle det finnas mindre vatten att evaporera och mindre energi skulle gå 

förlorad. Dessutom skulle fukthalten i stacken bli lägre vilket som sagt minskar den 

mikrobiella aktiviteten. Om spånets fukthalt dessutom inte vore lika hög precis innan 

torkningsprocessen, skulle en del energi teoretiskt sett kunna sparas även där. 

Ekvationen för veckovis avskrivning av spånlagersaldot är helt baserad på resultat 

från tidigare forskning. Denna faktor är något som ger ekvationen en hög 

trovärdighet då alla funna trovärdiga forskningsresultat samlats ihop och en kurva 

anpassats till givna mätvärden. Det som dock gör det svårt att veta hur väl ekvationen 

stämmer in på rådande förhållanden på HEAB är bristen på forskning kring lagring 

av fraktionen spån samt på stackar i den storleksordning som den hos HEAB. Hur 

mycket detta påverkar resultatet är i och med bristen  på forskning svårt att säga. 

Enligt den forskning som studerats i introduktionen verkar det som att mindre 

fraktioner ger större TS-förluster och det tyder på att TS-förlusterna borde vara något 

högre vid lagring av spån än vid lagring av flis. Samtidigt kan det vara svårt att veta 

hur en så pass stor stack påverkar nedbrytningen av torrsubstans. Vad som exakt sker 

i en stack med en höjd på över 24 meter är svårt att säga. Detta då en så kallad stor 

stack enligt forskarna har en maximal höjd på 5–7 meter. Enligt vad forskningen 

säger som gjorts på flis, blir temperaturutvecklingen kraftigare hos en stor stack i 

jämförelse med en mindre stack, och därmed blir även nedbrytningen intensivare och 
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TS-förlusterna större. Detta tyder på att TS-förlusterna i spånstacken hos HEAB 

borde vara något större än vad den tidigare forskningen säger om TS-förluster i 

mindre högar med större fraktioner än spån. Men det är omöjligt att säga. Kanske är 

just spån speciellt när det kommer till lagring i stora stackar. Yttre väderförhållanden 

verkar inte påverka inre delarna på en större stack enligt forskarna. När stacken då 

blir så stor som den är hos HEAB är det ingen som riktigt vet vad som sker inuti den. 

TS-förlusterna är enligt tidigare forskning också beroende på omgivande klimat och 

lagringsförhållanden. Det går därför inte att säga att en studie gjort i Italien eller till 

och med Skåne är direkt jämförbar med de resultat som samma undersökning skulle 

ge i Sveg. Dock gjordes ett urval av forskningsresultat då avskrivningsekvationen 

skulle utarbetas. Endast de resultat som kom från studier med någorlunda liknande 

förhållanden som rådande i Sveg, valdes ut till att representera de mätvärden som 

blev till underlag för ekvationen.  

Ekvationen är logaritmisk vilket innebär att förändringshastigheten är som störst i 

början av tidsaxeln för att sedan klinga av ju längre tiden går. Detta är också helt i 

enighet med vad forskningen säger om nedbrytningen av torrsubstans. Efter en 

veckas lagring skall det, enligt ekvationen, ha brutits ned 6,4 % TS, efter 10 veckor 

9,2 % TS och efter 52 veckor 11,1 % TS vilket känns som ett rimligt resultat. När 

spånbokföringen analyserades visade den på en snittförlust på 8 %, men i och med 

det spån som hela tiden återförs till stacken är 11,1 % en mer trovärdig förlust under 

ett års lagring. De anställda på HEAB som förhoppningsvis kommer att använda sig 

av den framtagna ekvationen, kanske dock inte borde vara helt förvånade om det i 

framtiden visar sig att TS-förlusterna blir något större än vad ekvationen säger. Hur 

väl ekvationen kommer att stämma beror också på hur företaget i framtiden väljer att 

nyttja de tips och råd över förbättringsområden för att minska TS-förlusterna, som 

bland annat tagits fram i detta arbete. Men hur som helst är ekvationen en bra riktlinje 

för vad företaget kan förvänta sig i form av TS-förluster. Den kommer även ge en 

bättre översikt och kontroll över spånstacken samt en möjlighet till att bättre kunna 

planera inköp och produktion. 

När andra företag kontaktades och ombads svara på några frågor angående deras sätt 

att tänka kring lagring av biomassa, blev gensvaret inte lika stort som 

förhoppningarna om det. Men många anser säkert att det deras företag håller på med 

och hur de tänker kring deras verksamhet är deras ensak och att inga externa personer 

eller företag har något med det att göra, vilket måste respekteras. De två företag som 

svarade verkade ändå ha en liten aning om hur biomassa bör lagras på bästa sätt, 

både i kvalitets- och säkerhetssynpunkt. Företagen följde de riktlinjer som kan tänkas 

finnas för denna typ av verksamhet väl, med låga lagringsstackar och kortare 

lagringstider. Om de sedan visste varför det skulle lagras på det sättet var däremot 

inte helt tydligt. Inget av företagen verkade ha funderat över det här med TS-förluster 

speciellt mycket innan frågan kom på tal. Förmodligen är det just deras sätt att lagra 

och hantera spånet på som inte givit dem någon anledning att ta hänsyn till och 
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fundera över TS-förluster i samma utsträckning som HEAB tvingats göra. En av 

anledningarna till att det är så är förmodligen att de tillfrågade företagen tillämpar 

SIFU-metoden på deras granspån. Båda företagen separerar furuspånet och 

granspånet för att kunna använda granspånet i princip direkt, medan furuspånet läggs 

på lagring till önskade spånegenskaper uppnåtts. Detta är bara ytterligare en 

bekräftelse på hur stor påverkan som stackarnas storlek samt lagringstiden har på 

TS-förlusterna. 

Om alla de förbättringsförslag som tagits fram i detta arbete gällande lagring och 

hantering av spånet skulle anammas av HEAB skulle en hel del TS-förluster kunna 

undvikas. Exakt hur stor andel TS-förluster som skulle undvikas är svårt att 

bestämma i och med bristande forskning på spån och stackar av den storlek som den 

hos HEAB. Men ser man till den forskning som finns på bland annat flis kan 

skillnaden av att utföra endast en av dessa åtgärder vara stor. Lägger man då ihop de 

positiva effekterna från alla dessa åtgärder samtidigt skulle det möjligtvis kunna bli 

så att TS-förlusterna inte längre utgör ett större problem för företaget, precis som hos 

de andra tillfrågade företagen. Det skall då också tilläggas att de andra företagen 

fortfarande lagrar spånet helt öppet utan någon täckning och verkar ändå inte uppleva 

några större bekymmer med TS-förluster. De förbättringsförslag som HEAB 

förmodligen kommer ha svårast att anamma är de där sågverken är inblandade. De 

punkterna är att styra över hur mycket som levereras över vintern och sommaren, att 

få lagra spånet på plats hos sågverken innan leverans samt att få de att separera på 

gran- och furuspån och leverera dessa två sorter separat. Även om det innebär att 

HEAB måste få en utomstående part att ändra sina rutiner skulle de två sistnämnda 

punkterna kunna innebära en stor ekonomisk vinst för företaget. Därmed är den 

diskussionen värd att ta med sågverken för att försöka få igenom ett förslag som kan 

passa alla parter. 

Skulle samtidigt åtgärder göras gällande hanteringen av spånet skulle det kunna 

skapa en helt annan trygghet och självsäkerhet kring spånstacken. Som det verkar 

idag finns en oro över att inte ha kontroll över vad som sker i stacken och varför det 

sker. Bättre rutiner bör införas för att mäta och kontrollera de faktiska spånflödena 

till och från stacken. Till detta hör även att notera förluster i bokföringen som 

egentligen är kända, till exempel råvarukondensatet. Även om det anses vara en liten 

post så skapar många små poster tillsammans en stor post, som skapar en onödig oro 

och förvirring. Får HEAB kontroll på dessa saker samtidigt som 

avskrivningsekvationen används, borde de negativa överraskningarna vid 

inventeringarna av spånstacken utebli. TS-förluster kommer dock alltid att finnas vid 

lagring av biomassa, men att få koll och kontroll på när och hur de sker skulle kunna 

utgöra en enorm vinst för företaget. Både ekonomiskt och mentalt. Dessa 

förbättringsåtgärder skulle inte bara göra det lättare att planera inköp och produktion, 

det skulle även bidra till att lättare kunna planera och sätta upp mål för företagets 

framtid. 



48 

 

6 Slutsatser 

 

Torrsubstansförluster är ett ovälkommet fenomen av många anledningar. Att förstå 

hur och varför de uppstår och på så sätt kunna kontrollera förhållandena i 

lagringsstacken är ett viktigt verktyg för att få bukt med, och minimera TS-

förlusterna. Detta arbete kan ses som just det verktyget för att skapa medvetenhet om 

vad som faktiskt orsakar dessa TS-förluster samt hur de överdrivna TS-förlusterna, 

med mer eller mindre enkla medel, kan undvikas. 

För att HEAB i största möjliga utsträckning skall undvika, samt få bättre koll på, TS-

förlusterna bör de: 

- Minska spånstackens maximala höjd till 5–7 meter. 

- Undvika att köra med hjullastare ovanpå stacken och därmed undvika onödig 

kompaktering. 

- Använda någon form av rekommenderad täckning av spånstacken. 

- Använda sig av SIFU-metoden. Med denna metod har HEAB den största 

möjligheten till att spara stora summor pengar. 

- Separera gran- och furuspånet i två olika stackar för att kunna lagra 

furuspånet och använda granspånet direkt. 

- Minimera inköp av spån under sommartid (ej produktionssäsong) för att 

undvika de större TS-förlusterna sommartid kontra vintertid. 

- Använda den i detta arbetet framtagna avskrivningsekvationen. Det innebär 

också att få bättre koll på hur länge det inlevererade spånet ligger på lagring 

innan pelletering. Detta för att erhålla ett trovärdigt resultat från 

avskrivningsekvationen. 

- Införa rutiner för mätning av de interna flöden av spån som dagligen återförs 

till spånstacken. 

- Börja skriva med alla interna flöden i spånbokföringen. 

 

6.1 Förslag på vidare forsknings- och utvecklingsområden 

 

Idag finns ingen forskning gjord på vad som sker vid lagring av fraktionsstorleken 

spån. Det finns massa forskning om lagring av hela stockar, grot, bark och flis men 

ingenting om spån. Detta är en stor brist då lagring av spån är ett måste för 

pelletsproducerande företag, för att uppnå en bra kvalitet på pelletsen. Då även en 

tidning om skogsforskning från Skogsindustrierna pratat om hur viktig den fortsatta 

utvecklingen av förädlingen av sågspån är, bör forskning inom detta område vara 

högt prioriterat. Ett förslag till hur detta ska gå till är att skapa fler 

doktorandsamarbeten mellan universitet och företag med liknande förutsättningar 

och problematik som HEAB. Detta för att kunna vara med och observera och utföra 
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mätningar under en längre tid för att få så bra uppfattning som möjligt om hur spån 

påverkas vid lagring. 

Det finns idag inte heller någon forskning på hur trä påverkas då det lagras i verkligt 

stora lagringsstackar. I den forskning som finns idag anses lagringsstackar med en 

maximal höjd på 5–7 meter vara stora och det finns därmed ingen forskning på 

lagring i större stackar än så. Det gör att det blir svårt att göra en korrekt utvärdering 

och uppskattning av torrsubstansförluster hos företag som HEAB, där spånstackens 

höjd kan uppgå till 24 meter, eller ibland till och med högre. Kanske kan det finnas 

någon fördel med att lagra i ännu större stackar. Någon fördel som något företag kan 

välja att prioritera trots att det finns andra nackdelar med att lagra i så stora stackar. 

Oavsett bör det forskas på vilka följder lagring av trä i verkligt stora stackar får. Detta 

kan utföras på samma sätt som beskrivet i tidigare stycke, med till exempel 

doktorander. 

Ett ämne som HEAB själva bör undersöka närmre är det sätt de idag omvandlar 

spånstackens volym i enheten m3, efter inventering, till motsvarade torrvikt i ton TS. 

Idag används omvandlingsfaktorn 0,2. Hur bra den faktorn faktiskt stämmer överens 

med verkligheten är oerhört svårt att säga. Skulle jag själv gissa tror jag att den 

faktorn egentligen skall vara större då stacken är så pass kompakterad. Ett framtida 

examensarbete för att undersöka denna faktor närmre skulle vara perfekt. Att få ett 

mer korrekt värde på denna faktor skulle även hjälpa HEAB att få bättre koll på sina 

TS-förluster och även vad som sker inuti stacken. 
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Bilaga 1 

 

Ställda frågor till andra företag med liknande förutsättningar som HEAB: 

1. Får ni spån från eget sågverk eller köper ni in spån från externa sågverk? 

2. Hur lagrar ni ert spån? Till exempel, lagras det helt öppet eller använder ni 

någon form av täckning? 

3. Hur stora är lagringsstackarna? 

4. Hur länge lagras spånet innan pelletering? 

5. Upplever ni att ni har problem med massförluster under lagringsperioden? 

Svar från företag 1: 

1. Köper allt spån från Sågverk. 

2. Lagring utomhus, helt öppet. 

3. Väldigt olika men upp till max 200 meter * 50 meter * 10 meter. 

4. Olika beroende på om det är granspån eller furuspån. Granspån kan användas 

färskt, direkt i produktion (oftast i recept blandat med lagrat furu). Furuspån 

vill vi lagra 12 veckor om vi kan för att uppnå en bra pelletskvalitet, men 

oftast har vi inte det lager som behövs för det.  

5. Nej! Men det betyder inte att det inte förekommer, bara att vi inte noterar det. 

Vi bygger våra åtgångstal (MWh sågspån/ton pellets) på de kända flödena 

(IB + inleveranser – åtgångstal / ton producerad pellets – UB). Med det sagt 

så finns här naturligtvis alla de förluster som kan tänkas uppkomma, samt 

även vinster i MWh. Materialet kan bli torrare/fuktigare = högre/lägre 

effektivt värmevärde. Det kan bli lägre p.g.a. vind som för bort material 

och/eller nedbrytning av material som pågår över tid. Även rena mätfel kan 

ge avvikelser mot den faktiska energimängd som de facto ligger på plats? 

Men som sagt, det är energi som är handelsmåttet och inte volymer och vikter 

vilket gör frågan om massförluster lite mer av en ”icke fråga”. Intressant är 

dock frågan om energiförluster (eller vinster) från inmätningstillfället tills det 

skall användas i tillverkningen. 

Svar från företag 2: 

1. Vi köper in allt. 

2. Vi lagrar sågspånet utomhus helt öppet. 

3. Vi lagrar mellan 1500 ton upp till 4000 ton i två högar (gran samt fura), 

maxhöjd cirka 5 meter. 

4. Max cirka 3 månader. 

5. Vi räknar med förluster, men vet inte i vilken storlek. 


