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Forskning om bränslelagring vid 
Institutionen för Energi och Teknik 
Utförda och pågående projekt: 
• Stubbar som bränsle  
• Täckningseffekt vid storskalig lagring av flis 
• Skillnad i lagringsegenskaper för skogsbränsle 
 sönderdelat mot olika målfraktioner 
• Täckningseffekt vid storskalig lagring av bark 
• Täckningsmaterialets effekt vid storskalig lagring av 

skogsflis 
• EuroPruning 
• Biosteam 



Varför lagra? 
• Skillnad i utbud och efterfrågan 
• Balansera skillnader i förbrukning 
• Buffert i händelse av leveransproblem 
• Minska kostnader pga. skillnader i pris 

 
Men lagring kan även höja kvaliteten på bränslet 
 Lägre fukthalt 
 Lägre askhalt 
 Högre värmevärde 

 



Problem? 
• Hur stora volymer behövs? Är uppskattningen av behovet 

tillförlitlig? ( belopp , typ , tid etc. ) 
 

• Extra hantering innebär extra kostnader  
 

• Substansförluster, lagringsförluster. 
 

Var ska bränslet lagras? 
 
Terminal, producent, konsument? 



Vad händer under lagring? 

Biomassa 
Näringsämnen och H2O 

Mikroorganismer 
(O2 + temperatur > 0°C) 

Mikrobiellaktivitet 

Temperaturutveckling 

Kemiska processer 

Självantändning 

Substansförluster 

Energiförluster 

Sporer, damm mm 

Hälsorisker 





Fuktalter i stackar med olika 
fraktionsfördelning 

 

60                          63 

        25        26                                 48   46 

   19   19    18   22                       39    39    39   39 

        100 * 100 mm           25 * 25 mm 



Substansförluster i stackar med 
olika fraktionsfördelning 

 

9                          16 

        7        4                                 15   13 

    5      5     3      4                         11     9      6       7 

100 * 100 mm      25 *25 mm 



Lagring av skogsflis 
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Barklagring 



Bark 

0

10

20

30

40

50

Fu
kt

ha
lt,

 %
 

Otäkt Toptex



Bark 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Su
bs

ta
ns

fö
rlu

st
, %

 

A 

Otäkt Toptex



Bark 

0

2

4

6

8

10

En
er

gi
m

än
gd

, M
J 

A 

Otäkt Toptex



Bark 
 



Otäckt och täckt bark  



Täckningsmaterial? 
 
 
Är det någon skillnad mellan olika material? 
 
Hur påverkas bränslekvaliteten? 







Slutsatser generellt 
Lagra om möjligt osönderdelat material 
 
Sönderdela till grova fraktioner om bränslet måste lagras 
sönderdelat. 
 
Täckning skyddar bränslet från nederbörd, men täta 
täckningsmaterial resulterar i en oförändrad fukthalt.  
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