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FÖRORD. 
    

 

   Vattenfallsstyrelsen framlägger härmed redogörelse för sina arbeten med torv- 
tillverkning och torveldning under de gångna åren. Ur ekonomisk synpunkt äro de 
erhållna resultaten långt ifrån tillfredsställande. Emellertid får ej förbises, att styrelsen 
under krisåren i torvtillgångarna hade en reserv, som möjliggjorde minskade inköp och 
lagerhållning av stenkol, och att styrelsen därför i stort sett gått fri från de stora förluster 
å dylika lager, som drabbade ett flertal såväl industrier som kommunala inrättningar vid 
prisfallet efter fredsslutet. Som vinst kvarstår dessutom erfarenheten av huru en i stor 
skala och med goda tekniska resurser bedriven torvtillverkning gestaltar sig, vilken 
måhända vid något kommande tillfälle kan förhindra ytterligare förluster, icke minst 
därigenom att denna erfarenhet borde kunna stämma en för nya torvföretag benägen 
opinion till eftertänksamhet. 

   I tekniskt hänseende hava många i och för sig beaktansvärda resultat ernåtts. Över-
huvud taget torde kunna sägas, att torvproblemet, i vad det avser den lufttorkade torvens 
transport, lagring och eldning blivit löst ungefär så långt man kan komma. Torven har, 
om man bortser från anskaffningskostnaden, visserligen visat sig på grund av större 
volym och mottaglighet för väta medföra vissa merkostnader gentemot stenkol, men 
dessa merkostnader hava, där lagringsutrymmen och lämpliga transportmedel samt 
lämpliga eldningsanordningar finnas, hållit sig inom måttliga gränser. Torven har vidare 
kunnat eldas med gott resultat i stor drift. Däremot har kostnaden för torven å själva 
mossen icke kunnat i erforderlig grad nedbringas Transporten av torven från 
produktions- till användningsorten har ytterligare i otillåten grad fördyrat torven. Med 
nuvarande produktionssätt har sålunda torven visat sig vara konkurrenskraftig endast i 
de fall, då billig arbetskraft kan disponeras för torvtillverkningen och torven kan 
användas praktiskt taget omedelbart vid mossen. 

   Under sitt studium av olika torvtillverkningsmetoder har vattenfallsstyrelsen vidare 
icke kunnat finna, att någon av dessa vid nuvarande kolpris möjliggör någon 
ekonomiskt fördelaktig fabrikation av torv. Då vattenfallsstyrelsen dessutom genom 
sammanknytningen av Trollhättan och Västerås avhjälpt den förut varje år 
återkommande kraftbristen vid Älvkarleby och Motala kraftverk och därför 
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icke skulle annat än under torrår hava egen användning för torv, har vattenfallssty-
relsen funnit lämpligast att tillsvidare nedlägga sin torvtillverkning med undantag för 
den lilla produktion, som hålles i gång för sysselsättning av viss värnpliktig personal. 

 

 

F. Vilh. Hansen. W. Borgquist. N. Forssblad. 
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Historik. 
Vattenfallsstyrelsen tänkte sig redan vid planerandet av ångkraftstationen i Västerås 
möjligheten av att använda torv såsom bränsle och uppgjorde med hänsyn därtill 
byggnadsritningarna på sådant sätt, att endast obetydliga förändringar skulle behöva 
företagas vid partiell övergång från stenkol till torv. Men samtidigt ansåg styrelsen, 
såsom framgår av dess skrivelse av den 19 mars 1915 till Kungl. Maj:t, att 
användningen av torv vid Västeråsstationen skulle stöta på stora hinder om än förslaget 
ur nationell synpunkt var tilltalande. Oavsett den 
relativt obetydliga torvtillgången inomnärliggande 
områden, talade mot torvens användning den 
omständigheten, att bränslebehovet vid 
reservstationen måste bliva ytterst varierande. 
   Sommaren 1915 anmodades emellertid 
vattenfallsstyrelsen av statsrådet och chefen för 
civildepartementet att inkomma med utredning, 
huruvida icke vid anläggningen av den beslutade 
ångkraftstationen för Älvkarleby kraftverk sådana 
anordningar kunde vidtagas, att torv med fördel kunde 
användas såsom bränsle för kraftstationen. 
Bränslefrågan hade nämligen alltmer ökat i aktualitet, 
därigenom att kolimporten från England, som under 
normala förhållanden utgjort mer än 90 % av totala 
kolimporten, dels till följd av den stegrade 
krigsverksamheten hos de allierade, dels på grund av 
det påbörjade U-båtskriget, syntes vara på väg att 
alldeles avstanna (se fig. 1). Ur den utredning som 
med hänsyn till ovannämnda anmodan utfördes av 
vattenfallsstyrelsen och som färdigställdes i början av 
år 1916, må här anföras följande. 
   Vattenfallsstyrelsen konstaterade till en början, att 
de senaste årens erfarenheter med avseende å 
kolprisen samt möjligheten att importera kol ställde 
torvfrågan i något ändrad belysning. 
Vattenfallsstyrelsen hade emellertid efter preliminär 
utredning funnit sig fortfarande böra räkna med, att 
ångkraftstationen i stort sett skulle inrättas för stenkol 
såsom 
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bränsle, och framhöll, hurusom framför allt variationerna i den erforderliga energi- 
kvantiteten från ångreservstationen nödvändiggjorde användningen av stenkol såsom 
normalbränsle. Under förutsättning, att 35 000 kW prima kraft levererades från 
kraftstationerna. vid Älvkarleby och Västerås tillsammans, skulle med den 
vattenmängd, som förekommit i Dalälven under åren efter 1860, behovet av ång- 

 
kraft variera såsom av det i fig. 2 återgivna diagrammet visas. Av detta framgår, att 
ångkraftbehovet kunde beräknas bliva mycket växlande under olika år. Förhållandet 
mellan ångkraftstationens produktion under normalår resp. torrår skulle vid avsättning 
av 35 000 kW motsvara ungefär 1:3. Variationen mellan våtår och torrår skulle åter 
förhålla sig såsom 1:12. En reglering av Dalälven borde visserligen åstadkomma en 
allmän minskning av den behövliga reservkraften, men däremot icke minska den 
relativa variationen i bränsleåtgången år från år.                                                  .  
   En sammankoppling av Älvkarleby kraftverk med t.ex. något nytt fall i Dalälven eller 
något vattenfall i nedre Norrland skulle i stort sett verka såsom en proportionell 
förstoring av Älvkarleby kraftverk. Vid eventuellt samarbete däremot mellan t.ex. 
Älvkarleby och Trollhättan skulle den i genomsnitt erforderliga ångenergin väsentligen 
minskas, men å andra sidan variationerna ökas i betydlig grad. I synnerhet ägnades stor 
uppmärksamhet åt sistnämnda fråga under framhållande av att vid de höga (oläsligt?) 
som voro att vänta lång tid framåt 
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samt den livliga, då pågående utvecklingen av distributionsnäten en dylik hopknytning 
av Älvkarleby och Trollhättan långt ifrån finge anses såsom utesluten. Med hänsyn till 
icke minst den sistnämnda omständigheten var det enligt Vattenfallsstyrelsens utredning 
ytterst svårt att för en längre tid framåt bedöma kraftbehovet för Älvkarleby kraftverk. 
Styrelsen ansåg det emellertid tänkbart, att en del av ångkraftstationens bränslebehov, 
nämligen c:a 1/5 av det årliga maximibehovet, skulle kunna täckas medelst torvbränsle, 
under det att stenkol i övrigt borde användas Därigenom skulle en rationellt ordnad 
tillverkning för ångkraftstationens räkning möjliggöras, i det att det till storleken 
växlande tillskott, som erfordrades under olika år, tillgodosågs med stenkol. 
   Emellertid betonade vattenfallsstyrelsen, att förutsättningen för att både stenkol och 
torvprodukter med fördel skulle kunna användas för ångkraftstationen vare att de 
pannor, som normalt användes för torveldning, vid forcering eller vid brist på torv även 
skulle kunna användas för stenkol. I motsatt fall skulle man be höva bygga skilda 
ånganläggningar, en för torv och en för stenkol, i det att den för stenkol avsedda 
anläggningen efter eventuell konsumtion av hela torvförrådet ensam borde kunna 
avgiva hela den erforderliga effekten. En sådan åtgärd kunde emellertid med hänsyn till 
den korta drifttiden icke löna sig. Resultatet av denna allmänna betraktelse var, att 
ångpanneanläggningen lämpligen till en mindre del kunna utföras med en speciell 
ångpannetyp, som var direkt avsedd för torvbränsle, om ock jämväl användbar för 
stenkol, under det att större delen av ånganläggningen borde inrättas för stenkol såsom 
normalbränsle. Vattenfallsstyrelsens vederlade ytterligare i sin utredning den rätt 
allmänt gängse missuppfattningen, att lämpligaste utnyttjningen av torven skulle 
åstadkommas genom ångreservstationer, förlagda till torvmossarna. Det påvisades det 
faktum, att av alla genom officiella utredningar kända torvmossar endast 15 innehålla 
mera torv än en million ton torr substans och att en mosse av denna storlek, använd för 
Västeråsverkets hela bränslebehov, skulle trots stationens ringa användningstid 
sannolikt vara förbrukad på mindre tid än 50 år. Emedan vidare den ojämna kraftuttag- 
ningen vid en reservstation måste lägga stora hinder i vägen för att använda torv för mer 
än en del av det beräknade medelbehovet, borde det finnas möjlighet att vid behov 
bekvämt transportera stenkol till förläggningsorten. Därjämte borde man uppställa 
följande fordringar på förläggningsplatsen för en större central för elektrisk distribution, 
vilka samtliga endast genom en sällsynt tillfällighet kunna vara uppfyllda vid en 
torvmosse av tillräcklig storlek:                                     , 
 -  god anslutning till järnväg borde kunna anordnas                          ; 
 -  riklig tillgång på kylvatten (c:a 1 sm3 per 10 000 kW borde finnas            ;   
 -  platsen borde vara så belägen i förhållande till konsumtionen att längre överförings-  
     ledningar för den elektriska kraften undvekes.             . 
   Vattenfallsstyrelsens utredning utmynnade däri, att beslut om användning av torv som 
bränsle vid ångreservstationen i Västerås för tillfället icke kunde eller borde fattas. 
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Fig. 3. Situationspaln angivande läget av torvmossarna samt den för torven använda tran- 
sportvägen genom Strömsholms kanal över Mälaren till Västerås. 

 

På våren 1916 gjordes av vattenfallsstyrelsen försök med den nya rosttyp, som längre 
fram i denna redogörelse är beskriven - P1utorosten. Därvid fastställdes, att lufttorkad 
torv kunde med densamma utan svårighet förbrännas med bibehållande av den i 
Västeråsstationen använda ångpannetypen och utan nämnvärd minskning av dess 
ångproduktion. Rostens användbarhet för koleldning och  
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Fig.4. Karta över torvmossen vid Ramnäs 
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särskilt för sekunda kol hade redan tidigare blivit konstaterad. Därmed hade sålunda ett 
av de värsta hindren för användande av torvbränsle undanröjts. 

   Eldningsresultatet vid Plutorosten visade, att man kunde erhålla ungefär lika god 
förbränning vid användning av stycketorv som sannolikt kunde påräknas vid förädlade 
torvprodukter (torvpulver eller dylikt), och då dessa senare måste utfalla dyrare per 
värmeenhet räknat, begränsades vattenfallsstyrelsens arbete därefter till att avse vanlig 
lufttorkad torv. 

   Med hänsyn till såväl dessa fakta som det hotande läget på bränslemarknaden 
lämnades under sommaren 1916 från Kungl. Maj:t order till vattenfallsstyrelsen att 
tillse, att i den mån så lämpligen kunde ske sådana anordningar vidtoges, att torv kunde 
användas såsom bränsle för ångkraftstationen. I enlighet med denna order förvärvade 
styrelsen hösten 1916 avverkningsrätten för 40 år framåt å den s.k. Stormossen vid 
Ramnäs, belägen c:a 40 km nordväst om Västerås (se fig. 3 och 4). Styrelsen lät 
omedelbart igångsätta avdikning av mossen och vidtog för övrigt alla erforderliga 
åtgärder för påbörjande av torvtillverkningen redan under påföljande år. Ävenledes 
vidtogos åtgärder för utrustning av två större ångpannor med Plutoroster. 

   Det för anläggningarna vid torvmossen erforderliga kapitalet uppskattades till 350 000 
kr, innefattande utom anläggningar för torvens framställning jämväl linbana från 
torvmossen till lastningsplatsen vid Strömsholms kanal. Med arbetskraften beräknad till 
fredspris uppskattades kostnaden för torv, transporterad till Västerås, till c:a 13 kr. per 
ton (vid 30 % fuktighetshalt) och ansågs detta torv pris ungefär konkurrenskraftigt med 
kol om 6 000 VE till 26 kr. per ton. Vattenfallsstyrelsen förutsatte, att alla anläggningar 
för torvtillverkningen på torvmossen borde under den närmast liggande 5-årsperioden i 
möjligaste mån avskrivas, så att man under efterföljande tid kunde räkna med mindre 
avskrivning och ty åtföljande lägre kostnader för torven. Därigenom skulle skapas 
möjlighet att i den mån kolpriset minskades under 26 kr. fortfarande göra torven 
konkurrenskraftig eventuellt ända ned till ett pris å stenkol i Västerås av 20 kr. per ton. 
Torvpriset var, såsom ovan framhållits, baserat på fredspris för arbetskraften, och var 
beräknat på basis av de uppgifter beträffande produktionskostnaden, som lämnades av 
redan i drift varande anläggningar. Dessa uppgifter hava sedermera visat sig vara i hög 
grad otillförlitliga, såsom av det följande framgår. Givetvis blevo med hänsyn till det 
fallande penningvärdet alla anläggningar dyrbarare än som beräknats liksom även priset 
på arbetskraften under de gångna åren varit väsentligt högre än som motsvarat 
fredsförhållandena, men utöver denna fördyring tillkom ytterligare prisförhöjning på 
grund av att produktionsförmågan överskattats, både vad arbetare och torvmaskiner 
beträffar. 

   I mars 1917 proklamerades det oinskränkta U-båtskriget. Kolimporten från England 
avstannade så gott som alldeles, och i Tyskland började kolbrist förmärkas med påföljd, 
att importen avsevärt inskränktes och priset hastigt höjdes från 40 till 75 å 100 kr per 
ton fob tysk hamn. Den 6 mars 1917 anmodades 
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vattenfallsstyrelsen av Kungl. Maj:t att avgiva utlåtande beträffande 1916 års 
torvkommittés förslag angående tillverkning av bränntorv för statens räkning. Nämnda 
torvkommitté hemställde, att tillverkning av lufttorr bränntorv måtte i så stor 
omfattning, som förhållandena medgåvo, igångsättas för statens räkning redan under år 
1917 samt att åt lämplig myndighet (järnvägsstvrelsen eller eventuellt 
vattenfallsstyrelsen) borde uppdragas att ej mindre ofördröjligen verkställa 
kostnadsberäkning samt anskaffa erforderliga maskiner och övrig material ävensom rätt 
till torvtäkt å erforderligt antal mossar än även att handhava och ombesörja driften. Med 
hänsyn till denna uppmaning verkställde vattenfallsstyrelsen förnyad undersökning, 
huruvida icke ytterligare bränntorv skulle kunna anskaffas utöver torven från 
Ramnäsmossen. Styrelsen kom till den uppfattningen, att det kunde påbörjas 
torvtillverkning på en ny något större mosse, belägen vid Trummelsberg, en dryg 
halvmil sydväst om sjön Åmänningen, vilken utgör ett led i Strömsholms kanalsystem 
(se fig. 3 sid. 10 och fig. 5.) Kostnaden för de vid ifrågavarande mosse erforderliga 
anläggningarna beräknades med det i slutet av år 1917 rådande penningvärdet till 
250.000 kr. 

 
Tab. 1. Tillverkning och utlastning vid torvmossarna åren 1917-1921 

 

   Av ovanstående tabell (tabell 1) visas tillverkningen och utlastningen av torv vid 
Ramnäs och Trummelsbergsmossarna under åren 1917—1921. Av densamma framgår, 
hurusom tillverkningen vid Ramnäsmossen började år 1917, men vid Trummelsberg 
först år 1918. Av den tillverkade torven såldes avsevärda kvantiteter under åren 1918-
1920 och erhölls för denna synnerligen högt pris, möjliggörande en väsentlig 
avskrivning å torvanläggningarna. 

   Kapitalbehovet ävensom det ekonomiska resultatet hava sammanfattats i diagrammen 
5. fig. 6. I dessa angiva de heldragna linjerna det under årens lopp i företaget 
investerade kapitalet, de streckprickade avgreningarna från densamma det successivt 
nedskrivna kapitalet. Kapitalnedskrivningarna svara fullständigt med de verkställda 
värdeavskrivningarna under den kryssprickade trappstegslinjen. Av diagrammen 
framgår slutligen vinsten resp. förlusten vid vardera torvmossen under 
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Fig. 5. Karta över torvmossen vid Trummelsberg 
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Fig. 6. 
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varje särskilt år. Bland utgifterna hava medtagits 5,3 % ränta å anläggningskapitalet. 
Det framgår av diagrammet, hurusom kapitalbehovet vid torvanläggningarna stigit till 
ungefär dubbla det belopp, som från början beräknades. Orsaken därtill är delvis att 
söka i den oerhörda prisstegring, sona inträdde under åren 1917-1918, men beror även 
på andra omständigheter. Dels har det visat sig, att alla från början beräknade kostnader 
varit för lågt upptagna, vilket synes vara karakteristiskt för alla torvanläggningar, dels 
har det visat sig nödvändigt att bygga bostäder och välfärdsanordningar i större 
utsträckning än tidigare ansetts erforderligt. Utan dylika bostäder var det icke möjligt att 
erhålla goda förmän och lagbasar vid torvarbetena, och vattenfallsstyrelsen befarade att 
torvtillverkningen skulle omöjliggöras genom strejker, om ej fast bostad kunde beredas 
för en stam bestående av mera kvalificerade arbetare. 

   Beträffande det ekonomiska resultatet må här ytterligare omnämnas, att detsamma 
under år 1919 i väsentlig grad försämrades genom en trots de höga för tjänsterna 
etablerad okynnesstrejk, som visserligen endast varade under ungefär 20 dagar, från den 
18 juni till den 8 juli, men dock åstadkom så betydande stagnation och minskning i 
produktionen, att därigenom uppstod en beräknad minskning i nettoavkastningen av 
icke mindre än c:a 75 000 kronor. Denna episod visar rätt väl, huru känslig 
tillverkningen av torv är för strejker och hur riskabel den därför är. 

Av diagrammen å fig. 6 framgår, hurusom betydliga avskrivningar kunnat under åren 
1917-1920 verkställas å Ramnäsmossen medelst den därå erhållna vinsten, samt att 
vattenfallsstyrelsen kunnat, därest de höga kolprisen varat ännu ett år, nedskriva 
Ramnäsmossen till rimligt fredsvärde. Någon vinst har däremot icke kunnat erhållas på 
Trummelsbergsmossen, utan har densamma under samtliga år gått med förlust liksom 
även Ramnäsmossen gjort under år 1921. Samtliga avskrivningar å 
Trummelsbergsmossen liksom även avskrivningarna å Ramnäsmossen vid årsskiftet 
1921-1922 hava därför måst göras med inkomstmedel från Älvkarleby kraftverk. 
Torvmossarna äro med tillhörande betydande hjälpanläggningar - decauvillespår, 
linbana, bostäder m.m. – för närvarande nedskrivna till ungefärligen 35 % av det 
nedlagda kapitalet, eller noggrannare angivet till 450.000 kr. Det är emellertid 
vattenfallsstyrelsens avsikt att företaga ytterligare nedskrivning, förslagsvis till 275.000 
kronor, varefter torvmossarna icke torde vara, upptagna i högre värde än som motsvarar 
den nytta, de kunna anses representera såsom bränslereserv under normala förhållanden. 
---------- 

   Beträffande administrationen av vattenfallsstyrelsens torvarbeten må nämnas 
följande: 

  - Inom styrelsen hava torvfrågorna handhafts av överdirektör W. Borgquist, efter 
vilkens direktiv och anvisningar utvecklingen av rörelsen ägt rum. 

 



 17

 
Fig. 7. Torvmaskin av typen Anrep – Svedala 

 

  - Arbetet å mossarna har lagts under ångkraftstationens i Västerås förvaltning och har 
driftschefen N. Forssblad förutom den direkta behandlingen av frågorna beträffande 
torveldningen även haft överinseendet över torvmossarnas drift. 

  - Såsom platschef vid mossarna har ingenjör E. Brenner tjänstgjort, vilken förut genom 
fackskolor och praktisk utbildning såväl inom- som utomlands förvärvat en ingående 
erfarenhet i dessa arbeten. Under ingenjör Brenner hava som assistenter under vissa 
tider tjänstgjort K. A. Pehrén och Sigurd Kalén, vidare som schaktmästare 0. 
Strandquist och E. G. Johansson. 

  - Bearbetningen av resultatet av torvtillverkningen samt utarbetandet av föreliggande 
redogörelse ha verkställts av ingenjör Hj. Ljungh. 

 

B. Allmän beskrivning av torvanläggningarna. 

a) Ramnäsföretaget. 
Stormossen vid Ramnäs (se fig. 3 och fig. 4 sid. 10 och 1l) äges till c:a 7/9 av Ramnäs 
Bruks aktiebolag, under det resten tillhörde det förut i enskild hand befintliga hem- 
manet Södra Kilbäcken. Vattenfallsstyrelsen har sedan hösten 1916 tillförsäkrat sig 
avverkningsrätten å mossen under en tid av 40 år och för en avgift en gång för alla av 
300 kronor per hektar mossyta. Mossen omfattade en areal av ca 
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Fig. 8. Linbanestation vid sjön Nadden 

85 har och beräknades innehålla en torvkvantitet, motsvarande c:a 200 000 ton lufttorr 
torv. Då tillverkningen ansågs kunna drivas upp till 10 000 ton per år. skulle hela 
torvkvantiteten kunna tillgodogöras på 20 år, och ansågs därför en upplåtelsetid av 40 år 
vara tillräcklig. För att bliva i tillfälle att förlägga arbetarbaracker, kontors- och 
förrådsbyggnader m.m. på fullt fri grund inköpte styrelsen samtidigt c:a 7 hektar fast 
mark invid mossen för en köpeskilling av ungefär 2 000 kronor. Övriga för driften 
direkt erforderliga byggnadsarbeten hade styrelsen uti överenskommelsen tillförsäkrat 
sig rättighet att efter gottfinnande utföra å mossen eller å öarna i densamma. Med tanke 
på kommande odlingsmöjligheter å den avverkade mossen bestämdes, att c:a 30 cm torv 
under alla omständigheter skulle kvarlämnas å mossbottnen. Vidare stipulerades, att 
arrendeområdet med eventuellt därpå befintliga odlingar eller ungskog utan ersättning 
skulle återfalla till markägarna, när torvtillverkningen i sin helhet avslutats, oavsett om 
den fastställda arrendetiden då icke utlupit. 

Efter fullbordad avdikning och planering av den för torvtäkten sålunda förvärvade 
mossen lät styrelsen våren 1917 uppställa å densamma tvenne torvmaskiner av typen 
Anrep-Svedala (se fig. 7) avsedda för en produktion av 40-60 ton torv per maskin och 
10 timmar (enligt firmans uppgift). Maskinerna voro som vanligt försedda med 
torvkvarn, men utan press. I stället hade de en elevator för torvmassans direkta 
avläggning i tippvagnar i och för vidare transport 
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Fig. 9. Torvlada vid Ramnäsmossen 

till torkfälten, varest en fältpress med spelanordningar hade att planpressa och i ”torvor” 
uppdela massan. Uttransporten av de med torvdy lastade tippvagnarna till torkfälten 
samt bärgningen av torven skedde med hjälp av 2 st. för målet inköpta bensinlokomotiv. 
Kraft till torvmaskinerna erhölls från Salatraktens gren av Älvkarlebynätet medelst en 
för ändamålet nybyggd 13 km kraftledning. Samtidigt byggdes en modern linbana för 
den färdiga torvens transport till den 2,3 km avlägsna sjön Nadden, där en bekväm, fullt 
automatisk avlastningsstation (se fig. 8) anlades, m. a. o. en anordning för linkorgarnas 
självständiga tömning direkt ned uti en underliggande kanalpråm. Linbanan byggdes för 
en transportkvantitet av 6 högst 10 ton torv per timme. Transporten till Västerås har 
verkställts av entreprenör. 

   Till stor del av det virke, som erhölls vid försågning av fälld skor under byggandet av 
ovannämnda kraftledning, uppfördes vid linbanans utgångspunkt mossen en torvlada, 
120 m lång och 18 m bred, avsedd för magasinering av maximum 2 800 ton färdig torv 
(se tig. 9). Å den invid mossen belägna, i köp övertagna marken, uppfördes förutom 
barackbyggnader och marketenteri för arbetarna även mindre kontorsbyggnad med 
förråd och smedja samt lokstall för mossens spårbana. 

   I avsikt att åstadkomma en i viss utsträckning fast stam av förmän och arbetare 
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för skötseln av maskiner o. dyl.. inköpte styrelsen sedermera även den invid mossen 
belägna egendomen Södra Kilbäcken. med därå befintliga tvenne bostadshus och 157 
har skog och åker, vari den förut arrenderade, till hemmanet hörande mossandelen 
ingick. Husen uppdelades i lägenheter för tio familjer, och ytterligare 6 arbetarefamiljer 
inkvarterades uti tre nyuppförda egnahemsbvggnader med 1 1/2 har åker per familj. För 
de bofasta arbetarna har åkerns och skogens skötsel medfört vissa arbetsmöjligheter 
under höst- och vintermånaderna. 

   Torvmaskinernas antal å mossen utökades småningom genom inköp av 1 st Anrep-
maskin av mindre kapacitet samt ett stort grävverk av ny Svedala-typ. Utförligare 
detaljer härom återfinnas i nästföljande kapitel om maskindriften å mossarna. 
Upptagningen av torven, som till att börja med skedde från mitten av mossen med 
utläggning å torkfälten åt båda ändarna, kunde därefter ske å flera linjer på en gång (se 
fig. 5 sid. 14). 

   Torvproduktionen vid Ramnäs har under de gångna åren haft att uppvisa ett i de flesta 
avseenden normalt förlopp. Från ekonomisk synpunkt sett framträder detta på ett 
särskilt karakteristiskt sätt uti diagrammet å fig. 6 sid. 15. 

b) Trummelsbergsföretaget 
Den invid Trummelsbergs bruk, sydväst om sjön Åmänningen i Västmanlands län 
belägna Flytmossen (se fig. 3 och fig. 5 sid. 10 och 14) ägdes år 1918 till ungefär 2/3 av 
frih. J. Nordenfalk, under det att resten av mossen var uppdelad på 5 ägare, bland vilka 
märkes Fagersta Bruks aktiebolag. Avverkningsrätten till torven å det förstnämnda, 
större området har vattenfallsstyrelsen uti kontrakt fått sig tillerkänd intill utgången av 
år 1952. Avverkningstiden för övriga delar löper c:a 15 år längre. Hela området 
omfattar ungefär 123 hektar mossyta, och som djupet uppgår till c:a 3 m, kan den 
utvinnbara kvantiteten bränntorv uppskattas till c:a 400 000 ton. Betalningen för 
avverkningsrättigheterna har måst erläggas på olika sätt, dels med 300 kr. per hektar 
såsom å Ramnäsmossen, dels in natura i form av färdig torv till självkostnadspris (5 % 
av totala årstillverkningen) till Fagersta Bruk och dessutom till frih. N. utöver 
engångsbetalningen per hektar uti en slags årlig konjunkturvinst på tillverkningen. I 
övrigt voro bestämmelserna beträffande rättigheter och skyldigheter vid torvtäkten 
ungefär desamma som vid Ramnäs. 

   De nödvändiga förarbetena å mossen påbörjades redan på senhösten 1917, och 
maskiner för torvupptagning kunde därigenom insättas i arbete redan under påföljande 
sommar. Det var dock först under år 1919, som maskinutrustningen å denna mosse 
kunde inriktas på allvarlig produktion, och gången av denna som i stort sett blev en 
missräkning för vattenfallsstyrelsen, kan i detalj följas uti efterkommande kapitel. 
Maskinutrustningen gjordes dock här, kan man påstå, om möjligt ännu fullständigare än 
vid Ramnäs. Utom ett stort grävverk av av Svedala-typ jämte ett Anrep-verk av den 
större sorten anskaffades tre torvmaskiner 
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Fig 10. Grävverk sett från muddringssidan 

 

av den mindre Anrep-typen (med 25-40 tons produktion per 10 tim enligt leverantörens 
uppgift). 

   Övriga anordningar för torvtillverkningen utfördes i analogi med de vid Ramnäs- 
mossen vidtagna; dock byggdes ingen linbana, utan i stället iståndsattes för transporten 
en gammal spårbana som leder från Trummelsbergs bruk ned till Åmänningen (c:a 5 
km). Rättigheten för vattenfallsstyrelsen att använda denna bana intogs i 
arrendekontraktet för mossen. Som bruksrörelsen på stället nedlagts och ortens avstånd 
från större samhälle eller allmän kommunikationsled är betydande, har styrelsen här 
med hänsyn till arbetarnas inkvartering och proviantering arrenderat Trummelsbergs 
bruksgård med stall och ladugård jämte 40 ha åker, och utöver detta ännu fyra 
arbetarebostäder.  

   Trummelsbergsföretaget har, såsom redan antytts, knappast i något avseende nått upp 
till den såsom normal betraktade utvecklingen av Ramnäsföretaget. Vilket uttryck detta 
får ur rent ekonomisk synpunkt med hänsyn till kapitalanvändningen, framgår bäst av 
diagrammet rörande Trummelsberg å fig. 6 sid. 15. 

 

C. Maskindriften å mossarna. 

De arbetsmaskiner, som kommit till användning vid bränntorvtillverkningen i vatten-
fallsstvrelsens torvmossar vid Ramnäs och Trummelsberg, äro huvudsakligen 
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Fig. 11. Grävverk med elevator för lastning av torvdy i tippvagnar. 

 

ligen av två typer, nämligen grävverk med tillhörande fältpressningsanordningar och 
vanliga torvmaskiner av Anrep-typ med utläggningslinbanor. Samtliga maskiner äro 
anordnade för elektrisk drift. 

   Grävverken äro två, ett å vardera mossen. Deras utseende framgår av fig. 10 och 1l. 
De äro tillverkade hos A.-B. Åbjörn Andersson i Svedala och bestå av ett 
Paternostergrävverk, från vilket torven med snäcktransportör föres över till en 
torvkvarn, varifrån den med elevator lastas i tippvagnarna. Det hela är anordnat å 
rullgångmattor. Mossen behöver vara väl dränerad och av fast beskaffenhet, för att 
sättningar i schaktväggen ej skola uppkomma under trycket av den 14 1/2 ton tunga 
maskinen. Grävförmågan hos verket är enligt verkstadens uppgift c:a 50 m3 per timme, 
motsvarande en produktion av c:a 50 ton bränntorv (med 30 % vatten) per 8 timmar, 
vilken även uppnåtts under enstaka dagar (se fig. 12 och 13). Arbetsstyrkan vid 
grävverket har varit 8 man för upp- tagning och utläggning och dessutom 2 man under 
halva tiden för torvens pressning med fältpressen. 

   Torvmaskinerna av den allmänt kända Anrep-Svedala typen ha blivit försedda med 
torvutsättningsbana enligt agronom Perssons patent, bland annat därför att den räls och 
de tippvagnar som eljest skulle hava erfordrats för transporten till fältpressarna icke 
utan stora svårigheter kunde anskaffas under krigstiden;  
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fältpressar, som erhöllos ti11 de första torvmaskinerna å Ramnäsmossen, togos snart i 
bruk enbart för grävverken. De tvenne större Anrep-maskinerna (sa fig. 17) uppgivas av 
leverantören äga en produktionsförmåga av 40-60 ton bränntorv per 10 timmar med en 
arbetsstyrka av 13 man + 3 ‘lapp’-pojkar vid utsättningsbanan. Erfarenheten från 
Ramnäs och Trummelsberg tyder på, att den maximala produktionsförmågan ej bör 
sättas högre än 30 ton bränntorv (med 30 % vatten) per 8 timmar. Vid de mindre Anrep-
maskinerna - till antalet 5 st. - gives produktionsförmågan till 25 á 40 ton per 10 tim. 
Vid Ramnäs har den maximala produktionen befunnits uppgå till max. 27 ton per 8 
timmar, d.v.s. relativt nära den av verkstaden antagna högsta siffran (32 ton för samma 
tid ). Vid varje mindre Anrep-verk ha använts 8 man + 3 pojkar, vid de större 1 man 
mera.  
   I diagrammen fig. 12 och 13 hava arbetsresultaten från 1920 grafiskt sammanförts för 
ett grävverk samt en större Anrep-maskin vid Ramnäsmossen och för ett grävverk och 
en mindre Anrep-maskin vid Trummelsbergsmossen. Diagrammen utvisa den kvantitet 
torv (30 % vatten), som upptagits per 8 timmars Då det merendels arbetats i två skift, ha 
resultaten angivits med heldragna för det ena och med prickade linjer för det andra 
skiftet. 
   Det är givetvis av stort intresse att få klarhet om, i vad mån den erhållna produktionen 
understiger den maximalt möjliga, vilken för grävverk resp- och mindre Anrep-verk 
ovan antagits till 6,25 resp. 3,75 och 3,375 ton torv timme. Om man betecknar 
förhållandet mellan medelproduktionen per timme och den antagna 
maximiproduktionen med medelproduktionsfaktorn under arbetstid, så är densamma 
enligt vattenfallsstyrelsens statistik för år 1920 

 Ramnäs Trummelsberg 

vid grävverk 0,72 0,47 

» större Anrep-verk 0.64 0,43 

» mindre   » 0,64 0,42 

   

Men torvmaskinerna hava icke kunnat hållas kontinuerligt i gång under torv- 
upptagningssäsongen. Avbrott uppstå på grund av maskinflyttningar. maskinskador, 
regn m. m. Om man med användningsfaktor betecknar förhållandet mellan arbetstiden 
för varje torvmaskin och längden av torvupptagningstiden, så blir användningsfaktorn 
 

 Ramnäs Trummelsberg 

vid grävverk 0,63 0,63 

» större Anrep-verk 0,58 0,82 

» mindre   » 0,65 0,79 

 

Talen äro beräknade med ledning av 1919 och 1920 års statistik, utan att likväl hänsyn 
tagits till arbetsinställelser (strejk under år 1919). Genom att multiplicera 
medelproduktionsfaktorn under arbetstiden med användningsfaktorn kommer 
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man till ett begrepp, som här kallas produktionsfaktorn för hela upptagningstiden, 
varmed avses förhållandet mellan den kvantitet, som för varje särskild maskin upptagits 
under hela upptagningssäsongen, samt den kvantitet, som skulle hava upptagits, om 
maskinen levererat sin maximalproduktion under hela upptagnings tiden - frånsett 
strejktider och sådan natt- och helgdagstid m.m., då arbetet överhuvud taget icke pågått. 
Denna produktionsfaktor för hela upptagningstiden blir 

 Ramnäs Trummelsberg 

vid grävverk 0,46 0,30 

» större Anrep-verk 0,37 0,35 

» mindre   » 0,42 0,33 

 

   Dessa siffror torde utan vidare förklaring tydligt utvisa, huru lågt utbytet blir i 
förhållande till den maximala produktionsförmågan. Anledningarna äro redan närmare 
diskuterade. Påfallande är, hurusom resultaten vid Trummelsbergsmossen blivit 
avsevärt sämre än vid Ramnäsmossen, trots att betingelserna praktiskt taget varit 
desamma å båda mossarna i avseende å personalens utbildning, maskinernas 
beskaffenhet och produktionsförmåga samt även beträffande förbrukade 
energikvantiteter. Skillnaden beror på de större svårigheterna vi grävningen å Trum- 
melsbergsmossen, särskilt med anledning av den rikligare förekomsten av besvärliga 
stubbar i mossjorden, men till en viss grad även uti personalens sammansättning och 
arbetsintensitet. Om också vanan vid skötseln av torvmaskiner ej varit mindre hos 
personalen i Trummelsberg än i Ramnäs, har dock intresset för själva anläggningens 
fortbestånd givetvis varit större hos den till god del stamanställda personalen å den 
senare orten än hos den enbart för sommarens torvtäkt sammandragna arbetsstyrkan å 
den förra. 

   Arbetet vid Ramnäs-företaget har under år 1920 i stort sett bedrivits normalt, om 
också väderleken under detta år måste betecknas såsom ogynnsam för bärgningen. Man 
kan därför ej frigöra sig från den övertygelsen, att produktionsfaktorn hos 
torvmaskineriet därstädes med nuvarande arbetsintensitet endast är i mindre grad 
förbättringsmöjlig. De å arbetsplatsen talrikt företrädda syndikalistiska elementen torde 
nämligen icke hava underlåtit att verka för den begränsning av arbetsintensiteten, som 
utgör en av deras trossatser. 

   Å diagrammen för de olika maskinernas arbetsprestationer under år 1920 (fig. 12 och 
13) har för underlättande av orienteringen alla lördagar och helgdagsaftnar - å vilka 
arbete utförts - särmärkts med ett streck under datumsiffran. De driftuppehåll, som 
komma till synes å tabellerna, ha en sifferbeteckning, som angiver orsaken till stilla-
ståendet sålunda 

1 betecknar maskinreparation, 

2 »               maskinflyttning, 

3 »                 regnhinder, 

4 Angiver brist på torkfält 
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Fig. 12. Dagsproduktion vid torvmaskiner i Ramnäs år 1920, angiven i ton torv med 30% vattenhalt 
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Fig. 13. Dagsproduktion vid torvmaskiner i Trummelsberg år 1920, angiven i ton torv med 30% 

vattenhalt. 
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5 angiver stackningsarbete utfört av grävlaget. 

6 betecknar avbrott i elektriska kraftöverföringen. 

7 »              driftinställelse med anledning av helg eller dylikt, 

8 »               mossbrand och 

9 »               strejk. 

 

   Maskinreparationer under torvdriften kunna naturligtvis ej helt undvikas: vatten- 
fallsstvrelsen har sökt inskränka de därigenom uppkommande driftavbrotten till ett 
minimum, dels genom att stationera skickliga reparatörer vid båda mossarna och dels 
genom att hålla ett rikhaltigt lager av reservdelar på vardera mossen. Och detta har varit 
väl behövligt, tv själva avlöningssystemet vid torvanläggningarna, m.a.o. den i största 
utsträckning tillämpade ackordsprincipen samt skiftarbetet, medverka till en viss 
likgiltighet hos arbetslagen för maskinernas skötsel. Tyvärr är det nämligen rätt 
naturligt, att uppkomna, mindre fel i maskineriet om möjligt fördöljas, för att 
arbetslaget ifråga skall få tillfälle att ostört slutföra sin torvupptagning. Felet kan 
naturligtvis upptäckas under inspektionerna vid maskinens övertagande av 
nästkommande lag, och har då kanske ännu icke fått någon större omfattning, men blir 
så ej fallet, kan det genom bristande påpasslighet lätt förvärras, så att slutresultatet blir 
ett otillbörligt driftuppehåll. 

   Ett genom flera särskilt olyckliga omständigheter förorsakat driftuppehåll under år 
1920 vid grävverket å Ramnäsmossen, tog i det närmaste en månads tid i anspråk, i det 
att genom bristande påpasslighet ett helt kuggdrev krossades vilket först efter långsam 
nytillverkning vid leverantörens verkstäder kunde ersättas. Men utöver detta speciella 
stillestånd, förefinnes vid båda grävverken i Ramnäs och Trummelsberg 
reparationsuppehåll om sammanlagt icke mindre än 21 dagar av torvsäsongen, under 
vilken tid de sju .Anrep-maskinerna tillsammans ha att uppvisa endast 12 
reparationsdagar. Detta missförhållande äger säkerligen sin förklaring däri, att vissa 
detaljkonstruktioner vid grävverken ej hunnit avprovas under verkligt fordrande drift 
och under tillräckligt lång tid före leveransen från verkstaden. Sedan de båda 
grävverken fått flera svaga delar utbytta mot starkare sådana, torde sagda fel vara i det 
närmaste avhjälpt vid dessa i många hänseenden mycket goda maskinkonstruktioner. 

De vid flyttning av arbetsmaskinerna uppkomna driftuppehållen med beteckningen 2 ha 
ofta blivit oproportionerligt långa, beroende därpå, att andra tillfälliga. orsaker bidragit 
till att förlänga stilleståndet, men någon egentlig olikhet mellan grävverken och Anrep-
maskinerna har därvid icke kommit till uttryck. Det är en given sak, att man planerar sin 
torvtäkt så, att flyttningar av maskiner och utläggningsanordningar göras så snabba och 
till antalet så få som möjligt under upptagningstiden. 

   Vad vidare nr 3, regnhindren, beträffar, frapperas man av deras överdrivna 
nyckfullhet, ej så att förstå, att väderleken ej mången gång hinder nå överrask 
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ningar, men därutinnan att emellanåt en torvmaskin arbetar med gott resultat under ett 
regnväder, som alldeles förlamar en närstående maskins arbetsförmåga. Här har 
tydligen arbetarnas större eller mindre villighet fällt utslaget. 

   Brist på torkfält (4) är naturligtvis en anledning till driftuppehåll, som den 
oberäkneliga väderleken kan komma med, men även här skänker god förtänksamhet 
ofta bot för oangenäma överraskningar. 

   Av skäl, som längre fram anföras, (se sid. 35), söker man på allt sätt borteliminera 
stilleståndsorsaken nr 5, men fall kunna naturligtvis inträffa, då det enda riktiga likväl 
måste anses vara att med alla till buds stående krafter söka få torven stackad på mossen 
så hastigt som möjligt. - Det kan i detta sammanhang även framhållas, att man numera 
är angelägen om att ej skära torven i för små »torvor», ty torkningshastigheten röner 
därav praktiskt taget föga inverkan, under det att vändnings-, kupnings- och eventuellt 
stackningsarbetet, som sker för hand, därigenom blir förlängt och fördyrat. 
 

D. Personalen vid torvföretagen. 
   Arbetet vid torvmossarna har i någon mån underlättats därigenom, att en mindre av 
den vid högvattenperiodens inträdande ledigblivna maskinkunniga personalen vid 
ångcentralen i Västerås kunde beredas sysselsättning vid den samtidigt pågående 
torvtäkten å verkets mossar. Härigenom vann man den fördelen, att delvis samma 
personal jämte ett fåtal stamanställda arbetare år efter år kom till användning på de 
viktigare posterna, vilket givetvis var till nytta för arbetets fortskridande. Så har 
förhållandet varit särskilt vid Ramnäsmossen, och detta har i sin mån bidragit till 
uppnåendet av det relativt bättre arbetsresultatet därstädes. 

a) Personalens fördelning. 
   Uti anslutna diagram (se fig. 14 och 15) har totala arbetsstyrkan under varje vecka av 
produktionstiden för år 1920 utmärkts genom en heldragen konturlinje och sedermera 
har inuti det på så sätt över nollinjen uppkomna fältet oliktecknade linjer dragits till 
utmärkande av huru stor del av personalen, som använts för torvens - 

1) upptagning och utläggning, 

2) vändning och kupning, 

3) bärgning, 

4) stackning, 

5) utlastning och för 

6) diverse andra arbeten. 

 

   Kurvorna visa ett förlopp, som kan betecknas som normalt. Önskvärt hade likväl varit 
att tiden för torvens upptagning och utläggning sammanträngts till  
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Fig 14. Arbetsstyrkans fördelning vid Ramnäs år 1920 
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Fig. 15. Arbetsstyrkans fördelning vid Trummelsberg år 1920. 

(Linjebeteckningen framgår av fig. 14.) 
 

 
Fig. 16. Arbetsstyrkans fördelning vid Ramnäsmossen år 1920. 
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ett kortare skede, enär den sist upptagna torven icke hann bärgas på lämpligt sätt, utan 
delvis förstördes av höstregn. 

   Det fält, som i tabellerna betecknar den för upptagning och utläggning anställda 
personalen, utgör i procent av hela arbetarfältet 

 År 1919 År 1920 

Vid Ramnäs 39 % 41% 

»      Trummelsberg 45% 49% 

 

   Att siffrorna äro högre vid Trummelsberg än vid Ramnäs (i förhållandet. 1.18 : 1) står 
i samband med de större svårigheterna vid torvens upptagning ur 
Trummelsbergsmossen (jmf sid. 24), varför därstädes, utom grävverket, fyra Anrep-
maskiner varit i arbete, emot tre vid Ramnäs. 

   I konsekvens därtill har personalen för vändning och kupning vid Trummelsberg 
utgjort endast något över 12% av arbetsstyrkan emot 17 % vid Ramnäs. - Till detta 
arbete användes med fördel ung och därför billig arbetskraft, så mycket mera som hela 
vändnings- och kupningsarbetet på så sätt och helt naturligt kommer in i ett raskare 
tempo, oftast med bättre torkningsresultat. 

   Beträffande de erhållna procenttalen är likväl här ett beriktigande och förtydligande 
nödvändigt. Det förhåller sig nämligen så, att personalen vid Trummelsberg haft en 
något annan sammansättning än vid Ramnäs på grund därav, att vid den förstnämnda 
mossen vid sidan av torvarbetet även ett därmed nära förknippat lantbruksarbete 
bedrivits. Lantbruksarbetarna ha i tabellerna upptagits i gruppen för diverse arbeten, och 
följden därav har blivit, att sagda grupp vid Trummelsberg kommit att upptaga i 
medeltal 23 % av hela fältet mot 14 % vid Ramnäs. Drager man bort dessa 
överskjutande nio procent från totalsumman arbetare vid Trummelsberg, ökas den 
ovannämnda proportionen mellan mossarnas maskinpersonal och blir vid 52 % l,3:1, 
under det att personalen för vändning och kupning ökas med c:a 1 %. 

   Den under de båda åren vid bärgningen av torven sysselsatta personalen utgjorde vid 
Ramnäs i det allra närmaste 12 % av hela arbetsstyrkan. under det att den samtidigt -
med hänsyn tagen till nyssnämnda sakförhållande – vid Trummelsberg uppgick till 
endast 8 %. 

   Stackningspersonalen utgjorde under enahanda förhållanden i medeltal för Ramnäs 
och Trummelsberg resp. 7 och 6 1/ 3%, dock så att stundom ett eller annan arbetslag 
från torvmaskinerna vid tillfälligt driftuppehåll fått tjänstgöra även vid stackning, då 
sådan under långvarig ogynnsam väderlek måst företagas (jmf. sid. 35).  

   Utlastningspersonalen uppgick sammalunda vid Ramnäs (linbana) till 8 %r och vid 
Trummelsberg (spårbana) till blott 4 1/2 % av arbetsstyrkan. 

   Uppställas de nr tabellerna utvunna procentsiffrorna i mera översiktlig form erhålles 
nedanstående tablå. Att uppställningen ej visar full matematisk exakthet 
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är givetvis en följd av beräkningens »ytliga» karaktär och därav, att procentsiffrorna 
angivits i avrundade tal. 

Personalens fördelning under åren 1919-1920 

Vid Ramnäs Vid Trummelsberg 

 

 

Arbetets art totalantal totalantal Reducerat 

Upptagning och utläggning 40 47 % 52 % 

Vändning och kupning 17 12 13 

Bärgning 12 7 8 

Stackning 7 6 6,5 

Utlastning 8 5 4,5 

Diverse arbeten 14 28 14 

    Summa (98) (99) (98) 

 

I det föregående har antytts, att en del av personalen representerar särskilt billig 
arbetskraft, som kommit till användning huvudsakligen i arbetsgrupperna 2, 3 och 4, 
men även vid torvens utläggning under grupp 1. Denna del av personalen utgöres av 
kvinnor och pojkar och uppgår under själva torvupptagningstiden till c:a 1/3 av hela 
arbetsstyrkan. Diagrammet å fig. 16 visar Ramnäs-personalens storlek under varje 
vecka av året 1920, varvid sagda del erhållit särbeteckningen »hjon» till skillnad från de 
egentliga arbetarna. - Den under årets början och slut i arbete varande personalen utgörs 
av de å egendomen Södra Kilbäcken (se sid. 20) kvarboende arbetarna, vilka haft att 
utföra nödiga reparations- och efterarbeten å mossen samt löpande arbeten av alla slag å 
egendomen. 

E. Produktionskostnaderna vid bränntorvtillverkningen. 

a) Arbetskostnaderna och torvbränslets självkostnadspris. 
Det har redan i historiken meddelats, hurusom vattenfallsstyrelsen i början av år 1917 
beräknade priset å torv från Ramnäsmossen, levererat fritt pråm Västerås till 13 kronor 
per ton vid 1914 års prisläge beträffande arbetskraft m.m. Det har även framhållits, att 
denna beräkning varit för optimistisk. Var och en vet, hur arbetslönerna dessutom 
successivt stegrades och efter ett par eller tre år nådde en höjd, som vid tidpunkten i 
fråga skulle ha förefallit otänkbar. Givetvis höjdes arbetsprisen även vid 
torvtillverkningen, om också ej i så hastigt tempo, som vid många andra 
konjunkturgynnade företag vid denna tid. Ökningen var dock synnerligen kännbar, ej så 
mycket kanske till en början, då stenkolsprisen själva nådde en fabelaktig höjd, men 
däremot så mycket mera senare, då kolprisen föllo katastrofalt från kronor 150:- ned till 
kr. 34:- per ton (i Västerås våren 1921). Under sådana förhållanden var det icke längre 
tänkbart att kunna 
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fortsätta torvtillverkningen. En ringa kvantitet bränntorv blev visserligen tillverkad vid 
Ramnäs år 1921, men denna torvtäkt igångsattes uteslutande såsom nödhjälpsarbete för 
den vid mossen bofasta arbetarstyrkan, som därigenom under kortare tid blev satt i 
tillfälle att uppbära ackordslöner, motsvarande c:a 70 % av de under föregående år 
tillämpade arbetsprisen. 

   Nu hava visserligen arbetslönerna städse intagit en synnerligen dominerande ställning 
bland utgiftsposterna vid torvtillverkningen, i det att de övriga omedelbara 
driftkostnaderna vanligtvis endast uppgått till högst 30 % av själva tillverkningspriset. 

 
Fig. 17. Diagram över kostnader för torv, tillverkad i Ramnäs år 1919. 

 

Men inräknar man, såsom tidigare med rätta skett, uti torvpriset även 
transportkostnaderna fram till Västerås och pålägger amorteringsbelopp och räntor 
m.m., så blir förhållandet annorlunda, så att de rena arbetskostnaderna vid mossen i 
själva verket, vad den gångna tiden beträffar, då bliva mindre än summan av övriga 
delkostnader i det vid kraftverkets upplagsplats beräknade totalpriset. 

   Utom denna mångfald av mer eller mindre reglerbara, additativa termer uti 
prisbildningsprocessen förekomma även vissa specifika faktorer, som göra att torv, som 
framkommit under möjligast ensartade produktionsbetingelser å tvenne närbelägna 
mossar, likväl kommer att uppvisa en skillnad i självkostnadspriset så stor, att 
torvtäkten å ena mossen kan bliva en dräglig affär, under det att samma slags torvtäkt å 
den andra mossen blir ohjälpligt förlustbringande. En sådan fak- 
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tor uppkommer t. ex. ur grävhindren vid torvupptagningen. För det fall, att 
ackordsprisen vid maskinerna å båda mossarna kunnat hållas lika och ingen utökning av 
arbetspersonalen vid Trummelsbergsmaskinerna finge förekomma, skulle torv-
upptagningskostnaden å båda mossarna förbli densamma och totalkostnaden skulle 
endast i obetydlig grad ökas till följd av ett visst tillskott i kraftförbrukningen 

 
Fig. 18. Diagram över kostnader för torv, tillverkad 1 Trummelsberg år 1919. 

vid maskinerna Med hänsyn emellertid till den svåra upptagningen ha ackordsprisen vid 
torvmaskinerna satts högre vid Trummelsbergsmossen, och upptagningskostnaden 
därstädes har på grund därav höjts. Uti figurerna 17-20 har självkostnadspriset för 
torven under de huvudsakliga produktionsåren 1919-1920 upptagits i diagramform, och 
ur dessa diagram framgår, att kostnaderna för upptagning och utläggning å de båda 
mossarna, under såväl det ena som det andra året, inbördes stå i förhållandet 1 :  c:a 1,5 
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   I samband härmed må även erinras om Trummelsbergstorvens bränslevärde, vilket 
har till följd att i medeltal c:a 7 % mera av denna torv än av Ramnästorven måste 
produceras och transporteras för erhållande av samma effekt i ångpannorna. Härtill 
sällar sig naturligtvis även merkostnaden för den längre kanaltransporten. 

   En för Trummelsbergstorven alldeles speciell och i hög grad betungande kostnad har 
utgått i form av en royalty till ägaren av största andelen i mossen. Denna avgift hade 
emellertid karaktären av ett konjunkturpålägg och försvann med högkonjunkturen. 

 
Fig. 19. Diagram över kostnader för torv, tillverkad i Ramnäs 1920 

   Stackning av torv å mossen är en procedur, som man helst söker undvika med 
anledning av dess fördyrande inverkan på produktionspriset, men stundom är 
nederbörds- och fraktförhållandena sådana, att den kupade och färdiga torven ej kan 
borttransporteras från fältet, och måste den då stackas, bl. a. för beredande av plats åt 
efterföljande partier. Att transportförhållandena vid Trummelsbergsmossen - något 
försvårade som de äro genom det avlägsna läget – i viss mån bidragit till ökad 
stackningsavgift per ton producerad torv, ligger nära till hands att antaga. I själva verket 
visa diagrammen en tydlig merkostnad för stackningen därstädes, nämligen kronor 2,39 
och 3,24 mot resp. 1,96 och 2,20 vid Ramnäs, detta jämväl i trots af mindre 
årsproduktion och större torkfältsareal å den förra mossen. Delvis sammanhänger dock 
den större kostnaden vid Trummelsberg därmed, att på grund av lokalförhållandena 
dyrare arbetskraft måste anlitas: det har 
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Torven får därvid högst kosta 0.44 (a + 3) - 4,50 = 0.44 a – 3,18 per ton vid 
lastageplatsen, för att den ej skall vara dyrare än stenkol i Västerås. 

   Arbetslönernas del i självkostnaden för torven kan, frånsett ränta och amortering, 

 
Fig. 21. Kurvor över förhållandet mellan max. torvpris och max arbetsförtjänst 
 pr dag om 8 timmar vid olika stenkolspris. Ränta och amortering ej inbegripna. 

 
antagas till c:a 65 %, vidare kan man med ledning av resultatet vid Ramnäsmossen för 
år 1920 antaga, att det för tillverkning av 1 ton torv erfordras inalles 2 arbetsdagar á 8 
timmar. Arbetsförtjänsten per dag vid ett kolpris av ’a’ kronor per ton kan härvid 
angivas till 0,65 . 0,5 (0,44 a -3,18), eller förenklat 
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0,13 a. – 1,04 kronor. Kostar sålunda kolet 25 kronor per ton cif Stockholm, får 
arbetsförtjänsten i Ramnäs ej överstiga 2,21 kronor per dag, eller 28 öre per timme, med 
vilket arbetspris man ej gärna kan räkna. 

   Något gynnsammare ställer sig förhållandena, om torven exempelvis kan vinna 
avsättning inom 1 mils avstånd från lastageplatsen. Härvid kan kolpriset räknas 5 
kronor per ton högre än cif-priset Stockholm, under det torvpriset endast ökas med c:a 
2,25 kronor per ton. Torven får alltså här kosta högst 0,44 (a + 5) – 2,25 = 0,44a -0,05 
eller i runt tal 0,44 a kronor per ton. Med samma antaganden beträffande arbets- 
förhållandena som förut, kan då förtjänsten per dag få uppgå till 0,65 .0,5 .0,44 a, eller 
0,13  a kronor. Vid 25 kronor kolpris cif Stockholm kan här arbetsförtjänsten högst 
beräknas till 3,25 kronor per dag om 8 timmar, eller c:a 40 öre per timme, alltså något 
högre än förut. 

   Ovanstående formler äro visade i kurvform (se fig. 21). De gälla strängt taget endast 
vid nuvarande fraktkostnader, under det dessa givetvis komma att variera med 
kolprisen. Emellertid ingår endast skillnaden mellan de olika fraktkostnaderna i 
formeln, varför en variation ej får så stor betydelse. I varje fall är en större sänkning, 
som kunde förändra prisförhållandena till torvens förmån, ej tänkbar, i det 
ifrågavarande fraktkostnader för närvarande endast ligga c:a 25 % över fredsprisen. 

   Utsikterna till en fortsatt torvtäkt äro därför synnerligen mörka, och den enda tänkbara 
utvägen för att med hänsyn till nationalekonomiska bevekelsegrunder fortsätta en sådan 
är att använda ofri arbetskraft, som samtidigt med att den är ytterligt billig även är 
svårplacerbar i sådan betydelse, att den huvudsakligen endast lämpar sig för enkel 
massproduktion eller för fältarbeten. 1 enlighet härmed har gjorts försök med ett mindre 
antal samvetsömma värnpliktiga, som under innevarande sommar (1922) sysselsatts just 
å Ramnäsmossen. Det uppkommer dock givetvis vid ett dylikt företag åtskilliga 
egendomliga förhållanden, till vilka man för närvarande ej kan ställa sig annat än 
avvaktande. 

   Man kan i själva verket känna sig frestad att tvivla på, att produktionskostnaderna vid 
torvbränsletillverkning för stordrift enligt den hittills praktiserade bränntorvmetoden, 
där icke särskilt gynnsamma omständigheter föreligga, skola kunna tillstädja en 
obunden konkurrens mellan torv och stenkol, så länge priset för det senare håller sig 
föga över den före kriget stabiliserade nivån. 

b) Arbetsprisen. 

   Avlöningssystemet vid mossarna har genomgående baserats på ackordspris, ehuru väl 
samtidigt en fastställd timpenning kommit till användning vid arbetsuppdrag av mera 
tillfällig och enkel natur, varjämte timpenningen även i viss mån tjänstgjort som 
grundpris vid alla förhandlingar om ackordspris. Densamma har under åren 1919, 1920 
och 1921 utgjort resp. 1,10 1,36 och 1,05 kronor. Det huvudsakliga 
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Tab. 2. Tablå över tillämpade arbetspriser vid torvtillverkningen åren 1919 – 1920. 
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ledmotivet vid bestämmandet av ackordsprisen, speciellt vid de maskinella anord- 
ningarna å mossarna, har emellertid varit: samma betalning för samma mänskliga 
arbetsprestation, utan hänsyn till den olika produktionsförmågan hos skilda 
maskintyper. Som ackordsprisen beräknats efter producerade torvkvantiteter, innebär 
detta att, så långt görligt varit, ett lägre pris beräknats för enhetskvantiteten vid en 
maskin med stor produktionsförmåga än vid en maskin med ådagalagd mindre 
kapacitet. 

   Ackordspriset för upptagning och utläggning av 1 kubikmeter torvmassa har i enlighet 
härmed successivt utgått med följande belopp i kronor: 

 

 Ramnäs Trummelsberg 

 1919 1920 1921 1919 1920 1921 

Grävverk 0,55 0,60 0,40 0,70 0,75 --- 

Större Anrep-maskiner 0,75 0,85 0,75 0,90 1,05 --- 

Mindre Anrep-maskiner 0,75 0,85 0,75 0,90 1,15 --- 

    

De redan år 1919 höga arbetspriserna måste år 1920 ytterligare höjas i analogi med 
prisbildningen vid flertalet industriella företag i landet. Vid ingången av 1921 års 
torvsäsong hade emellertid det ekonomiska läget fullständigt förändrats. Ackordsprisen 
sänktes då till c:a 70% av föregående års pris. Som emellertid denna sänkning, som 
endast med stor svårighet kunde genomföras, på intet vis stod i relation till 
prisförsämringen på torvmarknaden, måste Trummelsbergsföretaget helt nedläggas och 
torvtäkten vid Ramnäs endast bedrivas i ringa utsträckning. Sagda prisreduktion 
framträder ej fullt tydligt uti ovanstående uppställning, enär priset för flyttning av 
Anrep-maskin jämte utläggningslinbana - till skillnad från föregående år - medtagits uti 
priset per kubikmeter, vilket på detta sätt skenbart blivit detsamma som under år 1919. 
Vad som emellertid tydligast ger sig till känna i tabellen, är merpriset per kubikmeter i 
Trummelsberg, vilket just står i samband med den förut i redogörelsen för maskindrif -
ten (sid. 23) framhållna lägre produktionsfaktorn hos maskineriet därstädes- Vid samma 
mosse framträder år 1920 även en differens i prisberäkningen mellan större och mindre 
Anrep-verk. I övriga fall har den mellan dessa båda typer förefintliga skillnaden i 
produktionsförmåga icke ansetts vara av den betydelse, att densamma påfordrade några 
särskilda åtgärder vid prisbildningen. 

   Då det kan vara av ett visst intresse att jämföra olika prissiffror med varandra, har här 
bifogats en tablå över medelpristalen under åren 1919-1921 (se tab. 2). De av styrelsen 
tillämpade ackordsprisen hava i stort sett legat lika eller något lägre än de pris, som 
tillämpades vid övriga mossar i mellersta Sverige, under det torvfabrikerna i södra 
Sverige som regel haft förmånen arbeta med lägre pris. 

  I nedanstående sammanställning (tab.3) visas ytterligare medelförtjänsten vid 
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Arbetare Kvinnor Minderåriga  

År Ramnäs Trummelsberg Ramnäs Trummelsberg Ramnäs Trummelsberg 

1919 1,66 1,47 0,70 0,54 0,63 0,57 

1920 1,99 1,79 1,00 0,76 0,76 0,58 

1921 1,37 --- 0,70 --- 0,67 --- 
Tab 3. Medelförtjänst i kr. per timme vid torvmossarna. 

 

   De skiljaktigheter, som kunna utläsas mellan i diagrammen, fig. 17-20, angivna 
upptagnings- och utläggningskostnader för torven och ackordsprisen för samma 
prestationer, bero på att vissa större maskinflyttningar, flyttningar av de elektriska 
ledningarna samt skötsel och översyn av maskinerna gått utanför ackorden. Skillnaden 
sammanhänger även med maskineriets ringa produktionsfaktor, samt att en del torv 
blivit upptagen, som sedan förstörts under ogynnsamma väderleksförhållanden och 
därför ej blivit upptagen i resp. års tillverkning, vilken angivits som verkligen utvunnen 
torr torv. 

c) Kostnaderna för upptagning, bärgning och transport av torven 

under skilda perioder av torvsäsongen. 
   Det framgår av ovan gjorda prissammanställningar, att det är utomordentligt svårt att 
få torven tillverkad till ett pris, som kan konkurrera med normala stenkolspris. Under 
kriget förfäktades ofta den åsikten, att torvupptagningen borde med hänsyn till det höga 
värdet på bränsleprodukterna bedrivas långt in i augusti månad. Även med risk att 
någon del av torven icke kunde bärgas, borde dock torvupptagningen under hösten 
lämna vinst, i all synnerhet som kostnaderna för ränta och amortering på 
torvanläggningarna ävensom administrationen icke nämnvärt ökades genom den 
förlängda kampanjen. Sedan bränslet senare sjönk i pris och icke minst efter den 
regniga eftersommaren 1920, var man nog rätt allmänt benägen att avkorta 
torvupptagningssäsongen, i fall man över huvud taget skulle fortsätta torvarbetena. Till 
stöd för en dylik avkortning må nämnas, att man i Holland, där torvarbeten pågått i 
hundratals år, lär följa den regeln, att torvupptagningen avslutas omkring midsommar. 
För att bringa någon klarhet i dessa frågor, har nedan följande undersökning verkställts. 

   Arbetsåret vid mossarna har uppdelats i tre perioder: 1) försommaren från torvtäktens 
början i slutet av april månad till midsommar, 2) högsommaren därefter till inemot 
mitten av juli månad och 3) hösten från sagda tid till fältarbetenas avslutning. 

   Under år 1919 blir emellertid denna tidsindelning delvis illusorisk, enär det stora 
flertalet arbetare vid båda mossarna nedlade arbetet kort före midsommar och sedan 
strejkade under tre veckors tid, till dess arbetsprisen delvis ånyo höjts. 

   De huvudsakliga arbetskostnadernas fördelning inom sagda arbetsperioder framgår av 
vidstående tabeller (tab.4 och 5) för Ramnäs under de viktigaste drift 
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Tab. 4. Tablå över tillverkningskostnadernas beroende av årstiden under åren 1919 och 1920 vid Ramnäs. 

 

åren, d. v. s. för åren 1919 och 1920. Tabellerna upptaga i första kolumnen den 
producerade bruttomängden torv i ton per arbetsperiod och därpå följer det ekvivalenta 
tontalet, betecknat med E. Med ekvivalent tontal menas då den kvantitet av torv med 30 
% vattenhalt, som vid eldning under ångpannor skulle giva samma effektiva 
värmemängd som den producerade bruttokvantiteten (jfr sid. 45). Därefter komma i 
följd de olika arbets- och transportkostnaderna från upptagningen till och med 
leveransen av torven i Västerås. Den så uppkomna totalkostnaden har sedermera 
dividerats med det ekvivalenta tontalet, och på så sätt har en siffra erhållits, i vilken 
hänsyn tagits till den fördyring, som t.ex. hösttorven undergår, både därför att den 
eventuellt i större utsträckning behöver stackas och inläggas i lada och därför att 
transportkostnaderna för den mera fuktiga torven per nyttig bränsleenhet bliva större än 
transportkostnaderna för tidigare torv. 

   Tabellerna visa, att fördyringen av hösttorven under sådana förhållanden kan bli 
betydande, exempelvis mer än 50 % av försommartorvens kostnad per ton (år 1919 
Ramnäs). Man får emellertid ej stanna vid enbart konstaterandet av detta faktum, utan 
bör även undersöka i vad mån de allmänna omkostnaderna för torvmossen utjämna 
denna skillnad. Dessa kvarstå till största delen oförändrade vare sig någon tillverkning 
av hösttorv bedrives eller icke, i det räntor, amorterings- och förvaltningskostnader 
m.m. knappast influeras av tillverkningstidens längd. Endast en mindre del av de 
allmänna kostnaderna, såsom för reparationer och underhåll, för elektrisk kraft, 
förbrukningsartiklar o. d., äro direkt proportionella mot den upptagna torvkvantiteten. 

   I tab. 5 är därför största delen av de allmänna omkostnaderna lagd enbart på 
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Torvpartier År 1919 År 1920 

 Allmänna Totala Allmänna Totala 

Kostnad för sommartorv, om endast 
sådan blivit tillverkad, kr/ton 

 

26,62 

 

52,62 

 

26,15 

 

56,19 

Kostnad för hösttorv, utan andel i räntor, 
normala avskrivningar och 
förvaltningskostnader, kr/ton 

 

9,02 

 

48,31 

 

7,47 

 

48,24 

Tab. 5. Sammanställning av de allmänna omkostnadernas inflytande på torvens självkostnadspris vid 
olika tillverkningsperioder. 

 

sommartorven. Det framgår av denna, att den fördyring i ren tillverkningskostnad, som 
förut konstaterats för hösttorven, utjämnats och förbytts i vinst. 

   Härur får emellertid ej avläsas, att tillverkningen kanske bort fortsätta ännu längre än 
vad som varit fallet. Det kan nämligen väl hända, att ehuru genomsnittet av kostnaderna 
för hösttorven visar, att dess upptagning varit motiverad, de sist upptagna partierna äro 
tillverkade med förlust. 

 

F. Torvens beskaffenhet. 
   Uti såväl Stormossen vid Ramnäs som Flytmossen vid Trummelsberg utgöres 
torvmassan i huvudsak av någorlunda väl humifierad starrtorv (fräkenblandad), som 
emellertid å den förra mossen delvis överlagras av föga humifierad vitmossa. Torven 
kan betecknas såsom medelgod å båda mossarna. 

   Man räknar med, att 8,5 m3 torv ur den avdikade mossen lämna ungefär 1 ton färdig 
bränntorv av normal beskaffenhet (30 % fuktighet) och med en genomsnittsvikt av c:a 
330 kg. Volymvikten är sålunda ej synnerligen hög hos denna bränntorv, av vilken 
åtminstone erfordras 3 m3 och vanligtvis mera för erhållande av enhetsvikten, 1 ton. 
Krympningen eller volymförminskningen hos en maskinknådad och pressformad 
»torva» under torkningsprocessen är också relativt liten, d. v. s. krympningslinjen för 
bränntorven ifråga ligger vid övre gränsen inom det i fig. 22 framställda generella fältet. 
Torven är alltså ganska skrymmande, och detta har medfört åtskilliga olägenheter vid 
transporten av densamma i pråm genom Strömsholms kanal, ned till Västerås. Kanalen 
är nämligen en gammal, knappt dimensionerad brukskanal och de små trafikpråmarna 
(max. 70 tons last). äro därför mera lämpade för transport av järn än för befraktning av 
ett 20 gånger större lastutrymme fordrande material, såsom bränntorv. 

   Den vid Trummelsberg tillverkade bränntorven är till sina egenskaper något sämre än 
Ramnästorven, vilket sammanhänger med den förra mossens större halt av askbildande 
ämnen, genom vilkas närvaro bränntorvens värmevärde nedsättes. 
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Uti följande sammanställning upptagas till jämförelse medelvärdena ur ett par tiotal 
analyser av leveransfärdig torv från båda mossarna. Kemiska stationen i Västerås har 
gjort de erforderliga undersökningarna och har för varje inkommet prov utfärdat särskilt 
analysbevis. 

 
Fig. 22. 

Bränslevärdena äro beräknade medelst den allmänna formeln för effektiva värmevärdet 

 
 

 

i vilken som vanligt K betyder bränslets kalorimetriska värmevärde i VE, H vätehalten i 
% av vattenfri substans och M fuktighetshalten i % hos bränslet. 

   En blick på ovanstående formel visar, att det bör vara en lätt sak att grafiskt framställa 
bränslevärdets beroende av fuktighalten. Som bränslets vätehalt varierar 
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Fig. 23. Torvens effektiva värmevärde vid varierande vattenhalt 
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I vattenfritt prov Beräknat bränslevärde  

Bränntorv från Aska % Kalor, värmev.
VE 

Vid 30% f. 
VE (eff.) 

Vid 40% f. 
VE (eff.) 

Ramnäs 5,8 5.160 3.220 2.675 

Trummelsberg 9,3 4.915 3.050 2.530 
Tabell 6. Medelvärden å torvanalyser 

inom mycket snäva gränser, kan densamma här för enkelhetens skull och utan nämnvärt 
fel fixeras till medelvärdet 5,55 %, varigenom i formeln korrektionstermen  
600 . 9 .H / 100 (för ångvärmet hos det av vätet erhållna vattnet) får ett synnerligen 
bekvämt, avrundat värde, nämligen 300 VE per kg bränsle. Om man därför i ett 
rätvinkligt koordinatsystem (fig. 23) å abskissaxeln avsätter vattenhalten i torven i % 
och vidare för en vattenhalt av ena gången 0 % och andra gången 100 % angiver 
effektiva värmevärdet, så har man endast att medelst räta linjer sammanbinda dessa 
punkter för att för varje olika vattenhalt kunna avläsa torvens effektiva värmevärde. 
Antager man nämligen, den vid förbränningen alstrade vattenångan avgår vid vanlig 
temperatur, d. v. s. vid ca 10° 0, så blir vid 0 % vattenhalt torvens värmevärde lika med 
det kalorimetriska värmevärdet, minskat med den kvantitet värme, som skulle erfordras 
för avdunstning av den av vätet bildade vattenmängden till ånga av temperaturen 10oC 
(= cirka 300 VE). Vid en vattenhalt av 100 % blir detta värde däremot dels negativt och 
dels till storleken lika med den värmemängd, som behövs för att omvandla 10°-igt 
vatten till 10°-ig ånga, och detta värde är naturligtvis oberoende av torvens kalori- 
metriska värmevärde. De i diagrammen på så sätt erhållna linjerna R1 och T1 angiva 
effektiva värmevärdet för torv från Ramnäs resp. Trummelsberg i enlighet med 
uppgifterna i den nyss lämnade sammanställningen. 

   Med hänsyn till eldningsförhållandena tarva emellertid linjerna en viss korrektion. 
Särskilt är detta fallet beträffande den vid förbränningen uppkommande vattenångan, 
vilken bortgår med rökgaserna, medförande en större eller mindre kvantitet 
förbränningsvärme, som naturligtvis i motsvarande grad nedsätter bränslets effektiva 
värmevärde. I formeln har nämligen vattenångans tillskottsvärme upptagits såsom 
nyttigt, i det att förbränningsprodukterna antagas bortgå vid vanlig temperatur, c:a 10° 
C. I verkligheten bortgå gaserna sällan med en temperatur under 150° C vid en 
ångpanneanläggning, och vid torveldade glassmältugnar och martinugnar ha de 
utgående gaserna en vida högre temperatur, enär arbetstemperaturen i dessa ugnar 
vanligen uppgår till c:a 1 500° resp. 1 700°. Den i formeln för effektiva värmevärdet på. 
tvenne ställen förefintliga faktorn 600, som betecknar- antalet VE uti 1 kg vattenånga 
vid vanlig temperatur, måste följaktligen växa allt ??????? (oläslig rad) 
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med c:a ½ VE per grad Celsius (egentligen 0,47 vid låga temperaturer, småningom 
stigande till ca 0.52 VE vid 500°C o. s. v). Vid 150°C blir denna faktor = 670, 
medförande en nedflyttning av linjernas ändpunkt i diagrammet vid 100% vattenhalt, 
motsvarande 70 VE. Vill man sålunda för Trummelsbergstorven införa en korrektion 
för 150°C avgångstemperatur hos förbränningsgaserna, har man blott att sammanbinda 
nyssnämnda ändpunkt med en utgångspunkt vid 0% vattenhalt, belägen c:a 70/2 = 35 
VE under den punkt, som gäller för 10% avloppstemperatur hos vattenångorna. På 
sådant sätt har linjen T2 erhållits. Den i diagrammet ännu längre ned dragna T3 –linjen 
visar korrektionen för en avloppstemperatur hos gaserna av 1 000°, medförande, såsom 
synes, en betydande sänkning av effektiva värmevärdet hos torven ifråga. 

   Naturligtvis bortgår också en massa värme med de egentliga förbränningsgaserna och 
i viss mån även med den utgående askan, men detta är ett sakförhållande, som är 
gemensamt för alla eldstadsbränslen och alltså icke tarvar någon särskild utredning. Det 
må endast framhållas, att blir ifrågavarande torv vid normal fuktighetshalt, 30 %, 
teoretiskt sett för sin förbränning per kg erfordrar nära 5 kg luft (= 3,8 m3 vid 0°) men 
att denna luftkvantitet i verkligheten blir i det närmaste dubbelt så stor, beroende som 
vanligt därpå, att ej all luft under passagen genom bränslelagret å rosten hinner träda i 
kontakt med glödande bränslepartiklar Eldningsresultaten beträffande torv vid 
ångcentralen i Västerås och vid Martinverket i Surahammar nära Ramnäs ha lämnat gott 
material till jämförelse mellan de olika värdena av Ramnäs-torven med hänsyn till 
medelgoda stenkol såsom enhet, dels I) under eldning vid låg temperatur 
(ångpanneeldning), och dels II) under intensiveldning vid mycket hög temperatur (i 
martinugn). Resultaten äro sammanförda uti diagrammet i fig. 24 och visa - såsom av 
ovan anförda skäl var att vänta - att ökad fuktighetshalt hastigare gör torven obrukbar 
vid martinugnar än vid Ångpanneanläggningar. Vid en vattenhalt av 40 % erfordras vid 
martinugnen 2 ¾ ton torv mot 2 ¼ ton i ångpanneeldstaden för att effekten skall bli 
likvärdig med den av 1 ton stenkol. 

   Den med askan efter förbränningen bortgående värmekvantiteten är obetydlig särskilt 
vid eldstäder, där fullgoda anordningar för uttagandet förefinnas. Men kännedomen om 
askhalten hos torven är likväl av praktisk betydelse, ty såsom ovan antytts, sänker 
tilltagande askhalt i avsevärd grad värmevärdet hos torven Då därtill kommer, att den 
naturliga askhalten kan vara ganska olika inom skilda delar och lager av samma mosse, 
är det av en viss betydelse att känna relationen mellan den i varje fall lätt bestämbara 
askhalten hos mosstorven och värmevärdet hos den därur framställda bränntorven. 
Någon med matematisk skärpa formulerad relation dem emellan kan visserligen icke 
uppställas, men med hjälp av ett diagram kan man det oaktat mycket väl få fram ett 
samband i form av ett linjeknippe eller, kanske bättre uttryckt, i form av ett fält, 
begränsat av tvenne  (???? här följer en oläsbar rad) 
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cent och horisontalaxel densammas bränslevärde uti värmeenheter (se fig. 25). Det blir 
på detta sätt en mycket approximativ uppskattning av värmevärdet man erhåller 

 
Fig. 24. Ramnästorvens värde såsom bränsle i förhållande till stenkol: 

I vid ångpanneeldning. II vid martinugnseldning. 

 

ur askhalten, men metoden kan vara av värde såväl för hastig orientering beträffande 
värmevärdet hos ett visst torvparti som för en ofta behövlig generell kontroll av utförda 
bestämningar beträffande det s. k. kalorimetriska värmevärdet. 

   Fuktighetshalten för bränntorven varierar inom vida gränser - 20 till 50 % 

 



 48

direkt påverkad som den är av väderleksförhållandena under torkningstider. Men även 
sedermera under uttransporten och lagringen röner den inflytande av atmosfärilierna 
och detta vanligtvis i ofördelaktig riktning, så att torvens bränslevärde därav förringas. 
Under det att i sydligare trakter bränntorvens fuktighet i regel ej överstiger 25 %, har 
medelfuktigheten hos den vid vattenfallsstyrelsens anläggningar producerade torven 
uppgått till ungefär 30 %, vilket givit anledning till att denna vattenhalt blivit betraktad 
såsom normal för torven ifråga. På grund därav 

 
Fig. 25. Approximativ bestämning av torvens värmevärde vid känd askhalt. 

ha, såsom tidigare nämnts, alla styrelsens uppgifter beträffande torvvikter förts till dylik 
normaltorv, innehållande jämnt 30 % fuktighet. 

   Vid de försäljningar av tillverkad bränntorv, som vattenfallsstyrelsen vid vissa 
tillfällen företagit, har till undvikande av tvistigheter och missförstånd - så synnerligen 
vanliga just vid torvaffärer - försäljningen baserats på uppmätning i volym av torven och 
prisberäkning efter normalvikt x volym. Man har nämligen rättighet att antaga, att i löst 
mått uppmätt torv icke märkbart förändrar sin volym vid måttliga variationer av 
vattenhalten, d. v. s. att den brännbara substansen per stor volymenhet m3 förblir 
oförändrad även om den i de skilda torvstyckenas porer uppsugna vattenkvantiteten 
ökas eller minskas inom rimliga gränser. Vid uppmätningen av torvpartiet ifråga har 
man därför endast att taga stickprov av torven för utrönande av vattenhalten, som efter 
träffad överenskommelse lämpligen få fritt variera några få procent å ömse sidor om 
medelvärdet 
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och att för samma sorts torv å mossen fastställa normalvikten, varmed menas vikten av 
en kubikmeter torv med medelvärdets (här 30 %) vattenhalt. Försäljningsvikten blir då 
denna normalvikt multiplicerad med uppmätta antalet kubikmeter. Enkla korrektioner 
kunna, om så erfordras, införas för vattenhalten (se ingenjör N. Forssblads uppsats i 
ämnet uti Tekn. Tidskrift 1919 avd. Kemi & ???, sid. 71). Fördelarna med detta 
försäljningssätt äro 1) att variationerna i vattenhalten bliva av mindre betydelse än vid 
försäljning efter vikt, 2) att bestämmelsen om normalvikten utesluter ett mer eller 
mindre medvetet bedrägeri vidförsäljning efter volym samt 3) att köparen själv lätt kan 
kontrollera normalvikten hos den levererade torven, alldenstund denna helt enkelt är  

V . (100 – a)/(100-30) 

varuti V betecknar vikten i kg av en kubikmeter av samma torv, men med den mån det 
avtalade normalvärdet något avvikande vattenhalten a %. 

 
Fig. 26. Fuktighet hos torv, lagrad under bar himmel vid kraftverket i Västerås. 

 

Till utrönande av den nedsättning av torvens bränslevärde, som en längre tids lagring 
under bar himmel förorsakar, gjordes under våren 1920 vissa undersökningar av olika 
skikt uti en från föregående sommar kvarliggande torvhög å upplagsplatsen vid 
kraftverket i Västerås. Fig. 26 visar en tvärgenomskärning av den pallformade 
torvhögen och anger fuktigheten i de undersökta skikten. Det visade sig därvid, att 
nederbörden åstadkommit en betydande höjning av fuktighetshalten, särskilt uti de övre 
torvlagren, där densamma varierade mellan 45 och 56 %, men även i själva kärnan, där 
fuktigheten 3m under ytan uppgick till 40 % eller med säkerhet 8 á 10 % högre än vid 
den tidpunkt, då torven lagrades. En jämförelse å diagrammet å fig. 23 sid. 45, är nog 
för att visa, att försämringen av torvbränslet per kg räknat varit avsevärd. Den kan 
uppskattas till ungefär 14 %. Enär försämringen icke var av sådan beskaffenhet, att 
torven blev i nämnvärd grad mindre användbar för ångpanneeldning, så ger dock denna 
siffra en oriktig bild av försämringen. Man vill ju närmast veta, hur stor värmemängd, 
som förlorats 
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och för att få denna måste man taga hänsyn till att torvvikten ökats av vattnet samtidigt 
som värmevärdet per viktsenhet minskats. Räknar man sålunda efter, huru stor den 
procentuella förlusten i effektivt värmevärde varit för hela torvmängden, och utgår man 
därifrån, att förbränningsgaserna vid Västeråspannorna hava en avgångstemperatur av 
150o C, så erhåller man till resultat, att förlusten i bränslevärde varit 7 á 8 %. Det bör 
emellertid anmärkas, att den ursprungliga fastheten hos torven något förstördes, så att 
ifrågavarande torvbränsle antog en delvis mullartad konsistens, vilket bevisligen endast 
i mindre grad berodde på direkt sönderfrysning. Genom täckning av torven medelst 
korrugerad plåt (se vidare därom i nästa kap.) lyckades man sedermera i väsentlig grad 
förhindra dylik försämring av det i övrigt värdefulla bränslet. 

   Verklig sönderfrysning av torv har endast en vinter förekommit ute å mossarna, när 
ett par partier av den senaste hösttorven på grund av ihållande regn måste kvarlämnas 
stackade till påföljande sommar. Därvid hade de understa och vid vinterns inbrott 
våtaste lagren i stackarna frusit sönder, under det att de övriga lagren föga skadats 
genom övervintringen. 

 

G. Torvanläggningarna vid ångkraftstationen 
 i Västerås 

   Våren 1916 riktades vattenfallsstyrelsens uppmärksamhet genom överingenjör I 
Svedberg vid Höganäsverken på den automatiska, ursprungligen från Amerika 
stammande eldningsanordning, som erhållit namnet Pluto-stoker och som under det 
senaste årtiondet i hög grad fullkomnats av en holländsk ingenjör, Meurs-Gerken. I 
Höganäsverken hade en dylik rost blivit inbyggd under en vattenrörspanna i och för 
proveldning med avfallskol, innehållande 30-50 % askbeståndsdelar. Genom välvilligt 
tillmötesgående från Höganäsverken sattes vattenfallsstyrelsen i tillfälle att företaga en 
proveldning i denna panna med torv. Resultatet blev gynnsamt för torv med 
fuktighetshalt från 27 ända till 50%. Att döma av proven, borde det även vara möjligt 
att använda samma Pluto-rost växelvis för torv och kol, ehuruväl givetvis en 
anläggning, som i främsta rummet ordnades för torveldning och med rostvalven 
uppmurade därefter, icke kunde med kol väntas giva lika gott resultat som om 
anläggningen direkt anordnades med rostvalven för koleldning. Försök, som vid 
vattenfallsstyrelsens ångkraftstation i Västerås gjordes medelst torveldning vid normala 
kedjeroster, bekräftade den gängse uppfattningen, att man dels icke kunde ens i mindre 
kvantiteter elda med enbart torv, dels att resultatet blev ganska dåligt, även om man 
eldade med blandning av torv och kol. Resultatet av vattenfallsstyrelsens 
undersökningar blev därför, att styrelsen i början av år 1917 av Skandinaviska 
Aktiebolaget för Eldningsteknik, Malmö, beställde Pluto-roster för två st. stora pannor. 

   Å den i slutet av broschyren bifogade fig. 27 visas en sektion av dessa ång- 
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pannor med inmonterade Pluto-roster, och fallrör för bränslet från bingarna under 
pannhustaket ned till eldningsapparaterna. I bingen torde den snett ställda trumman 
observeras. Denna täckes vid påfyllningen av bingen med ett lock, så att den ej fylles 
med bry. Det visade sig nämligen från början, att torven lätt bildade bryggor över 
fallröret, så att det efter ett driftuppehåll var nästan omöjligt få torven att rasa ned i 
pannan. Genom trumman kan man nu lätt spetta hål i torven över fallröret, så att dessa 
bryggor lossna och torven kommer i rörelse. 

   Pannorna äro av marintypen, d. v. s. försedda med omhölje i plåtkonstruktion i stället 
för murade väggar, med hänsyn till behovet av snabb uppeldning. Pannornas eldyta är 
692 m2 resp. 670 m2, förvärmaren c:a 354 m2 och överhettaren c:a 239 m2 samt 
rostarean 3l,5 m2 delad på tre st. självständiga roster, vardera om 10,5 m2. Ångtrycket i 
pannan uppgår till max. 20 kg per cm2 och ångan överhettas till 350° C. Enligt 
kontraktet om Pluto-rosterna skulle medelst dessa kunna alstras nedan angivna 
ångkvantiteter vid användande av torv med olika fuktighetshalt och värmevärde resp. 
ångkol: 

Torv 2 500 eff. värmeenheter per kg och högst 40% fuktighetshalt, 16 500 kg/timme. 

  »     3 100 »         »  »                          » 30% » l9 000      » 

Skotska kol med minst 6 000 eff. värmeenheter per kg, vilket 
   belopp vid högsta forcering skulle kortvarigt medl samma kol 
   kunna ökas till     26 000 » 

 

   Anordningarna vid Pluto-rosten äro följande: 

   Rostens främsta del består av ett antal 3 m långa och0,15 m breda, djupt rännformade 
roststavar (se 1 å fig. 27), som alla med sin främre ända löst vila på en ihålig balk (2) 
och med den bortre eller inre ändan på en annan dylik gjutjärnsbalk (3), som ligger 1,5 
m lägre än den främre, så att rosten därigenom får ett fall av 20°. Roststavrännorna 
täckas av små utbytbara, trappformigt, med luftmellanrum anordnade s. k. brännplåtar 
(4). Nedanför och i fortsättningen av denna förbränningsrost befinner sig en löst 
ankopplad slaggrost (5), vilken med sin andra ända ligger på en tredje ihålig 
gjutjärnsbalk (6). Genom en växellåda (7) med vev (8), axel (9) och dragstänger (10) 
försättas nu roststavarna i en fram- och återgående rörelse (50—60 mm), varvid 
närliggande stavar röra sig i motsatt riktning. Förbränningsluften inpressas med hjälp av 
elektromotorfläktar (11) genom betongkanaler (12) uti rostbalkarna (2, 3 och 6) och går 
därifrån över i stavarnas rännor resp. under slaggrosterna, och sedan ut mellan 
brännplåtarna och in uti det på dessa vilande bränslelagret. Genom spjällanordningarna 
kan lufttillförseln till de olika rostbalkarna och därmed även till olika delar av bränsle- 
lagret regleras och avpassas på lämpligt sätt. Bränslet inkommer genom tratten (13) och 
frammatas medelst förskjutaren (14), fästade i övre ändan av de rörliga roststavarna, 
bränsleskiktets höjd regleras genom olika inställning av bommen (15), 
inmatningshastigheten genom olika hastighet i växellådan (7). Förbränningen skötes så 
att endast utbränd aska och slagg lämnar slaggrosten för att därifrån 
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Nedfalla i slaggkammaren, som periodiskt tömmes i understående slaggvagn, resp. i 
vattenrännor för slaggens utspolning. Konstruktionen av valven ovanför rosterna är 
utförd så, att de heta förbränningsgaserna möta det inmatade bränslet samt torka och 
antända detta. 

   De i Västerås uppställda Pluto-rosterna ha i stort sett funktionerat till belåtenhet 
Under första drifttiden visade det sig behövligt att utföra ständiga reparationer av 
maskindelarna uti den växellåda (7), som driver de fram- och återgående roststavarna, 
vidare voro trattarna (7) för knappt tilltagna och de främre valven så låga, att ej 
tillräckligt med torv kunde inmatas på rosten. Sedan den första växellådan utbytts mot 
en ny och större sådan, och sedan trattarna och valven givits den form, som visas it 
ritningen, har hela eldningsanordningarna arbetat oklanderligt. Det har i allmänhet ej 
vållat några större svårigheter att förbränna torv med en vattenhalt så hög som upp till 
50 %, men ett bränsle, som till halva sin vikt utgöres av vatten, vill man naturligtvis 
endast i undantagsfall begagna sig av. 

   Vid det officiella eldningsprov, som anställdes i Västerås under våren 1920 
framkommo följande siffror: 

Ångtryck i medeltal l9,3 kg/cm2 abs. 

Ångtemp. efter blandningsventilen 304° C.  

Gastemp. i rökuttaget 125° C. 

Drag 1,5 mm H2O. 

Matarvattnets temp 21o C. 

Avdunstad ångmängd per tim 16 910 kg. 

Torvens fuktighet 42,5 % 

         effektiva värmevärde 2 490 VE per kg 

Avdunstning per kg torv c:a 3,00 kg ånga 

Verkningsgrad inkl. ekonomiser c:a 84 %. 

 

Vid provet uppfylldes visserligen garantierna, men erhölls ej större ångbildning per m2 
eldyta och timme än 16 910 kg eller 24,5 kg per m2 eldyta. detta be roende på, att den 
använda torven var av ganska stybbig beskaffenhet. Sedermera hava emellertid de 
torveldade pannorna med torrare och mera fast torv i kontinuerlig drift genererat c:a 35 
kg ånga per m2 eldyta, motsvarande således 24 000 kg ånga, eller föga mindre än vad 
pannorna skulle giva vid forcering med surt kol. Eldningen med torv och utnyttjandet 
av torvpannornas produktion har sålunda icke berett några nämnvärda svårigheter.  

   Som tidigare nämnts, hava i Västerås samma anordningar använts för lossning, 
transport och frammatning av torven som för stenkol, nämligen en stor gripskopa å 
kranvagn, självtömmande transportvagn för avlämning av torven uti en i marken 
inbyggd betongtratt från vilken bränslet medelst skopelevator lyftes till en kross, vidare 
en hög pendlande skopelevator uti ett 17,5 m högt fackverkstorn 
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jämte en 65 m lång horisontell bana till de olika pannbingarna Anordningarna äro 
beräknade för framforsling av 30 ton stenkol per timme. De gjorda bränsle 
matningsanordningarna funktionera automatiskt och oklanderligt för stenkol. Torven 
har däremot berett vissa svårigheter. Dels är kapaciteten väl liten vid det 5 ggr mera 
skrymmande torvbränslet, dels vill torven lätt fastna i alla genomgångsöppningar, där 
den bildar bryggor, som man medelst spett måste riva isär. Vattenfallsstyrelsen har 
sålunda funnit det vara önskvärt att dubblera transportanordningarna från bränslegården 
till pannhuset, varvid den nya transportbanan blivit modifierad i och för underlättande 
av torvtransporten. Vi den nya transportbanan intages torven i en under markplanet 
belägen betongtratt, föres därifrån till en kross och från krossen medelst ett lutande 
Pater-Nosterverk till en ovanför pannbingarna belägen horisontell remtransportbana, 
från vilken torven avlastas i kolbingarna. Nedkommen på rosten, fördelar sig torven 
oklanderligt över densamma och glider långsamt och jämnt ner i askkammaren. 

   Vid framforslandet av torven ovanför bränslebingarna uppstår det lätt ett finfördelat, 
lättantändligt torvstoft, vilket lagrar sig som damm i pannhuset. Under driften har detta 
en gång på grund av tillfällighet blivit antänt och gav anledning till en explosionsartad 
förbränning under hela taket. Någon nämnvärd skada uppstod visserligen ej, men 
explosionen visar dock, att en viss försiktighet bör iakttagas vid transport av torv. 

   Vattenfallsstyrelsen började torvupptagning i större skala redan under år 1917, men 
fick torvpannorna icke driftklara förrän hösten 1919. Under mellantiden hopades i 
Västerås rätt stora torvkvantiteter. För att dessa icke skulle bliva alltför besvärande, 
såldes emellertid en del av torven direkt från mossarna till vissa industriella företag, 
framför allt järnverk. Under vintern 1919-1920 blev drifttiden ganska kort med hänsyn 
till den minskning av belastningen, som i början av år 1920 föranleddes genom de stora 
arbetsinställelserna. Följden blev, att de lagrade torvkvantiterna lågo kvar på 
bränslegården i Västerås mycket längre än från början var avsett. Då torven liksom 
stenkolen lagrats under bar himmel, kunde man ej undvika, att den i viss mån 
försämrades under väderlekens inflytande. Frågan om tillvägagångssättet för 
densammas lagring på betryggande sätt sköts därför mer och mer i förgrunden. I januari 
månad 1920 uppstod så självantändning i en av de största torvhögarna. Efter några 
dagars släckningsarbete blev man visserligen herre över elden, men vid släckningen 
förstördes c:a 800 ton torv. 

   Även följande vinter kunde man iakttaga självupphettning av särskilt fuktig torv (över 
45 %) uti de undre delarna av ett stort upplag, men genom temperaturmätningar uti 
nedsänkta rör och bortskaffande av torv från hotade punkter lyckades man denna gång 
begränsa temperaturstegringen till ungefär 60°C, Uti ett i undersökningsändamål grävt 
schakt (3 m djupt) kunde man med en sticktermometer i hand närmare undersöka 
värmehärdens utsträckning i vertikalled. Från det hetaste stället något ovanför bottnen i 
schaktet där vattendränkt torv 
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under senhösten lagrats, uppsteg vattenånga till det ovanför belägna skiktet, som 
därigenom blev uppluckrat och mycket fuktigt. Ångan medförde en ringa kvantitet 
svavelsyrlighet och i den varma fuktiga torven förefanns en rik mögelvegetation. - i 
förbigående må nämnas, att i Tyskland flera patent uttagits beträffande anordningar för 
åvägabringande av dylik självupphettning i fuktig torv i syfte att därigenom få 
torvmassan homogeniserad och bättre lämpad för brikettering. 

   De gjorda iakttagelserna utvisa, att man bör noga tillse, att icke våt t upplägges 
tillsammans med torr sådan i stora högar, utan hellre var för sig eller i relativt små 
anhopningar. 

   Från och med hösten 1920 har vattenfallsstyrelsen täckt torvupplagen med korrugerad 
plåt till skydd mot fuktigheten. Denna anordning blir givetvis billigare än om man 
byggt torvlador och har även den förtjänsten, att man lättare kan komma åt torven med 
mekaniska transportmedel, vilket ju även är till fördel, om självantändning skulle 
uppstå. 

 

H. Alternativa metoder för bränsleframställning 
av torv. 

   Det behöver knappast särskilt framhållas, att vattenfallsstyrelsen, sedan den fått 
intressen inom torvtillverkningen, följt utvecklingen inom området på andra håll. 
Särskilt nu, då det kan konstateras, att en fortsättning av den bedrivna tillverkningen 
synes omöjlig att genoföra utan förlust, har styrelsen gjort en undersökning av, huruvida 
genom införandet av någon helt eller delvis ny metod etc. förbilligande av 
tillverkningen kunde påräknas. 

   Bland de kända metoderna intager våtkolningen en särställning på grund av dess 
oberoende av lufttorkningen samt den höga kvaliteten hos den framkomna produkten. 
Denna metod, vid vilken stora förhoppningar knutits, och med vilken ingående försök 
gjorts under en lång följd av år, synes emellertid nu vara fullständigt uppgiven, då en 
fabriksmässig framställning ej visat sig lönande. 

   I dess ställe har inträtt en metod att medelst värmepump och med hjälp av billig 
elektrisk kraft avdunsta vattnet i torven. 

   Principen för värmepumpen är följande. 

   Medelst kompressor förtätas den bortgående avdunstningsångan till ett visst tryck, 
varigenom dess temperatur stiger och den sålunda själv blir användbar såsom 
värmeånga för fortsatt vattenavdunstning. Kompressorn, som användes till ångans 
komprimering, har därvid erhållit benämningen värmepump. Vid Dumfries i Skottland, 
där våtkolningsmetoden förut praktiserats, lär principen utnyttjas för praktisk drift på 
följande sätt. Den mellan 88 och 90 % vatten hållande torvmassan upptages vid en 
temperatur av 100o C i ett föga mer än ½ mm tjockt lager på, en mycket stor roterande 
trumma, som inifrån uppvärmes medelst ånga 
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av 1,2 kg/cm2 abs. tryck, motsvarande 105° C. Då trumman roterat i det närmaste ett 
varv, avskrapas genom en knivanordning den torkade torvmassan, som omedelbart 
därefter utföres medelst en skruv i den fullständigt slutna (inkapslade) apparaten. Ångan 
från det avdunstande vattnet suges till värmepumpen, komprimeras medelst billig 
elektrisk kraft och införes tillsammans med färskånga uti trumman. 

   Den teoretiska grundvalen för här avsedda »värmepumpning» är följande. För att 
komprimera 1 kg ånga av temperatur 100o C och tryck 1 atm. abs. så mycket, att dess 
kondensationstemperatur höjes till 105°, erfordras ett arbete likvärdigt med c:a 7,35 VE. 
Enär 1 Watt-timme motsvarar 0,86 VE, så åtgå härtill 8,55 Wh (Wattimmar). Är 
kompressorns verkningsgrad 70 % och motorns 90 %, blir alltså det erforderliga arbetet 

 8,55 / (0,7 X 0.9). = 13,6 Wh.  

Sätter man emellertid med anledning av övriga förluster, såsom bristfällig 
värmeisolering m.m., det erforderliga arbetet till jämnt 15 Wh, så följer därav, att man 
med ett arbete av 1 kWh bör kunna höja kondensationstemperaturen hos 66,7 kg dylik 
ånga till 105°, vilket dock, väl att märka, ej innebär att ångan blir blott 105° varm. I 
själva verket blir densamma genom det använda arbetet under den, som man måste 
antaga, adiabatiska kompressionen överhettad till c:a 120o C. 

   Genom inledning och kondensation av denna ångkvantitet i torktrumman, m. a. o. 
genom att tillföra energimängden 1 kWh, kan man praktiskt taget avdunsta ungefär 
samma viktsmängd 100°-igt vatten ur torvskiktet på trummans yttersida. Teoretiskt sett 
är ångbildningsvärmet per kg 3 VE större än kondensationsvärmet vid 105°. Som det 
förra är 539 VE, skulle den avdunstade vattenkvantiteten bli 0,56% mindre än 66,7. 
Låtom oss därför säga, att under ovanstående förutsättningar värmepumpens effekt är 
sådan, att genom densamma c:a 66 kg vatten avdunstas per kilowattimme ur den 100° 
varma torvmassan. Till jämförelse må nämnas, att därest avdunstningsångan ej 
tillvaratages, utan får fritt bortgå i atmosfären, erfordras till avdunstning av sagda 66 kg 
100°-igt vatten c:a 35 200 VE, motsvarande c:a 41 kWh (teoretiskt d v. s. utan 
omvandlingsförluster) i stället för en enda i föreliggande fall. 

   Detta synnerligen fördelaktiga sakförhållande beror till en del därpå, att kokpunkten 
hos torvmassan ligger vid 100° och ej högre såsom i allmänhet fallet är hos 
vattenlösningar. Så skulle exempelvis komprimering till endast 105° vid avdunstning av 
en 25 %-ig koksaltlösning icke medföra någon vinst, ty dennas kokpunkt ligger ungefär 
vid 105° Härigenom erfordras naturligtvis vid saltlösningen högre komprimering med 
åtföljande större energiförbrukning, samtidigt som energiåtgången för temperaturens 
höjande till kondensationspunkten c:a 105o blir ren förlust.  

   Vid indunstning av sulfitlut, som i likhet med torvgröten ej förete någon nämndvärd 
höjning av kokpunkten, ha •under sistförflutna året goda resultat vid användning av 
värmepumpen erhållits såväl i vårt land som i Finland. Till och  
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med vid indunstning av saltlösningar har metoden, trots mindre effektivitet ävenledes 
vunnit insteg.  

   Några resultat från dess användning vid torv föreligga emellertid icke, och kan man á 
priori antaga, att anläggningskostnaderna bliva synnerligen höga, lika, liksom å andra 
ställen, där värmepumpen användes. 

   En metod, som arbetar med lufttorkad torv som slutprodukt, och vid vilken endast 
grävarbetet är ändrat mot vid tyre1sens mossar, är den s. k. hydrotorv metoden. Vid 
denna utföres grävarbetet medelst en eller flera kraftiga vattenstrålar under starkt tryck 
(15-20 atm.) och upptagnings- och utläggningsarbetet av en sug- och tryckpump, som 
upptager den flytande torvmassan ur schaktet och medelst en flyttbar grov rörledning 
fördelar densamma på de invallade torkfälten, varest massan uppskäres i torvor, vilka 
på övligt sätt vändas och kupas under torkningsprocessen. En stor fördel med denna 
metod är dessa fullkomliga okänslighet gentemot grävhindren (stubbar och rötter) i 
mossarna. 

   Kraftbehovet vid en anläggning för en årsproduktion av 5 000 ton uppgives till 300 
hkr, personalbehovet för upptagning och utläggning till 15 man (2 skift). Till jämförelse 
må nämnas, att vid motsvarande produktion å Ramnäsmossen kraftbehovet blir c:a 100 
hkr, personalbehovet för upptagning och utläggning 35 á 40 man. Då man icke från 
hydrotorvtillverkningen har erfarenhet av, i vad mån den angivna årsproduktionen 
genom oförutsedda omständigheter inskränkes i praktisk drift, är det svårt att göra en 
beräkning över kostnaderna vid den nya metoden. Emellertid kan man antaga, att 
personalkostnaderna bliva avsevärt lägre men att besparingen i viss mån upphäves 
genom ökade kraftkostnader. I varje fall kan endast en del av upptagnings- och 
utläggningskostnaderna inbesparas. Under det övriga kostnader i stort sett kvarstå 
oförändrade, varför, även vid ett gynnsamt resultat av metoden i och för sig, 
tillverkningskostnaden för torven torde bliva väl hög för att vid nuvarande prisläge 
möjliggöra en vinstgivande tillverkning. Vid t. ex. Ramnäsmossen skulle metoden för 
övrigt icke vara användbar med hänsyn till bristande tillgång på vatten. 
Hydrotorvmetoden synes däremot vara avgjort att föredraga vid mossar av 
Trummelsbergsmossens beskaffenhet, där sålunda dels god tillgång på vatten finnes, 
dels mossen är mycket stubbig. 

   Bland andra modifierade metoder må nämnas en av ingenjör Steinert i Tyskland 
praktiserad, vid vilken torven i huvudsak bärgas med c:a 50 % vattenhalt varvid 
vändningen och kupningen inbesparas. Den huvudsakliga vinsten angives emellertid 
vara den produktionsökning, som är möjlig på en mosse med begränsade torkfält, i det 
dessa relativt hastigt bliva fria för ny utläggning. Den bärgade torven torkas artificiellt i 
en fabrik och briketteras, varvid värmet för torkningen alstras i gasgeneratorer medelst 
en i ringa mängd och företrädesvis under sommaren på vanligt sätt tillverkad lufttorkad 
torv. Emellertid torde vid denna metod fördyringen genom den fabriksmässiga 
behandlingen bliva ganska avsevärt. Metoden har dock sitt intresse såsom ett försök att 
smidigare anpassa sig efter väderleksinflytelserna och till en del frigöra sig från 
beroendet av lufttorkningen. 
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Av de metoder, som arbeta med delvis lufttorkad torv, må slutligen för full- 
ständighetens skull nämnas metoden att förgasa torven i gasgeneratorer, med eller utan 
utvinning av biprodukterna, ehuru denna svårligen kan vinna någon tillämpning vid 
vattenfallsstyrelsens torvmossar. Liksom våtkolningen har denna försökts och även 
införts i praktisk drift på ett flertal håll, men hava de flesta sålunda startade företag 
såvitt man har sig bekant, inom kort tid nedlagts på grund av att driften ställt sig för dyr. 

   Resultatet av undersökningen beträffande eventuell övergång till ändrad metod har 
sålunda hittills blivit i stort sett negativt och har icke jävat den upp fattningen, att en 
fortsättning av tillverkningen med fri arbetskraft för närvarande skulle medföra förlust 
för styrelsen. 

_____________ 
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Fig. 27. Sektion av marinpanna med Pluto-roster. 

 


