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Denna rapport har utarbetats inom Programområde ekonomi och
marknad inom Projekt Skogskraft. Syftet med studien har varit att
utarbeta vissa riktlinjer för projektarbetet inom Skogskraft med avsikten
att öka effektiviteten i utredningsarbetet. Rapporten berör i huvudsak
hyggesrester.

Terminologi - definitioner

Avsnittet innefattar en kortfattad beskrivning av trädbränslen med
avseende på terminologi, definitioner, produktion och marknad.

Måttenheter

Under detta avsnitt beskrivs olika måttenheter och deras relationer för
skogsbruk, sågverk och förbrukare av trädbränslen.

Vidare redovisas effektiva värmevärden samt formler (överslagsmässiga
och mer exakta) för beräkning av bränslevärdet för olika träc'bränslen.
Som grovt riktmärke kan anges 0.9 MWh/m3s skogsbränsle vid normal
torrhalt.

Biomassan i en slutawerkningsmogen skog består till ca 65% av stamved
för skogsindustrieli användning. Ca 15% består av ban och bark i
ungefär lika delar och resterande 20% av gren- och toppved. En
angelägen uppgift är att utarbeta enkla mallar och normer för beräkning
av utfallande mängd hyggesrester i samband med avverkning. Avsikten
skall vara att underlätta affärsuppgörelser mellan olika parter.



Kalkylmodeller, analyser

Under avsnittet redovisas olika kalkylmodeller samt normer för
kalkylering av maskinella och manuella kostnader. Dessutom ges
synpunkter på kostnadsanalys (kostnadsgruppering) samt vissa riktlinjer
och synpunkter avseende beräkning av overhead-kostnader.

Aktörer och system

Det finns ibland risk för att tekniska frågeställningar får en alltför
dominant roll i förhållande till frågeställningar som berör organisation
och struktur. Av den orsaken är det viktigt att definiera aktörer samt
belysa de olika drivkrafter och spänningar som kan förekomma. 7 olika
aktörer/intressenter har beskrivits och analyserats med avseende på
primärt respektive sekundärt intresse i ekologiska, tekniska och
ekonomiska frågeställningar.

Utformning av rapporter

Vissa rekommendationer har givits angående formella krav och
kvalitetskrav.

Den kvalitet som kan förväntas av ett projektarbete styrs i hög grad uv
projektuppläggningen. Identifiering av frågeställningar, avgränsningar och
angreppssätt utgör grunden för ett effektivt utrednings- och analysarbete.
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Forest fuel - economy and models for costanalysis.

Summary

This report has been prepared by the program sector Economics and Marketing within
the Skogskraft project. The purpose is to develop guidelines for the program work
within Skogskraft with the aim of improving the efficiency of the investigatory work.
The report mainly concerns logging waste.

Terminology - definitions
This section includes a brief description of wood fuels with regard to terminology.
definitions, production and marketing.

Units of measurement
Different units of measurement are described and their relationship to forestry, sawmills
and consumers of wood fuels.

An account is also given of effective thermal values and formulas (both approximate
and more exact) for calculations of the energy content for different wood fuels. As a
rough estimate this value is 2.2 MWh/m3 solid wood at normal moisture content.

The biomass in a closed forest stand ready for final felling consists to about 65% of
stemwood for industrial uses. About 15% consists of needles and bark in
approximately similar proportions, and the remaining 20% of branches and tops. An
important task is to elaborate simple routines and standards for calculations of the
amounts of residues arising in connection with felling. The aim is to facilitate business
agreements between different parties.
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Calculation models, analyses
This section discusses different models and standards for calculating machine and
manual costs. In addition, views are given on cost analysis (cost grouping) and certain
guidelines with regard to overhead costs.

Actors and systems
There is sometimes a risk that technical problems receive a far too dominant role in
relation to problems which concern organisation and structure. Consequently, it is
important to define the actors and to illustrate the different driving forces and tensions
that may occur. Seven different actors/interested parties have been described and
analysed with regard to primary and secondary intrests in ecological, technical and
economic questions.

Preparation of reports
Certain recommendations have been given with regard to formal requirements and
quality requirements.

The quality that may be expected of a project is governed to a major degree by the
project design. Identification of questions, limitations and approaches will provide a
basis for effective investigatory and analytical work



FÖRORD

Under 8O-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi Vattenfall äger och driver dessutom bnbränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/eL 1969 startades i projektform Vattenfall Bioenergi
för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Södra Skogsägarnas medlemmar förfogar över en stcr biobränslepotential och
genom dotterbolaget Södra Skogsenergi AB producerar och levererar SÖDRA
stora mängder trädbränsle.

Mot denna bakgrund har ett femårigt samarbetsavtal tecknats mellan Vattenfall
och Södra Skogsägarna. Samarbetet bedrivs i projekt SkogsKraft som syftar till att
utveckla och demonstrera metoder och system för att trädbränslen skal) praktiskt,
ekonomiskt och miljömässigt möjliga att använda i skala lämpade för produktion av
värme och kraft

Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive
företag och dessutom av forskare vid högskolor samt konsulter.

Resultat irån verksamheten redovisas bi a i rapportform. Denna rapport avhandlar
ekonomi och projektredovisning.

Projekt SkogsKraft juni 1991.

Birgit Bodlund
Vattenfall Bioenergi J ödra Skogsägarna

n-Åke Lunden
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SAMMANFATTNING

Interforests uppdrag

Inom Projekt Skogskraft kommer under perioden 1990-1994 at; bedrivas
ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete avseende trädbränslen.
Arbetet är uppdelat på ett antal delprojekt där ett relativt stort antal
organisationer och resurspersoner är engagerade. För att underlätta
övergrip? ide analyser, spridning av information etc har det ansetts
nödvändigt att utarbeta ett gemensamt mönster för projektredovisning,
alltifrån rapporters standard till användande av gemensamma termer,
begrepp och basfakta. Det övergripande syftet med studien är att dels
utarbeta vissa riktlinjer for projektredovisningen med avsikt att öka
effektiviteten i utredningsarbetet och dels underlätta i spridningen av
information.

Uppdraget bar mer specifikt bestått av att definiera enhetliga tekniska
och ekonomiska normer och begrepp, utarbeta modeller för enhetlig
resultatredovisning samt lämna förslag till förenklad resultatredovisning.
Avsikten med det sistnämnda är att öka tillgängligheten i informationen
för en bredare grupp där bl a beslutsfattare ingår.

Biobränslenas indelning - terminologi och definitioner

Biobränslen kan indelas antingen efter ursprung/råvara eller efter
form/produktionsmetod.

Trädbränsle är ett biobränsle med skogligt ursprung bestående av ved,
bark, barr och/eller löv. Trädbränslen innefattar således alla bränslen
där träd eller delar av träd är utgångsmaterial och där ingen kemisk
omvandling av materialet skett.

Energiskog kan sägas utgöra ett mellanting mellan skog- och åkergröda
eftersom råvaran mer liknar skogsbränsle medan ursprunget mer
anknyter till lantbruk och energigrödor.
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Produktion av icke förädlade trädbränslen

Produktion av trädbränslen sker idag vid skogsindustrier, med mobila
flisaggregat antingen i skogen, vid avlägg eller vid terminal samt i
fristående anläggningar i anslutning till sågverk eller massaindustri.

Produktionen vid skogsindustrierna sker genom flisning/krossning av
bark och övrigt renseriavfall (bakar, avkap etc). I sågverksindustrin
erhålls biprodukter i form av bark och spån.

Skivindustrin har hög energiförbrukning och råvaran utgörs av sågspån.
Spånskiveindustrin är en konkurrensfaktor på irädbränslemarknaden.

De mobila flisaggregaten är vanligtvis monterade på skotarchassin
(flisskördare) och är vanligt förekommande bland bränsleföretag och
entreprenörer.

De fristående anläggningarna i anslutning till sågverk eller massaindustri
uppgår för närvarande till ca 20 stycken. Framställning sker genom
flisning/krossning av grenar och toppar som separerats i samband med
upparbetning av träddelar.

Produktion av förädlade trädbränslen

Till förädlade trädbränslen räknas briketter, pelletar och träpulver.

Råvara för brikettproduktion är sågspån, kutterspån och bark. Råvara för
pelletar är också flis, spån och bark eller direkt producerad grönflis för
energiändamål. Råvaran för träpulver utgörs till ungefär lika delar av
barrflis, lövflis, sågspån och kutterspån.
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Det totala vännevärdet för förädlade trädbränslen uppgår till ca 450
GWH på årsbasis.

Olika måttenheter inom skogsbruket

Inom skogsbruket förekommer dels måttenheter att användas vid
beräkningar avseende rotstående skog och dels måttenheter att användas
i samband med försäljning av olika sortiment (handelsmått).

Vid uppskattning av rotstående skog används begreppet skogskubikmeter
(m3sk). Med detta avses stammens totala volym ovan stubbskär inklusive
bark.

Fastkubikmeter (m3f) kan antingen avse volymen under bark (m3fub)
eller volymen på bark (m3fpb). Måttet utgör dels ett handelsmått för
massaved och dels ett mått vid beräkning av prestationer för avverkning
och transport samt vid beräkning av vissa utbytestal.

Det normala handelsmåttet för sågtimmer är kubikmeter toppmätt volym
(m3to) och avser volymen av en cylinder baserad på stockens topp-
diameter under bark och dess längd.

Barkvolymen kan vara angiven antingen i förhållande till volymen
inklusive bark (avdragsprocent) eller i förhållanda till vedvolymen
(påläggsprocent). Den absoluta volymen mäts inom skogsbruket i m3f
och inom industrin i kubikmeter stjälpt mått (m3s).

Olika måttenheter - sågverk och förbrukare av trädbränslen

Måttenheter är dels olika slags kubikmetermått och dels ton. Den sågade
varan mäts i kubikmeter sågad vara (m3sv) medan biprodukterna mäts
i kubikmeter stjälpt mått (m3s).

Förbrukarna av trädbränslen strävar efter måttenheter som kan relateras
till bränslets värde vid förbränning. De gängse måttenheterna är
megawattimmar (MWh) före respektive efter panna. Hyggesrester och
flis köps efter MWh, m3s eller vikt i ton. Överslagsmässiga värmevärden
för trädbränslen framgår av tabellen nedan.
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Effektivt värmevärde för trädbränslen

Bränsle

Ved, flis etc.

Ved, flis etc.

Ved. flis etc.

Träpcllciar

Träpcllctar

Träpulver

Träpulver

Energiskog

Torrhalt

Procent

100

70

50

85-88

85-88

97

97

100

Kvantitet

torrsubstans

1.0 ton

1.0 ton

1.0 ton

1.0 ton

1.0 mJs

1.0 ton

1.0 m's

1.0 ton

EfF.värmevärde

MWh

52

3.6

2.2

4.4

2.6

5.2

2.0

4.5

GJ

19.2

13

8

16

9.5

19

1?,

16

Effektiva värmevärden för olika trädbränslen kan därefter beräknas med
ledning av bränslets rådensitet och torrhalt (se Tabell 2-1 och Bilaga 12).

Biomassans sammansättning

Biomassans sammansättning varierar i huvudsak med faktorer som
trädslag och ålder.

Fördelningav biomassan hosen awerkningsmogen eran

Stamved exklusive topp

Bark

Grenar, topp

Barr

Summa

Vikt %

63

6

24

7

100

Volym %

66

7

17

10

100

Den totala mängd hyggesrester som erhålles efter avverkning påverka>
av biologiska restriktioner (ca 40%), samt tekniska och ekonomiska
restriktioner. Bortfallet på grund av tekniska restriktioner beror på
brister i teknikutvecklingen medan de ekonomiska beror på att markna-
den är outvecklad.
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Kalkylmodeller

Avverkningsrester hanteras dels med skogsbrukets terränggående
utrustning (skördare, skötare, flisskördare, flisskyttlar) och dels med
utrustning för transport och vidarehantering från avlägg vid skogsbilväg
(lastbilar, lastmaskiner etc).

En stor del av den skogliga utrustning som används är tämligen mogen.
Det finns således ett relativt bra underlag att basera olika slags kalkyler
på. Därför bör det rent allmänt finnas goda möjligheter att beräkna
kostnader för såväl reella driftssituationer som förväntade kostnader för
nya system.

Kostnaderna för de idag kända maskintyperna har beräknats och
redovisats. Dessutom har vissa principer utarbetats för kostnadsbe-
räkning av annan utrustning än den som i dagsläget utnyttjas.

Uttag av skogsbränsle i samband med avverkning utgör för skogsbruket
en bihantering. Av den orsaken bör verksamheten endast belastas med
de särkostnader som hanteringen ger upphov till.

Aktörer och system

Tekniska frågeställningar måste alltid balanseras i förhållande till frågor
rörande organisation och struktur (se figur nästa sida).

Områden med primärt intresse har markerats med X och sekundära
intressen med (X). Uppdelningar och definitioner av ovanstående slag
är vanskliga att utföra men ändå nödvändiga för att rätt förstå behov av
information, spänningar, drivkrafter etc.

Markägaren har primärintressen på micro-nivån. Han kommer att
efterfråga information som gör det möjligt att värdera de ekonomiska
och biologiska effekterna av ett biobränsleuttag.

Handelsledet utgör den kommersiella länken mellan producenten och
förbrukaren och är involverat i de flesta led.

Entreprenören står för den praktiska tekniktillämpningen och driver
tillsammans med handelsledet och maskintillverkaren den tekniska
utvecklingen.
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Aktörer i ett biobränslesvstem

Aktörer

Faktor

EKOLOGI

Micro

Macro

TEKNIK

Tillvaratagande

Förädling/för-
brukning

OKONOMI

Micro

Macro

Rivara/produktioa

Markägare

X

X

X

Handeblcd

(X)

(X)

(X)

(X)

X

(X)

Tillvaratafande

Entre-
pren-

(X)

X

(X)

X

Maskintillv.

(X)

X

(X)

X

Förbrukning

Föräd-
linpled

(X)

X

X

(X)

Förbru-
karen

X

X

Övervakning

Statl. myn-
digheter

(X)

X

X

Maskintillverkaren driver teknikutveckling inom del av system alternativt
helt system. Svårtolkade och motsägelsefulla signaler innebär långsam
och kostsam teknikutveckling.

Förädlingsledet genomför olika slags produktutveckling som kan vara
torkning/fuktutjämning eller omvandling till nya produkter.

Förbrukarna kan vara såväl enskilda personer som anläggningar av-
varierande storlek. För att effektivt kunna utveckla marknaden bör
gruppen uppdelas på förslagsvis tre segment där segment 1 representeras
av storförbrukare, segment 2 av gruppvärmeverk och segment 3 av
enskilda fastighetsägare.



Projektredovisning

Delprojekt POl bör ge svar på tre huvudfrågeställning?.r. En av dessa är
de ekonomiska konsekvenserna av biobränsleuttag (vad kostar det att
kompensationsgödsla). En annan viktig fråga är åtgärdens kostnadsstruk-
tur och den tredje hur åtgärden skall organiseras och utföras rent
praktiskt.

Delprojekt PO2, bränslepotential, är väl belyst vad avser de fysiska
tillgångarna. Vad som återstår är att utreda vad som erfordras för att de
teoretiska tillgångarna även skall bli reella, dvs vilka resurser måste
tillföras för att utveckla marknaden.

PO3 och PO4 bör sammanföras till ett gemensamt område. Teknik-
utvecklingen måste baseras på de produkter som olika förbrukarsegment
efterfrågar och de olika aktörerna i den bakomliggande kedjan måste
därefter beakta de förutsättningar/restriktioner som uppkommer. Det
bör fastställas i vilken utsträckning arbetet skall inriktas på initiering av
ny teknik respektive förbättringar av dagens teknik.

PO 5 avser grundläggande ekologisk forskning och bör tillsammans med
POl sikta mot att fastställa kostnaden för att återställa näringsbaiansen
efter uttag av biomassa. Kostnaden skall uttryckas så att den direkt kan
anges i gängse handelsman för biobränsle.

Utformning av rapporter

För au underlätta analyser, informationsbehandling etc. bör rapport-
arbete utföras efter gemensamma normer vad avser formalitet och
kvalitet. Med formella krav avses faktorer som disposition etc. Den
kvalitet som kan förväntas styrs i hög grad av projektarbetets upp-
läggning. Här spelar faktorer som identifikation av problemområdet,
angreppssätt, bearbetning etc en avgörande roll. En av projektledarnas
huvuduppgifter är att tillsammans med den utredningsansvarige fastställa
dessa faktorer.



INLEDNING

1.1
Bakgrund, syfte Inom Projekt Skogskraft kommer under perioden 1990-1994 att bedrivas

ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete åseende trädbränslen.
Arbetet är uppdelat på ett antal delprojekt som spänner över olika
områden från ekologi till användandet av träbaserade bränslen.

Projektarbetet har en ambitiös inriktning med ett relativt stort antal
organisationer och resurspersoner engagerade. Arbetet med att
koordinera olika insatser kommer därför att vara betydande. Ett antal
aktörer och aktörssystem berörs helt eller delvis av olika delprojekt. Av
den orsaken är det väsentligt att projektredovisningen sker efter ett
gemensamt mönster, alltifrån olika rapporters kvalitet och utseende till
användande av gemensamma termer, begrepp och basfakta.

Syftet med föreliggande studie är att utarbeta vissa riktlinjer för
projektredovisningen med avsikten att öka effektiviteten i utredningsar-
betet.

Ambitionen med effektiv samordning av de olika delprojekten är att
erhålla ett totalt srtt bättre resultat än om de olika delprojekten
genomförts som helt separata aktiviteter. Samordningen skall således
effektivisera projektarbetet så att ett "mervärde" erhålls.

1.2
Beskrivning av uppdraget, genomförande

Uppdraget har bestått av följande aktiviteter:

* att tillsammans med specialister inom de olika delområdena
definiera enhetliga tekniska och ekonomiska normer och begrepp i
avsikt att underlätta korrekta bedömningar av olika alternativ,

* att tillsammans med projektledarna för de olika delprojekten
utarbeta en övergripande modell for enhetlig resultatredovisning av
faktorer som på något sätt kan påverka den ekonomiska och
miljömässiga bedömningen,

* att lämna förslag till förenklad resultatredovisning i syfte att öka
tillgängligheten i informationen för en bredare grupp där bl a
beslutsfattare ingår.



Uppdraget har genomförts under perioden december 1990 till april 1991
och har baserats på projektbeskrivningar, projektdokuro^nt och
diskussioner med projektledarna. Utöver detta har Interforests databan-
ker utnyttjats tillsammans med erfarenlieter från projektledning och
resultatredovisning.

1.3
Trädbränslen - terminologi och definitioner

Till trädbränslen räknas definitionsmässigt alla biobränslen med skogligt
ursprung bestående av ved, bark, barr och/eller löv. Trädbränslen
innefattar således alla bränslen där träd eller delar av träd är utgångs-
material och där ingen kemisk omvandling av materialet skett. Bränsle
av avfallspapper eller massaindustrins avlutar räknas inte som träd-
bränsle men inkluderas under rubriken biobränslen.

Trädbränslen kan indelas efter ursprung i skogsbränslen och återvunnet
trädbränsle. Till skogsbränslen räknas sådana trädbränslen där utgångs-
materialet ej passerat annan användning. Hit räknas bränslen pro-
ducerade från avverkningsrester och stubbar liksom bränslen från
skogsindustrins avfall och biprodukter. Till återvunnet trädbränsle räknas
bränslen som passerat annan användning. Råvaran kan utgöras av
emballage-, form- och rivningsvirke eller spillvirke från byggnadsverk-
samhet.

Figur 1/1
Biobränslens/trädbränslens indelning efter
ursprung/råvara
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Energiskogar kan sägas utgöra ett mellanting, eftersom råvaran liknar
skogsbränsle medan ursprunget mer anknyter till lantbruk och energigrö-
dor. Sett ur den synpunkten borde energiskog klassas som ett biobränsle
jämsides med energigrödor, halmbränsle etc.

Indelningen och definitionerna enligt figuren ovan baseras på utgångs-
materialet för bränslet. Indelningen är relevant vid diskussioner om
råvarutillgång och råvaruförbrukning. För marknaden och bränslekonsu-
menten är emellertid en indelning efter bränslets form och kvalitet oftast
mera relevant.

Figur 1/2
Trädbränslens indelning efter form och produktionsmetod
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Brännved, bränslekross, rivet trädbränsle, bränslefiis och bränslespån
räknas till icke förädlade trädbränslen, medan briketter, pelletar och
träpulver utgör förädlade bränslen.

Brännved består av ved producerad från vedstam, gren eller topp genom
sågning/kapning och eventuellt klyvning. Bränslekross är ved, barr,
och/eller löv som sönderdelats med valsar eller slagor till bitar av
varierande storlek. Rivet bränsle består mestadels av bark medan
bränslespån fås som biprodukt vid sågning.



Gruppen förädlade trädbränslen utgörs av briketter, pelletar och
träpulver. Briketter framställs genom pressning av finfördelad träd-
bränsleråvara. Sönderdelningen har skett genom krossning, målning eller
dylikt varefter materialet komprimerats till bitar med en diameter och
längd överstigande 25 mm. Bränslepelletar tillverkas på liknande sätt
som briketter genom pressning av finfördelat material. Formen är oftast
cylindrisk med en diameter mindre än 25 mm. Bränslepulver är bränsle
är råvaran malts s ! att huvuddelen av partiklarna har en storlek mindre
än 1 mm.

1.4
Produktion av icke förädlade trädbränslen

Produktion av trädbränslen (se Figur 1/2) sker idag i huvudsak enligt tre
principer

Produktion vid skogsindustrierna
Denna produktion sker genom flisning/krossning av bark och övrigt
renseriavfall (bakar, avkap etc).

Nästan all massaved levereras idag obarkad. Andelen bark varierar med
trädslag, trädets ålder m.m., men utgör i genomsnitt ca 12 volymprocent
räknat på den obarkade veden. Utöver barkbränslen produceras vid
massaindustrin även trädbränslen från grenar och toppar i samband med
träddelsupparbetning.

I sågverksindustrin erhålls biprodukter för energiändamål i form av bark
och spån. Produktionen av biprodukter vid sågverken överstiger
efterfrågan och ett visst överskott föreligger för närvarande. Utöver
trädbränsleproduktion i samband med den normala processen är ett
antal sågverk engagerade i förädling av trädbränslen.

Skivindustrin är en processindustri med förhållandevis hög energiförbruk-
ning. Råvaran utgörs till största delen av biprodukter från sågverksin-
dustrin (sågspån). Detta innebär att spånskiveindustrin utgör en
konkurrensfaktor på trädbränslemarknaden.

Flisning med mobila flisaggregat
Denna kan ske antingen i skogen, vid avlägg eller vid terminal. Råvaran
utgörs av avverkningsrester (GROT), gallrings- och röjningsvirke samt
löwed. En mindre del av detta (ca 1%) produceras direkt i skogen av
enskilda skogsägare/bönder med relativt enkla metoder. Inom Projekt
Skogskrafts verksamhetsområde är system med mobil flisningsutrustning
monterade på skotarchassin (flisskördare) vanligt förekommande bland
bränsleföretag och entreprenörer. Flisskördaren används antingen som
terränggående maskin eller som en bilvägs/avläggsgående maskin. Södra
Skogsenergi, SÅBI m fl använder också ett system med mobila flisning/-
krossningsmaskiner som ambulerar mellan ett antal iordningställda
bränsleterminaler.



Fristående anläggning i anslutning till sågverk eller massaindustri
Framställning av trädbränsle sker genom flisning/krossning av grenar och
toppar som separerats i samband med upparbetning av träddelar.

För närvarande finns ca 20 fasta anläggningar. Anläggningarna finns i
mellersta och norra Sverige och söder om en linje Norrköping-Vänerns
sydände finns ingen egentlig fast anläggning.

1.5
Produktion av förädlade trädbränslen

Förädlade trädbränslen produceras huvudsakligen i separata anlägg-
ningar eller i anläggningar lokaliserade till sågverken eller annan
trävaruindustri. Till förädlade trädbränslen räknas briketter, pelletar och
träpulver.

Råvara för brikettproduktion är oftast sågspån, kutterspån och bark.
Speciellt kutterspånen håller en hög torrhalt och ger briketter med hög
torrhalt utan någon extra torkning. Produktionen sker antingen vid
separata anläggningar som köper råvara från flera sågverk, snickerier etc.
eller vid anläggningar integrerade med något sågverk, snickeri etc.

För närvarande finns ett knappt 20-tal större och medelstora fristående
eller integrerade anläggningar med en uppskattad total produktion av 80-
100 000 ton. Till detta kommer ett antal mindre anläggningar som
baserar sin tillverkning på snickeriavfall m.m.

Det effektiva värmevärdet uppgår i genomsnitt till 17 GJ/ton (4.7
MWh/ton) vid 88-92% TS-halt. Årsproduktionen motsvarar således ca
375 GWh.

Råvaran för produktion av pelletar är också fl is, spån och bark eller
direkt producerad grönflis för energiändamål. Anläggning

arna är norn.alt större än för brikettproduktion och är normalt integrera-
de med artificiellt torkning av råvaran.

Produktion av pelletar från skogsråvara är i dagsläget begränsad. En del
anläggningar har stängts men två nya har dock tillkommit under senare
tid (Kil och vid Fängesforsverken i Åmål).

Produktionen av pelletar uppgick under 1989 till ca 10 000 ton.
Torrhalten är jämförbar med torrhalten i briketter och det effektiva
värmevärdet är ca 17 GJ/ton (4.7 MWh/t). Produktionen motsvarar i
dagsläget således ca 45 GWh/år.

Produktionen av träpulver för avsalu uppgick 1990 till 35-40 000 ton
(Ulricehamn och Kährs). Råvaran utgörs till ungefär lika delar av
barrflis, lövflis, sågspån och kutterspån. Torrhalten i producerat pulver
är hög (96%) och effektiva värmevärdet är 19 G J/t (5.2 MWh/t).



1.6
Marknad Endast en begränsad del av de oförädlade trädbränslen som produceras

och konsumeras är föremål för någon form av handel. Inom massa- och
pappersindustrin produceras och förbrukas den helt dominerande delen
internt. I vissa fall kan pappers- och massabruk utgöra juridiskt skilda
enheter men detta innebär ej att någon "öppen handel" i normal
bemärkelse förekommer.

I dagsläget säljer massaindustrin ca 0.5 milj m3s (0.2 milj m3f) bark av en
total produktion på 9-10 milj m3s samtidigt som ca 1.0 milj m3s köps från
externa producenter (bark och spån från sågverksindustrin). Massa- och
pappersindustrin uppträder således som nettoköpare på marknaden.

Barkbränsle producerat vid sågverk och biprodukter tillgängliga som
bränsle förbrukades i huvudsak för eget behov inom sågverksindustrin.
Dock försåldes under 1989 ca 0.8 milj m3f barkbränsle. Till detta
kommer vissa kvantiteter spån och flis som sålts som bränsle eller som
råvara för brikettering och dylikt. Av den bränsleflis som produceras vid
träddelsterminaler och träddelsrenserier förbrukas ca 2/3 direkt av
skogsindustrin. Resterande kvantitet, eller ca 200 000 ton (0.25 milj m3f)
säljs som bränsleflis till värmeverk. Av förädlade trädbränslen (briketter,
pelletar och pulver) säljs merparten externt även om en del briketter
används internt av producenten.

Som framgått är den öppna marknaden för trädbrär.slen i dagsläget
något begränsad. Stora aktörer helt fristående från någon form av
skogsindustri saknas i praktiken helt.



OLIKA MATTENHETER

2.1
Inledning

2.2
Skogsbruket

Avsikten med att tillskapa gemensamma normer och begrepp är dels att
underlätta i själva projektarbetet och dels att underlätta möjligheterna
att göra korrekta bedömningar och utvärderingar av olika alternativ.

Under rubriken gemensamma normer innefattas en beskrivning av olika
omvandlingstal, utbytesfaktorer etc. samt deras inbördes relationer.
Dessutom lämnas förslag och synpunkter på ekonomisk redovisning,
kostnadskalkylering etc.

Inom skogsbruket förekommer dels måttenheter att användas vid
beräkningar avseende rotstående skog och dels måttenheter att användas
i samband med försäljning av olika sortiment (handelsman).

Följande måttenheter/begrepp förekommer inom skogsbruket:

Kubikmeter biomassa (n^biomassa)
Begreppet avser hela trädets volym ovan mark inklusive grenved, barr
och löv.

Skogskubikmeter (m3sk)
Med detta avses stammens (trädets volym exklusive grenar) totala volym
ovan stubbskäret.

Skillnaden gentemot m3biomass är således att volymen av grenved och
barr/löv ej ingår. Måttet används främst vid volymsuppskattningar av
växande skog men utgör även ett handelsman vid försäljning av
rotstående skog (rotposter).

Fastkubikmeter på bark (m^pb) resp. under bark (m3fub)
Begreppet hänförs till gagnvirkesvolymen, dvs den del av stamvolymen
som på ett eller annat sätt utnyttjas kommersiellt. Detta innebär att
skillnaden mellan skogskubikmeter (m3sk) och fastkubikmeter (m3fpb)
är volymen toppved eller det som är för klent för att utnyttjas som
gagnvirke. Inom skogsbruket gäller att stamved klenare än S cm normalt
ej räknas som gagnvirke.
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Volymsmåttet m3fpb utgör dels ett handelsmått för massaved och dels ett
mått vid beräkning av prestationer för avverkning och transport samt vid
beräkning av utbytestal som t ex vedåtgång per ton massa eller kubik-
meter sågad vara.

Kubikmeter toppmätt volym (m^o)
Begreppet är det normala handelsmåttet för sågtimmer och avser
volymen av en cylinder baserat på stockens toppdiameter under bark och
dess längd.

Barkvolym
Inom skogsbruket anges barkens andel med procent. Den kan anges
antingen i förhållande till den totala volymen inklusive bark (avdragspro-
cent) eller i förhållande till vedvolymcn (påläggsprocent). Den absoluta
volymen mäts (i förekommande fall) inom skogsbruket i fastkubikmeter
(nrf) och inom industrin i kubikmeter stjälpt mått (m3s).

Den vedvolym som finns i stubben ingår ej i något av de beskrivna
volymsmåtten. Figur 2/1 visar sambanden mellan de olika volymsbe-
greppen.

Figur 2/1
Olika volvmsmått

m biomass m3sk m3fpb
resp. m3fub

2.3
Sågverk och förbrukare av trädbränslen

m3to

Måttenheter inom industrin är dels kubikmetermått och dels ton. Av
intresse i sammanhanget är sågverksindustrin där olika slags kubik-
metermått förekommer, och dels förbrukare av trädbränslen där
måttenheterna som regel är ton, m3f eller m3s.



Sågverksindustrin
Sågad w a mäts i kubikmeter sågad vara (mV). Biprodukterna bark.
spin och flis mäts i kubikmeter stjälpt mått (m3s).

Relationen mellan råvaran (sågtimmer) och den sågade varan benämns
sågutbyte. Faktorn beräknas genom att jämföra råvaruåtgången
(sågtimmer) i nrho (kubikmeter loppmätt volym under bark) eller
alternativt m3fub (fastvolym under bark) med volymen m3sv (kubikmeter
sågad vara).

Det normala sågutbytet i förhållande ull toppmätt volym (mho) är ca 62-
67% medan sågutbytet i relation till m'fub ligger i intervallet 48-52%.
Differenserna i sågutbyte beror på typ av utrustning för sönderdelning
(cirkel-, ram- eller bandsåg) samt hur mycket sidobräder som tas ut
(postningsbilden). Sågutbytet kommer ej att undergå några drastiska
förändringar i framtiden.

Förbrukare av trädbränslen
Förbrukarna strävar efter måttenheter som kan relateras till bränslets
värde vid förbränningen. De gängse måttenheterna är megawanimmar
(MWh) före respektive efter panna (fp, ep) och megajoule (MJ).
Hyggesrester och flis köps efter MWh, nrs, vikt (ton eller ton torrsubs-
tans). Överslagsmässiga värmevärden för trädbränslen framgår av
tabellen nedan.

Tabell 2-1
Effektivt värmevärde för trädbrämlen

Bränsle

Ved. flis etc.

Ved. flis eic.

Ved. flis etc.

Träoelletar

TräDelletar

Träoulver

TräDulver

Energiskog

Torr halt

Procent

100

70

50

85-88

85-88

97

97

100

Kvantitet

torrsubstans

1.0 ton

1.0 ton

1.0 ton

1.0 lon

1.0 mJs

1.0 ton

1.0 nts

1.0 ton

EfT.värmevärde

MWh

5.2

3.6

2.2

4.4

2.6

5.2

2.0

4.5

GJ

19.2

13

8

16

9.5

19

7.3

16

För att kunna bestämma bränslevärdet måste man känna till rådensitet
(kg/m3s) och torrhalten. Dessa framgår av tabellen nedan.
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Tabell 2-2
Närmevärden för densitet och torrhalt

Bränsle

Skogsbränsle (flis)

Träpelletar

Träpulver

Rådensitet1

kg/m3s

325-375

500-700

250

Torrhalt (normalt)2

Procent

50-70

85-88

97

Värmevärdet för olika trädbränslen kan därefter med ledning av
tabellerna 2-1 och 2-2 överslagsmässigt beräknas med hjälp av formeln:

Rådensitet x Torrhalt % x Eff. värmevärde = MWh/m3s
1000

Som tidigare påpekats är ovanstående normer avsedda för överslags-
mässiga beräkningar.

Exempel: Skogsbränsle, torrhalt 50%: Hur många MWh erhålls per m3s?

350 kg x 0.5 x 5.2 = 0.9 MWh/m3s skogsbränsle
1000

För exakta beräkningar, se Bilaga 13.

2.4
Biomassans sammansättning

Andel och relationer mellan volymsenheter som t ex m3sk och m3f,
barkandel etc. varierar med skogens ålder och växtform liksom för-
delning mellan olika sortiment. I figuren nedan ges en översiktlig bild av
biomassans fördelning på olika fraktioner i en slutawerkningsmogen
skog i södra Sverige.

1 Kvot av rå massa och rå volym, uttrycks i kg/m3f.

Vedens torra vikt i förhållande till rå vikt.
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Figur 2/2
Trädets uppdelning i biomassafraktioner fslutawerkning^
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Figuren ger en bild av olika biofraktioners andel av trädet. Av praktiska
skäl har utgångsläget 100% relaterats till stamvolym. Exemplet avser en
medelgrov slutawerkning i södra/mellersta Sverige där ca 60% av
gagnvirkesvolymen utgörs av sågtimmer och 40% av massaved.

Hur mycket grenar och toppar som blir tillgängligt beror på typ av skog,
dvs faktorer som trädslag och diameter. Gran ger ett högre tillskott
(såväl volym som energi) än tall beroende på stor andel krona och hög
densitet i grenarna, I Tabell 2-3 redovisas fördelningen av en slutawerk-
ningsmogen grans biomassa ovanför roten.

Tabell 2-3
Fördelning av biomassan hos en awerkninesmogen eran

Stamved exklusive topp

Bark

Grenar, topp

Barr

Summa

Vikt %

63

6

24

7

100

Volym %

66

7

17

10

100

Vid ett uttag av t ex 200 m3fpb erhålles sålunda ca 200 x 0.3 = 60 m3f
(ca 150 m3s) hyggesrester. Detta avser alltså det teoretiska utfallet vilket
därefter måste reduceras med hänsyn till spill och tekniska restriktioner.
Denna reduktionsfaktor uppvisar variation bl a beroende på typ av
skördare (1-grepp respektive 2-grepp) och den omsorg som läggs ner på
att underlätta tillvaratagandet av hyggesresterna.

Figur 2/3
1-greppsskördare (ÖSA 250 Eva)
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Figur 2/4
2-greppsskördare (ÖSA 707/280)

1-greppsskördaren har ett kombinerat fällnings- och bearbetningsdon
monterat i kranspetsen. Utrustningen har begränsad kapacitet med
avseende på träddimensionen. Genom att fällning och upparbetning sker
i samma enhet (1-grepp) uppnås hög prestation i antal träd per
tidsenhet. Med hänsyn till dess egenskaper används maskinen i gallring
samt i slutawerkning där medelvolymen per träd är max 0.25 m3fpb.

2-greppsskördaren har kapacitet att fälla och upparbeta grövre träd än
1-greppsskördaren. Den används därför i slutawerkning där trädvolymen
överstiger 0.25 m3fpb. Möjligheterna att aptera (tillreda virket i olika
sortiment) är generellt sett bättre än för 1-greppsskördaren. Detta är
ytterligare ett motiv för att använda tvågreppsskördaren i grov skog där
virkesvärdet är högt.

Den mängd hyggesrester som praktiskt (netto) erhålles påverkas av
nedan angivna faktorer:

Biologiska restriktioner
Reduktion med ca 40% på grund av att vissa marker ej tål bortförsel av
näring. Reduktionen kan motverkas genom kompensationsgödsling.

De biologiska restriktionerna kan sägas utgöra en generell reduktion som
kommer att styras/påverkas av de bestämmelser som utformas. Tekniska
och ekonomiska restriktioner kan påverkas genom system/metodutveck-
ling.
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Tekniska och ekonomiska restriktioner
En ytterligare reduktion måste ske med hänsyn till brister i teknik,
besvärliga terrängförhållanden och små objekt.

Dessa reduktionsfaktorer kan påverkas på olika sätt. Bortfallet på grund
av tekniska restriktioner beror i dagsläget dels på maskinernas förmåga
att ta sig fram i terrängen och dels på möjligheterna att samla ihop
hyggesresterna. Det förstnämnda torde ej kunna påverkas så mycket
eftersom maskinernas grundkonstruktion inte kommer att genomgå några
drastiska förändringar. Vad gäller möjligheterna att ute i terrängen
samla ihop hyggesrester torde det däremot finnas stora möjligheter att
genom ny teknik öka graden av tillvaratagande. Som exempel kan
nämnas tankegångar kring möjligheten att applicera utrustning för direkt
buntning i samband med att virket upparbetas. Ett sådant system skulle
dessutom erbjuda stora möjligheter att direkt i samband med uttransport
av virket även ta tillvara hyggesresterna.

De ekonomiska restriktionerna kommer att påverkas av marknadsutveck-
lingen. Ökad lönsamhet kommer självfallet att innebära ett ökat
tillvaratagande.

Inverkan av tekniska och ekonomiska restriktioner samt möjligheterna
att påverka dessa är generellt sett dåligt belysta. Detta gäller såväl
övergripande som på objektnivå och bör beaktas i det fortsatta arbetet
inom PO2 och PO3.

Beståndets utseende
Andel gran (störst rel. andel krona) och trädens dimensioner har störst
betydelse (se Bilaga 8). Detaljerade funktioner för beräkning av
biomassa har beräknas av L G Marklund (TB 90/3). En angelägen
uppgift torde vara att baserat bl a på dessa utarbeta lätthanterliga mallar
och norrrer för praktiskt bruk. Detta skulle t ex underlätta för skogsäga-
re och uppköpare att kalkylera intäkter och kostnader, träffa affärsupp-
görelser etc.

Som sammanfattning presenteras nedan en tabell som baserats på Figur
2/2 och Tabell 2-3.

Av Tabell 2-4 nedan framgår fördelningarna mellan olika råvarufraktio-
ner för utgångsläge biomassa respektive gagnvirke. Skillnaden motsvarar
andel hyggesrester eller ca 30%. Det bör återigen poängteras att värdena
utgör ett exempel för slutawerkning där andelen sågtimmer antas utgöra
60%.
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Tabell 2-4
Råvarans fördelning (slutawerknine)

Sortiment

Hyggesrester

Bark

Massaved

Sågad vara

Flis

Spin

SUMMA

1.0 mJ biomassa

m'f

025

0.09

026

020

0.17

0.03

1.00

Volym handelsmått

(varierar)

030 mJs

029 m'fpb

0.20 mJsv

0.43 m's

0.09 roJs

1.0 mJ gagnvirke > 5 cm

0.12

035

026

023

0.04

1.00

Volym handelsmått

0.40 mJs

039 mJfpb

0.26 mJsv

0.58 m's

0.12 mJs
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3
KALKYLMODELLER

3.1
Systembeskrivning för uttag av hyggesrester m.m.

Projekt Skogskraft är i huvudsak inriktat på uttag av avverkningsrester.
Även flis framställd av röjningsvirke, ekved etc. torde vara aktuellt.
Däremot har system som bygger på helträdsmetoden ej inkluderats. De
maskiner som helt eller delvis ingår i dagens system kan beskrivas enligt
följande:

Skördare
Maskin som fäller, kvistar, kapar och buntlägger virke. Maskinens del i
biobränslesystemet är således avskiljande och sammanföring av ris på ett
sådant sätt att vidarehanteringen underlättas. Särkostnaden för skördaren
att preparera högarna för vidare hantering är beroende av ambi-
tionsnivån. Den mertid som erfordras ligger troligen i intervallet 2-5%
där den högre tidsåtgången bör relateras till 2-greppsskördare och hög
ambitionsnivå på sammanföring.

Fällare-sammanforare
Maskinen fäller och buntlägger träd vid stickväg för antingen flisning
eller transport ut till avlägg. Eftersom träddelsawerkning ej ingår avses
bestånd där man ej avser att ta ut massaved.

Skötare
Maskin för transport av antingen virke (normalfallet), hyggesrester eller
träddelar från stickväg till avlägg vid bilväg. Maskinen kan vara speciellt
utrustad/anpassad för transport av biobränsle (griparen, komprimerings-
utrustning)

Flisskördare
Maskinen upparbetar hyggesrester och träd i beståndet eller vid avlägg.
Om upparbetning sker ute i beståndet (eller på hygget) kan transporten
av flis till avlägget ske antingen av skördaren eller av en s k flisskyttel.

Flisskyttel
Denna maskin består av en flisbalja monterad på ett skotarchassi.
Flisskördaren tömmer flisen i baljan och kan således avlastas intrans-
porten. Systemet kommer bäst till sin rätt vid långa transportavstånd
eftersom flisskördaren är betydligt dyrare än skytteln.

Vidaretransport
Denna sker med lastbil och släp som utrustats speciellt för ändamålet.
Momentet avser transport från avlägg vid bilväg antingen till för-
ädlingsställe/terminal alt. direkt till slutförbrukaren.
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Småskalig teknik
Inom detta begrepp ryms en tämligen varierande teknik för delprocessen
bestånd/hygge ut till avlägg. Samma operationer skall utföras som med
den storskaliga tekniken, varför skillnaden egentligen består i annorlunda
maskinkoncept. Kalkyleringen av kostnaderna sker på likartat sätt som
för storskalig teknik.

Mera detaljerade systembeskrivningar förutsätts ske inom ramen för PO3
och PO4.

3.2
Terränggående utrustning

I begreppet terränggående utrustning innefattas fällare, fällare-samman-
förare, skötare, lunnare, awerkningsmaskiner och terränggående
flisningsmaskiner. Sålunda innefattas all utrustning som på något sätt
kommer till användning för att få fram biobränslet till bilväg.

Kostnadsslagen består av kapitalkostnader (ränta och avskrivning)
personalkostnader, underhåll/reparationer, drivmedel samt övriga
kostnader.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt annuitetsmetoden (amorterings-
faktorn) där ingångsvärdena är kalkylräntefot och avskrivningstid i antal
år. Anskaffningskostnaden minus beräknat restvärde multipliceras
därefter med amorteringsfaktorn. Den totala kapitalkostnaden beräknas
sedan genom att lägga till räntekostnaden på restvärdet.

(Anskaffningskostnad - restvärde) amorteringsfaktor
+ (restvärde') kalkylräntefot = Total årlig kapitalkostnad

100

Det finns i sammanhanget ej något intresse av att skilja på underhålls-
och reparationskostnader, varför de skall beräknas som ett totalt årligt
belopp.

Beräkning av kostnaderna kan sedan ske enligt mallen nedan.
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Figur 3/1
Mall för beräkning av kostnader för terränggående utrustning

Anskaffningskostnad:

KaJkvtränu %: Tckn.uin.gred %: Skiftform:

Avskrivningstid, l r

Antal GlS-tim1:

Al

B

C

D

E

A-E

Faktor

Årlig kapitalkostnad (anskaffnings-

kostnad-restvärde) amorteringfaktor

* fresrrérdc) kalkyiräntefot

100

Personalkostnader (inkl. soc.)

Underhall, reparationer

Drift (drivmedel, oljor...)

Skatt och försäkring

SUMMA KOSTNADER

SEK totalt SEK/GlS-timmc

Resultatet av en kalkyl styrs av ingångsfaktorerna. Alla faktorer påverkar
dock ej resultatet i lika stor utsträckning. Av de tre faktorerna livslängd,
ränta och restvärde betyder de två förstnämnda betydligt mer för
resultatet än restvärdet.

I kalkylsammanhang är som regel livslängden den faktor som är svårast
att uppskatta. Kalkylräntefoten är som regel känd och restvärdet
påverkar resultatet i mindre grad. Normer framgår av Bilaga 1.

3.3
Utrustning för vidaretransporter

Denna utrustning består av dragbil och släp samt olika slags påbyggnads-
utrustning för de system som kan förekomma.

Kalkylmodellerna är något mer komplicerade än för t ex en skötare.
Kostnaderna varierar starkt med transportavstånden och beräknas
lämpligen som en funktion där avståndet ingår som en variabel.

Normer för beräkning framgår av Bilaga 2.

1 Effektiv arbetstimme inklusive avtiroll pl max IS minuier per avtirotisiilirälk.
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3.4
Personalkostnader

Personalkostnaderna kan grovt uppdelas i posterna direkt lön, lönekost-
nadspåslag (sociala kostnader), omkostnadspåslag samt diverse övriga
kostnader för resor, redskap etc. Kostnader för tjänstemän och arbetare
kan beräknas genom %-påslag på aktuell månadslön.

Tabell 3-1
Beräkning av personalkostnader (1991). %-påslag på direkt lön

A.

B.

C.

Lönekostnadspåslag
Soc. kostnader enligt lag
Soc. kostnader enligt avtal
Soc. kostnader övrigt
Semesterlön
Semesterlön, frånvaro
Risk, arbetsgivareavg. etc.

Omkostnadspåslag
Utbildning, hälsovård,
skyddsutrustning, arbetsplatsträf-
far, handredskap, otjänligt väder

Övrigt
Motorsåg
Personalutrymmen
Resor, traktamenten

SUMMA A-C

Arbetare1

38
6
7

13
2
2 68

17

20
15
25 60

145

Tjänstemän

38
S
7

13
2
2 70

10

20 20

100

Den direkta lönekostnaden för en skogsarbetare uppgår till ca 12 000
SEK/månad. Baserat på denna nivå, en nettoarbetstid av 145 timmar/-
månad samt %-påslag enligt tabellen ovan kan den totala timkostnaden
beräknas. Därutöver har ett tillägg gjorts för arbetsledning (se Tabell
3-2).

1 Maskinförare loiali 110% (se Bilaga 1). Moiorsäg och personalutrymmen bortfaller.
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Tabell 3-2
Timkostnader för motormanuellt1 och manuellt arbete

Aktivitet

Motormanuellt
arbete

Manuellt arbe-
te

Direkt löne-
kostnad

80

80

Påslag (Ta-
bell 3-1)

116

100

Arbets-
ledning

20

20

Totalt
SEK/-
tim

216

200

3.5
Kostnader för övrig utrustning

Utöver vad som presenterats under 3.1 kan förekomma ytterligare
utrustning som ej närmare kan definieras men som ändå måste kost-
nadskalkyleras på ett enhetligt och korrekt sätt. För terränggående
utrustning som på ett eller annat sätt deltar i processen från fällning till
avlägg vid bilväg, skall nedan angivna principer tillämpas (kostnadsläge
1991).

Skiftform

Dagar/år

Antal tim/dag

Anskaffningskostnaden påverkar valet.

> 1.3 MSEK skall normalt innebära omlottskift.

Normalt 220

Enkelskift 8, omlottskift 12

TU (teknisk utnytt-
jandegrad)

Kalkylräntefot

Avskrivningstid

Restvärde

Lönekostnad inkl.
lönebikostnader.
1000 SEK

"Mogna" maskiner 85% (jmf skötare).
Maskiner i utvecklingsfas 75-80%.

14%

"Mogna" maskiner, enkelskift, 8 år
"Mogna" maskiner, omlottskift, 6 år
Maskiner i utvecklingsfas, 6 år

15% av anskaffningskostnaden.

Omlottskift 483

Enkelskift 241

1 Arbetstagare med motonäg eller röjningsjig.



3.6
Terminalkostnader
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Årligt underhåll Maskiner som bearbetar och ev. även transporterar,
och rep. 15% av investeringskostnaden.

Maskiner som enbart utför transportarbete, 10% av
investeringskostnaden.

Driftskostnader Små maskiner med en egenvikt av max 10 ton, 35
SEK/G15-tim.

Maskiner med egenvikt överstigande 10 ton, 45
SEK/Gl5-tim.

Skatt och försäkr. 1.2% av investeringskostnad.

Kalkylräntan 14% kan självfallet diskuteras. Ett annat sätt är att knyta
den till gällande diskonto + X%. Nackdelen med ett sådant förfarande
är att jämförelser försvåras och att man fortlöpande måste kontrollera
aktuell räntenivå. Om en fast kalkylränta väljs kan denna differentieras
efter investeringarnas art (t ex markanläggningar respektive maskin-
utrustning) om så befinnes lämpligt.

I de fall avsteg görs från angivna normer skall detta anges liksom
motiven härför.

Terminalkostnader uppkommer i det fall mellanlagring sker. Orsakerna
till mellanlagring är i normalfallet att flödet fram till slutförbrukaren
måste styras annorlunda än vad som är önskvärt med hänsyn till tidigare
led.

Det är också möjligt att utnyttja terminalen för någon slags förädling av
bränslet. I ett sådant fall ändras karaktären från temporär /enklare
anläggning till en mer stationär. Kostnaderna för detta måste självfallet
bäras av ett högre förädlingsvärde.

De kostnadsposter som förekommer är hanteringskostnader, admini-
stration samt hyra och ränta på lager. Ungefärliga kostnader framgår av
nedanstående uppställning:

SEK/m3s

Mätning, tillsyn, administration, stackning 3
Upplastning 4
Terminalhyra 1
Ränta 4
Ökade transportkostnader, ca IQ

Summa 20-25
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De ökade transportkostnaderna uppkommer genom att transportsträckan
delas upp i två delsträckor. Se även förslag till kostnadsuppdelning. Figur
3/2 (C.4.1-C.4.4).

Utöver ovanstående förekommer även substansförluster som beror på
faktorer som lagringstid, aktuell väderlek, andel barr, flisstorlek och
fukthalt då lagret läggs upp. Förlusterna kan uppgå till 0.5-1.0%/månad.

3.7
Synpunkter på analys av kostnader och intäkter

Då resultatet av en verksamhet analyseras är det nödvändigt att ha en
korrekt uppfattning om vilka faktorer som påverkar resultatet samt deras
styrka och förändringsbarhet.

I en kalkylsituation är det viktigt att korrekt kunna bedöma vilka
kostnader som skall anses som fasta respektive rörliga. Olika antaganden
i dessa avseenden påverkar som regel kraftigt resultatet. Som fasta
kostnader betecknas sådana som förblir oförändrade eller ändras i
intervall vid förändringar i volym eller värde. Utvecklingen i Sverige har
generellt inneburit att en allt större andel av de totala kostnaderna
måste betraktas som fasta eller i varje fall svåra att kortsiktigt påverka.
Som exempel kan nämnas personalkostnader vilka tenderat att bli mer
och mer fasta eller trögrörliga.

Förhållandet mellan fasta och rörliga kostnader är viktigt då sambandet
mellan kostnader och versamhetsvolym skall beskrivas.

Då kostnader skall beskrivas med utgångspunkt i orsakssammanhang
skall en gruppering ske i sär- respektive samkostnader. En korrekt
gruppering är självfallet av vital betydelse i analyssammanhang.Som
exempel kan nämnas extra tid som skördaren använder för att åstad-
komma bättre högar. Detta medför således ;ut biobränslet måste belastas
med denna %-andel av skördarens kostnad.

Det kan också vara av intresse att klargöra hur kostnadsfördelningen
skall ske i det fall utvecklingen går mot att hyggesrester betraktas som
ett ytterligare huvudsortiment tillsammans med virkessortimenten. En
sådan förändring kan ej ge upphov till någon fördelning av totala
kostnaden, eftersom grundmotivet för avverkningen alltid kommer att
vara virkesproduktion. Hyggesrester kommer således att vid en integre-
ring med avverkning/transport alltid att belastas med särkosmader.

Ett liknande resonemang kan tillämpas då utrustning ursprungligen
anskaffad för virkeshantering används för tillvaratagande av hyggesresier
under perioder då maskinerna ej kan sysselsättas i annan verksamhet. I
detta fall anknyter begreppen sär- och samkostnader till specifika
situationer som självfallet ej har någon beröring med systemanalyser.
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3.8
Overheadkostnader

Inom skogsbruket finns overheadkostnader på företagsnivå, förvaltnings-
nivå och bevakningsnivå där även arbetsledningskostnader finns.

Behandlingen av kostnaderna på de olika nivåerna varierar för olika
företag. De virkesförmedlande organisationerna måste få full täckning
i alla led genom virkeshanteringen ( t ex en skogsägareförening) till
skillnad mot skogsbolag med egna industrier. Ett vanligt sätt för de
virkesförmedlande företagen torde vara att låta kostnaderna på
bevakningsnivå samt viss del av förvaltningsnivåns kostnader belasta den
direkta produktionen. Övriga kostnader täcks sedan in genom de
förmedlingsprovisioner som kan erhållas.

Tillvägagångssätt (och möjligheter) att beräkna kostnaderna för
skogsbränslet kommer således att variera med företagsform. Det företag
som enbart sysslar med hantering av skogsbränsle måste självfallet ha
alla kostnader täckta medan de företag som även har annan verksamhet,
i varje fall på kort sikt, kan anlägga ett marginaltänkande på såväl
kostnads- som intäktssidan.

I Tabell 3-3 nedan indikeras grovt de påslag som måste göras på virke
för att täcka de administrativa kostnaderna.

Tabell 3-3
Overheadkostnader

Direkt arbetsledning (motsv.
bevakning)

Mellannivå (motsv. förvalt-
ning)

Företagsnivå

TOTALT

Inkl. skogsvård

8-12%

4-8%

8-10%

20-30%

Exki. skoesvård

6-9%

3-6%

6-7%

15-22%

Ovanstående värden ger en grov uppfattning om de påslag som måste
göras om biobränsle skall utgöra ett ytterligare sortiment (se tidigare
kommentarer pkt 3.7) och således utgöra ett normalt inslag i skogs-
brukets verksamhet. Skogsvårdens del utgör 5-8% (differensen mellan de
olika kolumnerna). De lägre värdena återspeglar förhållandet inom ett
välarronderat storskogsbruk och de högre ett mera splittrat innehav med
hög andel skogsvård.
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3.9
Struktur för kostnadsredovisning

I det följande diskuteras en strukturering av kostnaderna baserat på ett
systemtänkande där ett antal brytpunkter definierats.

A. Steg I: i ramställning/produktion
Avser läget efter upparbetning av virket.

B. Steg II: Tillvaratagande
Hyggesrester flisade eller oflisade vid bilväg.

C. Steg III: Förädling
Avser situationen efter det att någon form av förädling skett eller steget
innan produkten går vidare till slutförbrukaren.

D. Steg IV: Förbrukning
Brytpunkten avser slutsteget, dvs då energin slutligen utvinns i för-
brukarens anläggning.

Det är svårt att definiera brytpunkter på ett sådant sätt att alla system
kan passas in på ett logiskt sätt. Vid uttag av röjningsvirke kommer det
tex att förekomma system där samma maskin/system genomför såväl A
som B. I många fall sker transporten direkt till slutförbrukaren, dvs
brytpunkten C finns ej.

I figuren nedan redovisas ett exempel på struktur för kostnadsberäkning.



Figur 3/2 Modellstruktur för kostnadsberäkning

25

Blockkostnad

A.

P
R
0
0
U

T

0
N

B.

T

L
L
V
A
R
A

A
G
A
N
D

C.

F.
0

!s

D.

Ö
R

1
K
A

1
N

Basprodukt

för

bioenergi

Från skog

till avlägg

Åtgärder for

produktanpass-

ning, marknads-

segmentering

etc

Olika för-

brukarsegment

Systemkostnad

Al

Skördarens arbete

*2
Ev.
Konpensat i onsgödsI ing

B.1

Oflisat

B.2

Flisat

B.3
Lagringskostnad

B.4
Övriga faktorer

C.1
Flisning, krossning

C.2
Torkning,
homogeni sering

C.3
Pel letar, briketter

C. 4

Terminalkostnader

D.1

Stora förbrukare

D.2

Medelstora förbrukare

D.3

Sma förbrukare

Del av system

A.2.1

Framställning
A.2.2

Lagring, distribution

A.2.3
Spridning

B.1.1

Uttransport
B.1.2
Flisning pi avlägg

Flisskördare
B.2.2
Hisare+skyttel
B.3.1
Ränta, adm., etc.
B.3.2
Substansförluster

B.4
Vinster i skogsvård

C.4.1

Kapital
C.4.2

Driftskostnader

C.4.3

Administration

Distribution till
förbrukare

D.1.1
Extra hänt.kostn. vid
dir. lev. frin B.

D.1.2
Kostn. förbränning

D.1.3

Lager, adm., hantering

D.2.1

Kostn. förbränning

0.2.2

Lager, •.hantering

D.3.1
Kostn. förbränning

D.3.2
Hantering

Tekniska och ekonomiska
begrepp

SEK/G15-tim omvandlas
till SEK/m3 eller
SEK/ton
Kostnaden omvandlas
till SEK/mJs eller
SEK/ton biomassa

SEK/C15-tim. omvand-
ling till SÉK/m3s
eller SEK/t biomassa

SEK/G15-tim, omvandlas
till SEK/m3s eller
SEK/t biomassa

X av volym el.vikt per
tjdsenh. som omräknas
till SEK/m3s el.SEK/t
Red.plant.kostn. omf.
till SEK/m3s el. SEK/t
biomassa och kred.

SEK/G15-tim omföres
t i l l SEK/m3s eller
SEK/t biomassa

SEK totalt som omföres
till SEK/m3s eller
SEK/t biomassa

X av volym el.vikt per
ttdsenh. som omräknas
till SEK/mls el SEK/t

SEK totalt som.omräk-
nas tit( SEK/m3s el.
SEK/t biomassa

nt nåder na anges
or respektive

förbrukare relevanta
ekonomiska termer
(som regel MWH)



26

Med hänsyn till det stora antal systemvarianter som kan förekomma blir
ett försök till systematisering oftast svåröverskådligt och oklart eftersom
det är svårt att finna distinkta gränser mellan block, system och delar av
system. Därför bör modellen genomarbetas ytterligare innan den
kommer till användning.

En annan viktig fråga är vilka tekniska och ekonomiska begrep som skall
användas. I ovanstående modell förutsätts redovisningen ske i de mått
och termer som synes bäst passa de olika aktörerna.
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AKTÖRER OCH SYSTEM

4.1
Allmänna synpunkter

Ett system för redovisning måste till sin struktur och uppbyggnad vara
utformad på ett sådant sätt att relevant och definierbar information är
tillgänglig för alla berörda parter.

En grundförutsättning är att system, metoder, brytpunkter etc är klart
definierade. I Figur 4/1 visas ett exempel på systembeskrivningar
baserade på deloperationer i logisk ordningsföljd.

Figur 4/1
Alternativa system för tillförsel av trädbränsle
Källa: Projekt Skogskraft. Ingvar Westerberg.
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28 En beskrivning enligt ovan ger en bra bild av såväl systemkostnad totalt
som kostnad för de olika deloperationerna. Vad som däremot ej framgår
lika tydligt är hur systemen i sina delar berör de aktörer och intressenter
som på olika sätt berörs av hanteringen och som kan förväntas ha ett
behov av olika slags information. En systembeskrivning enligt figuren
ovan ger ej den heltäckande men samtidigt avgränsade information som
efterfrågas. Av den orsaken bör projektredovisningen också anknytas till
ett aktörssynsätt vilket närmare diskuteras i efterföljande avsnitt.

4.2
Aktörer i ett biobränslesystem

Det finns ibland risker för att tekniska frågeställningar får en alltför
dominant roll i förhållande till frågor rörande organisation och struktur.
Av den orsaken finns det anledning att försöka definiera olika aktörer
samt belysa de specifika drivkrafter, informationsbehov etc som kan
förekomma. Under detta avsnitt ges därför en bild av de olika aktö-
rer/intressenter som förekommer i ett biobränslesystem samt inom vilket
delområde vederbörande har sitt primär- respektive sekundärintresse.

För att få en översikt över aktörer, i vilket led de finns och betydelsen
av olika faktorer kan nedanstående matris tjäna som vägledning.

Figur 4/2
Aktörer i ett biobränslesvstem
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Horisontellt i figuren framgår de olika aktörerna/intressenterna och
vertikalt olika områden som måste beaktas. De områden där en
aktör/intressent bedöms ha primärt intresse har markerats med X och
sekundärt intresse med (X).

Beroende på olika prioriteringar kan det självfallet finnas olika
synpunkter på vad som är ett primärt respektive sekundärt intresse. De
markeringar som skett skall således ses som indikativa. De bör bli
föremål för ytterligare diskussioner med avsikt att skapa en gemensam
grundsyn bland de projektansvariga.

Om modellen enligt ovan skall kunna utgöra en grundval för uppläggning
av system för information och redovisning måste den självfallet på ett
korrekt sätt spegla förusättningarna. Stor omsorg måste således ägnas åt
att korrekt definiera modellerna (Figurerna 3/2, 4/1, 4/2.)

I den modell som presenterats i Figur 4/2 har faktorerna ekologi, teknik
och ekonomi inkluderats. Ekologi och ekonomi har dessutom delats upp
i ett micro- respektive macroperspektiv. Med microperspektiv avses den
enskilde aktören och med macroperspektiv systemen som helhet och dess
inverkan på samhället i ston.

Det är givetvis tänkbart att i modellen inkludera ytterligare faktorer men
dessa torde ej ha samma dignitet som ekologi, teknik och ekonomi.

En annan typ av faktor som på något sätt bör beaktas är tröghet
gentemot förändringar eller attityder. Om ett system har stora fördelar
såväl ekologiskt, tekniskt som ekonomiskt men innebär stora negativa
förändringar för någon eller några aktörer kan en introduktion vara såväl
tidskrävande som kostsam. Dylika effekter är svåra att beakta i modeller
och måste därför värderas från fall till fall.

Som tidigare framgått av Figur 4/2 har ett antal aktörer definierats
delvis baserat på flödet från skog till förbränning. I det följande skall var
och en analyseras i avsikt att klargöra de drivkrafter och spänningar som
finns i processen.

Projekt Skogsknfts markägare ar verksamma inom virkesbalansområde
nr 4 vars utsträckning framgår nedan.
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Figur 4/3
Virkesbalansområde 4

Källa: Projekt Skogskraft Rapport 2

Gib0

Bil»n»omtidt 4

Markägaren är självfallet en av huvudaktörerna. Den privata, enskilda
skogsmarksarealen inom balansområde 4 uppgår till ca 3.4 milj ha. Ca
1.4 milj ha ägs av lantbrukare och resterande areal (2.0 milj ha) är
skogsgårdar. Strukturen på brukningsenheterna framgår nedan.

Tabell 4-1
Antal privata brukningsenheter med minst 5 ha skog i balansområde 4.
1988. fördelade på äearkateeorier och skogsarealklasser

Källa: Projekt Skopkraft Rapport

Skogsareal-

klass

5.1-25.0

25.1-50.0

50.1-100.0

100.1-200.0

200.1-400.0

400.1-

TOTALT

2

Lantgårdar

1988

10 600

7600

5 400

2100

400

200

26 300

%

43

30

19

7

1

1

101

Skogsgirdar

1988

21200

10100

5300

1600

500

38 300

38 800

%

S3

25

14

5

2

100

100

Totalt

1988

31800

17 700

10 700

3 700

900

65 100

65 100

%

49

27

16

6

1

100

100

Ovanstående uppgifter bygger på tidigare rapportarbete inom projektet
där även följande synpunkter inhämtats:
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* Var tredje skogsgårdsägare har uppnått pensionsåldern jämfört med
var sjätte lantbrukare.

* Knappt hälften av skogsgårdsägarna är inte bosatta på fastigheten.
Var femte bor i annat län.

* Ungefär var fjärde lantbrukare arbetar mer än halvtid utanför
brukningsenheten jämfört med varannan skogsgårdsägare.

* Lantbrukarna avverkar ca 40% själva jämfört med 20% för skogs-
gårdsägarna.

Utvecklingen går mot att viss jordbruksmark läggs ner och att andelen
skogsgårdar ökar. Vi kan således förutse att en ökande andel av
skogsmarken kommer att tillhöra skogsbruksföretag med varierande
brukningsformer och förutsättningar. Skogsägarna kommer således även
fortsättningsvis att utgöra en tämligen blandad grupp vad gäller ålder,
utbildning och huvudsysselsättning.

Skogsägarens handlande påverkas primärt av lönsamheten. Det är därför
viktigt att han ges möjligheter att värdera de ekonomiska effekterna på
ett för honom lättfattligt sätt. En möjlighet är att relatera utfallet av
hyggesrester i förhållande till de begrepp och storheter som finns i
skogsbruksplanen samt koppla dessa till den typ av information som
finns i Tabell 2-3 och 2-4.

Utöver detta värdesätts i varierande grad möjligheter till eget arbete.
Positiva faktorer är att borttagande av awerkningsavfall underlättar
planteringsarbetet samt gör hygget mer framkomligt och estetiskt
tilltalande.

Sammanfattning

" Markägaren har ett primärt intresse av lönsamhet på micronivån, dvs
vad är nettointäkten av att leverera biobränsle. Relevanta mått som
underlättar hans bedömning av lönsamhet i skogsbränslehantering
är väsentligt.

* Markägaren har även ett primärt intresse av kunskap avseende
teknik för tillvaratagande eftersom detta påverkar möjligheterna till
eget arbete.

* Ekologi på micronivån måste också vara ett primärt intresse. Det
kan knappast vara acceptabelt för en markägare att marken utarmas
genom felaktig behandling.

* Borttagande av hyggesrester underlättar efterföljande skogsvårds-
arbeten.
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4.5
Handelsledet

4.6
Entreprenören

Handelsledet kan närmast definieras som den kommersiella länken
mellan skogsägaren och förbrukaren. I Projekt Skogskraft representeras
handelsledet av Södra Skogsenergi. Det är svårt att bedöma hur
handelsledet långsiktigt kommer att utvecklas. Med hänsyn till de
insatser som erfordras samt behovet av att vara någorlunda stor på
marknaden är det dock rimligt anta att aktörerna kommer att vara
ganska få och således tämliga stora. En del företag kommer att arbeta
med egna resurser medan andra kommer att samarbeta med entre-
prenörer.

Aktören i handelsledet har lönsamhet som primärt mål. Han har något
av en huvudposition eftersom han initierar och driver en hel del av
utvecklingen. Det är därför vanskligt att göra en distinkt avgränsning i
primära och sekundära intressesfärer (se Figur 4/2). Nedanstående
sammanfattning skall därför ses som en ganska grov indelning.

Sammanfattning

" Det primära intresset är av ekonomisk natur.

* Handelsledet har många viktiga intressen vilka ändå bedömts som
sekundära. Intresse finns för att ekologin beaktas såväl på micro-
som på macronivån. Utan ett ekologiskt riktigt grundkoncept
kommer ej affärsidén att hålla på sikt. Det är självklart viktigt för
handelsledet att tekniken utvecklas så att produktion och distribution
sker på ett effektivt sätt.

Den entreprenör som deltar i processen äger awerkningsmaskiner,
utrustning för terrängtransport och flisning samt vidaretransport. Det
vanligaste torde vara att han äger/disponerar någon eller några
maskiner. Hans engagemang varierar med maskintyp.

Entreprenören har lönsamhet som huvudmål. Han medverkar/driver
probleminriktad teknikutveckling baserad på kvalitetsnormer.

Sammanfattning

" Att få lönsamhet på verksamheten är, som för de flesta av aktörerna,
ett primärt intresse.

* Den tekniska utvecklingen för tillvaratagande påverkar entre-
prenören i hög grad och utgör ett klart primärt intresse.
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För att få tillgång till uppdrag kommer entreprenören att värdesätta
utrustning och metoder som ger ekologiskt bra resultat på microni-
vån (jmfr markägaren).

Maskintillverkaren driver teknikutveckling inom del av system alt. helt
system. Ambitionen torde som regel vara att ha en helhetssyn men med
hänsyn till förutsättningarna torde benämningen "delhelhetssyn" vara
mera relevant.

Maskintillverkaren arbetar utifrån ett lönsamhetskrav. Huvudproblemen
torde vara att signalerna från övriga aktörer oftast är svårtolkade och
motsägelsefulla. Detta innebär i sin tur att teknikutvecklingen går
långsamt, blir splittrad på många systemvarianter och därigenom
kostsam.

Sammanfattning

• Maskintillverkaren har ett primärt intresse av lönsam teknikutveck-
ling.

• En långsiktigt lönsam teknikutveckling förutsätter att maskiner/-
system är acceptabla ur ekologisk synpunkt. Detta är en faktor som
maskintillverkaren har ett egenintresse av att bevaka.

• Den teknik som utvecklas måste tillåta flexibilitet i de efterföljande
leden förädling/distribution. Detta är således viktigt för maskintill-
verkaren att ha en någorlunda klar helhetssyn på teknikutvecklingen.

Förädlingsledet genomför någon slags produktutveckling som kan vara
torkning/fuktutjämnning och/eller omvandling till nya produkter som t
ex pelletar, briketter eller pulver. Detta led kan i princip vara helt
fristående men torde i de flesta fall komma att ingå i handelsledet eller
annan industriell verksamhet.

Logiskt sett torde förädlingsledet vara av störst betydelse för de små och
medelstora förbrukarna eftersom storförbrukarna kan ta emot bio-
bränslet i en mindre förädlad form.

Sammanfattning

* Förädlingsledets primära intresse är att framställa en produkt som
ger lönsamhet. Detta innebär att man har intresse av en bra råvara
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4.9
Förbrukarna

till fördelaktig kostnad och en långsiktigt stabil marknad. Självfallet
är teknikfrågor i vidareförädlingsprocessen av vitalt intresse.

Förädlingsledet utgör (i vissa fall) länken mellan handelsledet och
konsumenten. Självfallet kommer man, liksom handelsledet, att ha
ett intresse av teknik för tillvaratagande och att biobränsle är
lönsamt även ur ett macroperspektiv.

Gruppen förbrukare kan innehålla såväl enskilda personer som
anläggningar för större orter. För närvarande förbrukas biobränsle i
relativt få anläggningar. Dessa är av sådan storlek att en rationell
hantering är möjlig. För att småskaligt utnyttjande skall vara möjligt
krävs en mera förädlad produkt (pelletar, briketter, pulver).

Befolkningen inom Projekt Skogskrafts område framgår nedan.

Tabell 4-2
Befolkning inom SODRA's område (E. F. G. H. K. N och P län

Källa: Projekt Skogskraft, Ingvar Westerberg

Glesbygd (<200 invånare)

- 2 000 inv

2 - 5 000

5 - 10 000

10- 20 000

20- 50 000

50 - 100 000

SUMMA

Antal orter

413

65

19

15

8

4

524

Summa inv. 1000-tal

370

280

210

130

220

250

300

1760

Förbrukarna skulle kunna delas upp i segment. Segment nr 1 kan vara
storförbrukare med ett behov av minst 150 000 m3f trädbränsle/år. Delta
räcker till ett medelstort kraftvärmeverk om 100 MW, vilket teoretiskt
innebär att 25-30 orter inom SODRA's område skulle kunna vara
aktuella.

Segment nr 2 kan representeras av gruppvärmeverk som kommer att
kräva en mera förädlad produkt än förbrukarsegment 1. Antal anlägg-
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ningar är svårt att bedöma men borde teoretiskt kunna uppgå till något
tusental.

Segment nr 3 utgörs av enskilda fastighetsägare (villor etc). Dessa
kommer att kräva den mest förädlade produkten och är sannolikt mest
svåråtkomlig. Tillgång till detta segment kräver sannolikt en betydande
teknikutveckling.

Sammanfattningsvis kan således förbrukarna delas i tre segment där
skillnaderna framkommer genom skalmässiga olikheter, vilket i sin tur
starkt påverkar produkternas utformning och distributionen. För-
brukarnas investeringar kommer att vara tämligen omfattande, varför
långsiktighet och kontinuitet kommer att efterfrågas. Leverantörernas
förmåga att kunna garantera långsiktigt fördelaktiga kostnader torde vara
den mest kritiska faktorn.

Sammanfattning

* Förbrukarens primära intresse är att få tillgång till en vara som är
ekonomiskt fördelaktig såväl kort- som långsiktigt. Storförbrukarna
kommer att ha ett primärt intresse i förädlingsledet och en del av
dem kommer sannolikt att vara direkt engagerade.

' Några direkta sekundära intressen har ej bedömts föreligga även om
det inom olika förbrukargrupper, bl a beroende på storlek, kommer
att finnas ett behov av mer heltäckande kunskap.

4.10
Stat, myndigheter

Statens roll är att svara för de långsiktiga och övergripande perspektiven.
Faktorer som långsiktig miljövårdstänkande och tillgång till förnyelsebara
energislag är viktiga. Macroperspektivet är således dominerande.

Myndigheten har, utöver macroperspektivet, även ett intresse av att
beakta vad som händer på miconivån, dvs att uttag av skogsbränsle sker
på ett ur näringssynpunkt acceptabelt sätt.

Sammanfattning

* Det primära intresset kan lokaliseras till det ekologiska området
samt ekonomi på macronivån. Ekonomin är kopplad till ekologin
genom att ett ekologiskt dåligt alternativ ej är ekonomiskt på lång
sikt. Utöver kopplingen ekonomi-ekologi är självfallet biobränslets
inverkan på bytesbalansen en central ekonomisk fråga.

* Det finns självfallet möljighet att urskilja sekundära intressen men
dessa torde ändå i högre grad kunna hänföras till de aktörer som på
något sätt mer aktivt deltar i själva hanteringen.
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5
PROJEKTREDOVISNING

5.1
PO1 - Skogsvitalisering

Delprojektet innefattar praktisk demonstration av gödsling, tillverkning
av gödselpelletar, forskning angående effekter samt behov av kompensa-
tions- och vitaliseringsgödsling. Eftersom projektet behandlar två olika
behov (kompensation och vitalisering) måste redovisningen utformas så
att dessa olika behov kan värderas separat. För att öka möjligheterna till
olika slags analyser skall dessutom kostnadsstrukturen framgå.

Kostnaden för gödselmedel måste kunna relateras till dess reella effekt,
dvs innehåll av verkningsbara näringsämnen, spårämnen etc. Kostnaden
bör avse gödselmedel fritt fabrik.

Den andra kostnadskomponenten är spridningskostnaden. Redovisningen
skall innefatta transportkostnader, kostnader för eventuell mellanlagring
samt kostnaden för själva spridningen.

Den mängd verkningsfullt gödselmedel som tillförs skall baseras på det
nettobehov som uttaget av hyggesrester ger upphov till (kompensation).

Markägaren

Markägaren måste på ett konkret sätt kunna relatera kostnaden direkt
till den intäkt som uppstår då han försäljer trädbränslet. Det lämpligaste
torde vara att ange kostnaden i de aktuella handelsmåtten, vilket kan
innebära SEK per MWh, m3s eller ton. Avsikten är således att markäga-
ren utan omräkningar mellan olika mått och storheter skall kunna
bedöma det ekonomiska nettoutfallet av att sälja sitt trädbränsle.

Handelsledet

Ut såväl praktiskt som marknadsmässig synpunkt förefaller det logiskt att
handelsledet, i varje fall organisatoriskt, ansvarar för kompensations-
gödslingen. Detta innebär att man kommer att kunna erbjuda markäga-
ren ett nettopris.

Entreprenören

Det finns praktiska och organisatoriska skäl som talar för att den
entreprenör som producerar bränsleflisen också skall vara engagerad i
kompensationsgödslingen. Det som talar emot detta är att den utrustning
och kunskap som erfordras ej är densamma som behövs för hantering av
skogsbränsle.



Eftersom många objekt är små kan spridning med traktor bli vanlig.
Denna teknik är tämligen väl utprovad och etablerad liksom spridning
med helikopter. Omfattningen av kompensationsgödslingen kommer
starkt att påverkas av om skyldighet kommer att föreligga eller ej.
Organisationen kommer att påverkas av de tidsramar som ges för
åtgärden, dvs när i tiden den måste utföras med hänsyn till uttaget av
hyggesrester.

Som framhållits är det viktigt ur organisatorisk synpunkt att klarlägga
ovan relaterade frågeställningar avseende en kompensationsgödsling. Hur
regler, skyldigheter etc utformas kommer i hög grad att styra hur arbetet
praktiskt skall organiseras och genomföras.

Maskintillverkaren

Maskintillverkaren har ett intresse av att få reda på omfattningen av
verksamheten samt tänkbara maskinkoncept. Det förstnämnda indikerar
tillverkningspotentialen och det andra vilka tekniska och organisatoriska
lösningar som kommer att vara aktuella.

Förädlingsled, förbrukare

Dessa kategorier kommer ej att direkt påverkas av delprojektet men är
ändock de som i olika steg skall bära kostnaden. Det lämpligaste torde
vara att redovisa kostnaderna i SEK/MWh.

Stat, myndigheter

Marken får inte utarmas på näringsämnen. Därför kommer det att finnas
behov av information som gör det möjligt att fastställa de ekologiska
konsekvenserna i varje enskilt fall. Detta innebär att kunskap måste
finnas om de ekologiska effekterna på olika marker beroende på
specifika förutsättningar som t ex bonitet, andel bortförd biomassa,
avbarrningsgrad etc. Stat och myndighet kommer sannolikt att få en
övervakande funktion i dessa frågor.

Sammanfattning

Delprojektet miste genomföras på ett sådant sätt att för olika aktörer
relevant information erhålles. Tre huvudfrågor kan urskiljas:

Näringsförändringar
Metoder för att med acceptabel säkerhet i varje enskilt fall fastställa de
näringsförändringar som inträffar samt de ekonomiska konsekvenserna.
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Kostnadsstrukturen
Kostnaasstrukturen i kompensationsgödsling måste klart framgå. Detta
är viktigt, bl a med tanke på behovet av att kunna utföra olika slags
känslighetsanalyser.

Organisation etc.
Frågan om åtgärden kommer att vara tvingande eller ej liksom tidsramar
för åtgärdens utförande kommer att vara viktig. Dessa frågor bör således
belysas inom projektets ram.

5.2
PO2 - Bränslepotential

Projektet består av delprojekten 'Tillgång till biobränsle", 'Tillkommande
potential på åkermark", Analys av incitament för produktion av
biobränsle" samt "Småskalig produktion och studie avseende upp-
tagningsområden för framtida anläggningar".

Vad gäller delprojektet 'Tillgång till biobränsle" har CONSIMS utfört en
studie som slutredovisats i februari 1991.

Markägaren

Markägaren kan sägas ha två huvudintressen. Ett av dem är att få
kunskap om tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utnyttja
biobränsle för egen uppvärmning och det andra är att ha ett grepp om
möjligheter att öka sin nettointänkt genom att sälja biobränsle.

Information om tekniska och ekonomiska förutsättningar för egen
användning kommer ej från ovanstående programområde. Vad som
däremot är av intresse är information som belyser en möjlig marknadsut-
veckling lokalt och regionalt. De utredningar som utförts bör, till-
sammans med en efterfrågeanalys kunna utgöra det beslutsunderlag som
markägarna kommer att efterlysa i ett långsiktigt perspektiv. Samman-
fattningsvis måste en markägare kunna se marknadsbilden innan han är
beredd att engagera sig i långsiktiga investeringar. Detta torde främst
gälla delprojekt 2.2 "Bränslen från åkermark".

Handelsledet

Handelsledet kommer att efterfråga den typ av information som krävs
för att etablera kundkontakter, behov av organisatoriska resurser etc.
CONSIMS AB har för projektets räkning utfört en tämligen omfattande
studie som dels belyser tillgångssidan rent fysiskt och dels ägarstrukturen.
Så vitt nu kan bedömas bör denna utredning, tillsammans med andra
studier, kunna utgöra ett tillräckligt bra underlag för de beslut som
måste fattas inom handelsledet.
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Entreprenören, maskintillverkaren

Dessa aktörer efterfrågar främst information om den långsiktiga
marknadsbilden. Av störst intresse torde vara utbudssidans struktur,
eftersom denna styr/påverkar de tekniska koncepten. Som exempel kan
nämnas fördelning mellan en småskalig och storskalig teknik, ägarstruk-
tur etc. Tillräcklig information i dessa avseenden borde kunna erhållas
genom de studier som inom programområdets ram utförts av CONSIMS
AB.

Förädlingsledet

Förädlingsledet behöver information som belyser var en anläggning bör
ligga med hänsyn till såväl producenterna (markägarna) som för-
brukarna. Vad gäller producenterna finns information i Projekt
Skogskraft, rapport 2 (CONSIMS AB).

Förbrukaren

Förbrukarna kan delas upp i kategorierna egenförbrukare och övriga
förbrukare. Den sistnämnda gruppen är självfallet helt övervägande och
består av ett antal marknadssegment som måste definieras i samband
med att efterfrågan analyseras (se kap 4.9).

De olika förbrukarsegmenten har ett starkt intresse av att kunna erhålla
långsiktigt säkra lösningar. De rent fysiska tillgångarna torde vara
tillräckligt väl analyserade i detta avseende. Vad gäller den praktiska
tillgången kommer den att styras av den marknad som kan etableras.

Stat, myndigheter

Dessa aktörer efterfrågar information som kan utgöra en bas för
långsiktiga bedömningar på minst regional nivå. Frågor som berör
lokalisering av förädlingsanläggningar samt utvecklingen på lantbruks-
sidan bör vara viktig information som kommer att efterfrågas.

Sammanfattning

Programområde 2 syftar i första hand till att belysa den fysiska tillgången
samt vilka ekonomiska incitament som erfordras för att den fysiska
tillgången även skall bli en reell tillgång. Den fysiska tillgången är
relativt väl belyst medan behovet av ekonomiska incitament behöver
belysas ytterligare. Aktörerna efterlyser information som möjliggör en
bedömning av den långsiktiga lönsamheten av att producera och/eller
utnyttja biobränsle, vilket också kan uttryckas som förväntad marknadsut-
veckling. Många av oklarheterna i dagens marknadssituation har sin
grund i att tillräckligt stora och starka aktörer i olika led för närvarande
saknas. Detta är väl kända fakta och tillför således ej något nytt utan
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upprepas endast med avsikten att klargöra de förutsättningar som för
närvarande råder och vilka förändringar som erfordras för att få en
kraftig ökning av biobränsleanvändningen.

Sammanfattningsvis bör redovisning av delprojektet beakta och belysa
följande frågor:

Markägarnas behov
Vilka kvantiteter kan antas förbrukas av markägarna själva?

Lokalisering av förädlingsindustrier/terminaler
Frågan om var eventuella förädlingsindustrier och terminaler bör
lokaliseras med hänsyn till såväl råvara som förbrukare måste belysas.

Efterfrågeanalys och insatser för marknadsutveckling
För närvarande avsätts bioenergi till ett fåtal relativt stora förbrukare.
Produktions- och förädlingssidan kommer att stå inför en del strategiska
beslut och det torde vara svårt att ta dessa utan att ha utfört en
uppdelning av förbrukarna i segment eller de förbrukargrupper vilka var
och en kommer att rikta sin efterfrågan baserad på specifika önskemål.

Lantbrukets omläggning
Lantbrukets omläggning innebär att en del av skogsägarna även kan
komma att producera olika slags biomassor på åkermark. Det måste vara
angeläget, inte minst ur marknadssynpunkt, att samordna dessa
biobränsleresurser. Vad som är av intresse är självfallet eventuella
synergieffekter av ett samordnat flöde av biomassa från såväl skog som
åkermark.

5.3
PO3 och PO4 - Tillförsel och transport

Programområdena 3 och 4 behandlar tekniska aspekter där det
förstnämnda innefattar tillvaratagande och hanteringsteknik från skog till
väg och det sistnämnda vidaretransport, lagring och förädling. Vid analys
av olika alternativ bör baskoncepten eller systembeskrivningarna baseras
på vad marknaden kan förväntas efterfråga. En av huvudfrågorna är
således, som tidigare påpekats, att definiera olika förbrukargrupper vad
avser faktorer som storlek, priskänslighet, tekniska krav och förut-
sättningar etc. Baserat på en sådan analys kan sedan produkterna
definieras och i ett efterföljande steg den teknik, organisation etc som
erfordras för att möta marknadens krav utvecklas.

Tillvaratagande, transport, förädling, lagring och distribution måste ses
i ett helhetskoncept. Av den orsaken bör programområdena 3 och 4 slås
samman, eller i varje fall nära integreras. Därför avser aktörsanalysen
det sammantagna området för såväl PO3 som PO4.
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Dagens teknik vad gäller tillvaratagande och vidaretransport är i de
flesta avseenden tämligen väl etablerad. Utvecklingen av de befintliga
systemen befinner sig i en fas av trimning och vardagsrationalisering och
det kan förmodas att vi inom några år har utnyttjat möjlig potential i
dessa. Av den orsaken bör programområdena i största möjliga ut-
sträckning belysa och helst initiera ny teknik- och systemutveckling.

Markägaren

Markägarens intresse torde i första hand vara koncentrerat till sådan
teknik som möjliggör uttag av biobränsle för eget behov eller så kallad
småskalig teknik. Det är svårt att ha en uppfattning om hur starka
drivkrafterna är bakom en sådan utveckling. De torde dock vara svagare
än drivkrafterna bakom en mer storskalig teknik. Detta kan i sin tur
förklaras med att de volymer som förbrukas för eget behov kommer att
vara avsevärt mindre än "avsalukvantiteterna".

Det är ändock viktigt att markägarens behov av användbar teknik
tillgodoses. Av intresse torde främst vara teknik där han kan utnyttja en
del av sin befintliga maskinpark samt teknik som även till viss del är
möjlig att utnyttja vid tillvaratagande av biomassa på åkermark.

Handelsledet

Handelsledet kommer att spela en av huvudrollerna i den tekniska
utvecklingen, eftersom man har de bästa möjligheterna att bedöma de
ekonomiska drivkrafterna.

En av handelsledets funktioner är att initiera och vara pådrivande vad
gäller ny teknik. Detta innebär att handelsledet måste besitta kunskap
både om vad förbrukarna efterfrågar och producenternas villkor och
möjligheter att tillmötesgå dessa.

Entreprenören

Entreprenörens roll är att d iva vardagsrationalisering och på olika sätt
delta i teknikutvecklingen. Den viktigaste samarbetspartnern finns i
handelsledet, vilket således kommer att utgöra en viktig kunskapskälla
tillsammans med maskintillverkaren.

Sammanfattningsvis kan sägas att entreprenören kommer att efterfråga
den typ av information som åskådliggör möjligheter att få uppdrag samt
förväntad teknisk utveckling (investeringskostnader, lönsamhet).
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Maskintillverkaren

Maskintillverkaren driver den tekniska utveckling som initierats. Ur den
synpunkten är det viktigt att information om förväntade tekniska
grundkoncept samt tillverkningspotential kan erhållas.

En av de stora svårigheterna för maskintillverkaren är att rätt tolka
innehåll och styrka i de signaler som erhålls. Därför bör de programom-
råden som arbetar med teknik koncentrera sina ansträngningar till de
långsiktiga perspektiven mer än till förbättringar av dagens system och
metoder.

Förädlingsledet

Förädlingsledets uppgift är att ta hand om biomassa i mer eller mindre
oförädlad form samt genom olika åtgärder höja dess värde. Detta kan
ske genom t ex fukthomogenisering, tillverkning av briketter, pelletar,
träpulver etc.

En jämn och kontinuerlig tillförsel av biomassa är mycket viktig. Om det
i detta avseende finns skillnader mellan olika system och metoder bör
dessa kostnadsbelastas med hänsyn till de specifika kostnader som
uppkommer. Det är således viktigt att ha kunskap om biomassans
tillstånd samt volymmässiga svängningar över tiden.

Förbrukaren, stat och myndigheter

Dessa aktörer har ej något direkt behov av information från programom-
rådena 3 och 4.

Sammanfattning

PO3 syftar till att belysa tekniska frågor från skog fram till bilväg där
PO4 tar vid. För att få en helhetsbild måste områdena överlappa
varandra, men trots detta kan det med nuvarande uppläggning finnas risk
för att översiktligt systemtänkande försvåras. De viktigaste synpunkterna
kan sammanfattas enligt nedan:

Samordning av PO3 och PO4
PO3 och PO4 bör samordnas alternativt sammanföras till ett område
med en gemensam resultatredovisning.

Insatserna skall koncentreras till ny teknik
Insatserna skall koncentreras till att utreda förutsättningarna för en ny
teknik och dess potential. Avsikten med detta skall vara att ge maskin-
tillverkarna möjligheter att rätt bedöma den framtida utvecklingen.
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Dagens teknik
Dagens teknik är relativt väl känd och till stor del etablerad. Det bör
noga klargöras vilka insatser som skall ägnas denna jämfört med
satsningar på ny teknik (se föregående).

Marknadskunskap
Teknikutvecklingen från skog till slutförbrukare måste baseras på den
produkt som slutförbrukaren efterfrågar. Systemtänkandet bör således
baseras på förbrukarens förutsättningar. Övriga aktörer i kedjan måste
därefter beakta de restriktioner som uppkommer samt utföra erforderli-
ga modifieringar/justeringar inom grundkonceptets ram.

5.4
PO5 - Grundläggande ekologisk forskning

PO5 skiljer sig från PO1 generellt sett genom att grundläggande
ekologiska frågor skall belysas medan PO1 är koncentrerat till hur en
genom uttag av biobränsle förändrad näringsbalans praktiskt genom
tillförsel av näringsämnen skall återställas i ursprungligt skick. PO5 skall
således ge den basinformation som skall omsättas till praktik inom PO1.
Ur såväl praktisk som redovisningsmässig synpunkt bör POl och PO5
samordnas (jämför PO3 och PO4).

Information från PO5 efterfrågas i första hand av de myndigheter och
organisationer som har till uppgift att ansvara för marktillståndets
långsiktiga utveckling. Den grundforskning som utförs inom projektom-
rådet bör därför samordnas med andra projekt inom samma kunskaps-
område. De praktiska konsekvenserna av denna grundforskning berör
därefter specifikt Projekt Skogskraft och omsattes praktiskt i POl.

PO5 och POl bör tillsammans sikta mot att kunna presentera kostnaden
för att återställa näringsbalansen efter uttag av biomassa. Kostnaden
skall uttryckas så att den direkt kan anges i gängse handelsmått för
biobränsle.

5.5
PO6 - Uppförande av en större trädbränsleeldad
demonstrationsanläggning

En mindre del av Projekt Skogskrafts budget är lokaliserad till PO6 där
avsikten är att genom praktiska prov visa på möjligheter till en
effektivare förbränning med sikte bl a på att kunna erhålla en aska som
lämpar sig för vitaliseringsgödsling. I detta avseende finns således behov
av informationsöverföring till POl. Projektet avser större anläggningar
och berör på så sätt endast en del av de tänkbara förbrukarna inom
Skogskrafts område.
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Markägare, entreprenörer, maskintillverkare och förbrukare

Dessa aktörer synes ej ha så stort behov av information från PO6. Visst
generellt intresse kan finnas men inte av den omfattningen att detta
speciellt måste beaktas i projektredovisningen.

Handelsledet

Här bör finnas ett intresse av att få grepp om de ekonomiska skillnader-
na mellan olika metoder. Metodförändringar eller förbrukarkrav innebär
oftast kostnadsförändringar och det blir handelsledets uppgift att bedöma
om dessa är realistiska att uppfylla.

Förädlingsledet

Denna aktör antas ligga före i kedjan och det är självfallet intressant för
denne att veta vilka anpassningar som en metodutveckling kan förväntas
medföra. Om det vid förbränningsprov visar sig att egenskaperna
varierar för olika produkter måste detta självfallet ha stor betydelse för
den aktör som utför någon slags förädling av biobränsle.

Stat, myndigheter

Här kan förmodas finnas ett intresse av att ha klarlagt eventuella
skillnader i miljöbelastning för olika förbränningsmetoder. Det är således
viktigt att testerna utformas och läggs upp på ett sådant sätt att detta
informationsbehov kan mätas och kvantifieras i pengar.
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6
UTFORMNING AV RAPPORTER

6.1
Formella krav

Enhetliga regler för rapportskrivning underlättar analyser, samordning,
informationsbehandling etc. Detta är speciellt viktigt att beakta då
programområdet är omfattande, löper över lång tidsperiod och engagerar
olika utredningsresurser.

Beträffande kvalitet, omfattning etc skall detta styras av projektledaren
i samband med att olika resurser engageras. Projektledaren skall därefter
ha ansvar för kontroll av att överlämnat utredningsmaterial stämmer
med vad som överenskommits.

I det följande ges en del generella råd och synpunkter att beaktas av
projektledningen i samband med engagemang av utredningsresurser.

Följande indelning kan tjäna som förslag till formell huvudstruktur för
rapporter:

Förord
Kort inledning (max en halv sida) som ger en introduktion till ämnesom-
rådet, talar om vilka som utfört utredningen etc.

Innehållsförteckning
Kapitelindelning med sidnumrering samt bilageförteckning. Innehålls-
förteckningen skall utformas så att den ger en översiktlig bild av
rapportens struktur och innehåll.

Förkortningar, omvandlingstal etc
Ges löpande i texten. En mera fullständig förteckning kan också ges i
bilageform.

0. Sammanfattning
Denna skall dels ge en översiktlig bild av uppdragets art och rapportens
innehåll och dels de väsentligaste slutsatserna.

Det är viktigt att sammanfattningen spänner över hela rapporten och det
är oftast praktiskt att den ansluter till den efterföljande kapitelindel-
ningen.

En viktig princip är att sammanfattningen skall kunna läsas helt separat.
Den skall således vara utformad så att den kan fungera som en mycket
komprimerad rapport.
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6.2
Kvalitetsaspekter

1. Inledning
Under denna rubrik beskrivs uppdragets bakgrund, syfte, omfattning
samt hur det har genomförts.

Bakgrundsbeskrivningen skall ge en bild av de bakomliggande orsakerna
till studien/uppdraget. Baserat på bakgrundsbeskrivningen anges därefter
syftet. Under omfattning beskrivs (gärna i punktform) vad som innefattas
i uppdraget. Beskrivningen skall direkt anknyta till konsultens upp-
dragsbeskrivning. Detta underlättar kontrollen av att rapportens innehåll
stämmer med vad som överenskommits.

Under genomförande skall anges dels vem som utfört uppdraget samt
hur det utförts. Viktiga upplysningar är t ex hur faktaunderlag insamlats
och bearbetats, i vilken grad studien bygger på tidigare material, be-
gränsningar etc.

2-X Rapporten
I ett inledande kapitel är det ofta lämpligt att ge den bakgrundsin-
formation som utredningens resultat kommer att baseras på. Det kan
t ex vara frågan om att beskriva fysiska potentialer etc.

Om möjligt bör varje kapitel ha en enhetlig struktur och avslutas med en
kort sammanfattning (lämpligtvis i punktform) om max en halv sida. Ett
krav på en kort kapitelsammanfattning innebär att författaren löpande
i rapportarbetet tvingas ta ställning till vad som i olika problemställ-
ningar utgör de väsentligaste slutsatserna.

Den kvalitet som kan förväntas av ett projektarbete styrs i hög grad av
projektuppläggningen. Det viktiga är att fastställa vilka problemställ-
ningar som skall besvaras samt ge rimliga förutsättningar för detta.
Huvudansvaret åvilar den projektansvarige och nedan ges ett antal
synpunkter som måste beaktas och som samtidigt kan utgöra en
checklista.

Identifikation av problemområdet
Detta utgör basen för de uppdrag/aktiviteter som skall genomföras. En
korrekt identifikation och avgränsning är i grunden en förutsättning för
ett effektivt och väl genomfört utrednings- och analysarbete.
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Angreppssätt
En av de viktigaste frågeställningarna är angreppssättet. För att uppnå
önskat resultat erfordras som regel en lämplig avvägning mellan aktörs-
och systemsynsätt. Generellt kan sägas att i frågor som berör ekonomi
och marknad är ett aktörssynsätt en förutsättning för att korrekt kunna
beskriva och föreslå lösningar. I tekniska och biologiska frågor är det
oftast en fråga om korrekt avvägning mellan olika synsätt.

Bearbetning och problemlösning
Här kommer uppdragets omfattning in. Vilket grundmaterial skall
arbetet baseras på? Finns det tillgängligt i en eller annan form eller
måste nya basfakta tas fram och vad innebär i så fall detta? De beslut
som fattas skall, baserade på identifierat problemområde och an-
greppssätt, utgöra basen för ett realistiskt kravställande.

Presentation
Redan i ett inledningsskede skall fastställas vilka krav som finns
avseende presentation och tillgänglighet. Med krav avses här ej de
formella kraven, utan istället vilka aktörer som berörs och kan förväntas
ha intresse av utredningsresultatet.



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 1

NORMER OCH VÄRDEN FÖR KOSTNADSKALKYLERING,
TERRÄNGGÅENDE UTRUSTNING (1991)

Maskin
Kostnad/faktor

Skiftform

Timmar/dag

Dagar/är

TV,%

G15-tim/år

Anskaffningskostnad,
1000 SEK

Kalkylräntefot

Avskrivningstid, år

Restvärde, %

Lönekostnad, 1000
SEK/år

Lönebikosi nåder, %

Underhåll, rep., % av
anskaffn.kostnad

Drift SEK/G15-tim

Skatt, försäkring, 1000
SEK/år

Normkostnad
SEK/G15-tim

Skördare

Omlott

12

220

78

2060

2600

14

6

15

230

110

15

50

20

785

Fällarc/
sammanf.

Omlott

12

220

78

2060

800

14

6

15

230

110

15

35

10

425

Skötare
liten

Enkel

8

220

85

1496

1000

14

8

20

115

110

10

35

10

403

Skötare
medelstor

Enkel

8

220

85

1496

1250

14

8

20

115

110

10

40

13

461

Flisskör-
dare

Omlott

12

220

80

2112

2600

14

6

15

230

110

15

50

20

773

Flis-
skyltel

Omlott

12

220

85

2244

1450

14

6

15

230

110

10

40

13

480



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 2

NORMER OCH VÄRDEN FÖR KOSTNADSKALKYLERING, VIDARETRANSPORT

Årligt antal timmar

Laststorlek, ton

Anskaffningskostnad, 1000 SEK
(exkl däck)

Däck, 1000 SEK

Kalkylränta, %

Avskrivningstid, år

Restvärde, %

Lönekostnad, 1000 SEK

Lonebikostnader, %

Underhåll, reparation, % av
investeringskostnaden

Antal km per omgång däck
(100 000)

Fordonsskatt, försäkring, 1000
SEK/år

Kilometerskatt, SEK/km

Bil + släp (flistrpt)

3400

27

1650

75

14

6

25

230

75

10

100

35

0.40

Bil inkl. kran+släp
(trädrester)

3400

19

1580

75

14

6

25

230

75

10

100

35

0.24



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 3

Sid 1 (2)
1
BRÄNSLESORTIMENT
(Utdrag ur "Förslag till ny standard SS 18 71 06,1990-02-20")

Biomassa Material med biologiskt ursprung och som inte eller endast i ringa grad
omvandlats, t ex trä, halm, vass, energigröda.

Biobränsle

Trädbränsle

Bränsle bestående av biomassa.

Biobränsle kan delas upp i undergrupper på olika grunder, t ex beroende
på ursprung (ex: trädbränsle, halmbränsle, vassbränsle), tillverknings-
metod (ex: bränsleflis, bränslekross) hanteringsenhet (ex: bränslebal,
bränslebunt, bränslekärve) och fraktionsstorlek (ex: bränslespån,
bränslepulver)

Biobränsle från trädråvara som inte genomgått kemisk process.

Trädbränsle innefattar alla biobränslen där träd eller delar av träd är
utgångsmaterial, t ex bark, barr, löv eller ved. Bränslet kan ha passerat
annan användning. Ex: skogsbränsle, bränsle av rivningsvirke, bränsleflis,
barkbränsle. Bränsle av avfallspapper och avlut ingår inte.

Skogsbränsle Trädbränsle som inte passerat annan användning (jfr återvunnet
trädbränsle).

Skogsbränsle kan t ex utgöras av bark och trädrester från avverkning,
sågverk, skiv- och massaindustrier. Bränsle av t ex rivningsvirke ingår
inte.

Energiskogsbränsle Skogsbränsle från snabbväxande trädarter vilka odlats för energiändamål.

Barkbränsle

Återvunnet
trädbränsle

Bränslekross

Skogsbränsle som helt eller nästan helt består av bark.

Trädbränsle som passerat annan användning (jfr skogsbränsle).

Återvunnet trädbränsle kan t ex utgöras av emballage, formvirke,
rivningsvirke och spill från ny- och ombyggnad.

Trädbränsle, utom barkbränsle, som sönderdelats med valsar eller slagor
till bitar med varierande storlek (jfr rivet biobränsle).



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 3
Sid 2 (2)

Rivet biobränsle

Bränsleflis

Bränsiespån

Bränslebrikett

Bränslepellet

Bränslepulver

Biobränsle bestående av bark, energigräs, halm eller vass som sönder-
delats med valsar eller slagor till bitar av varierande storlek (jfr
bränslekross).

Trädbränsle som sönderdelats så att huvuddelen av partiklarna har
storleken 5-50 mm.

Bränsleflis har sönderdelats med kniwerktyg till bitar med likartad
storlek och tydliga snittytor.

Trädbrä^Je som sönderdelats så att huvuddelen av partiklarna har
storleken 1-5 mm (jfr bränsleflis, trädpulver).

Sränslespån fås oftast som biprodukt vid sågning. Hyvelspån och
kutterspån har oftast en storlek som gör att de inte räknas som
bränsiespån.

Fyrkantigt eller runt stycke avsett för eldning och framställt genom press-
ning av finfördelat bränsle.

Bränslebriketter tillverkas ofta i kolvpress och har en diameter eller
bredd större än eller lika med 25 mm.

Kort cylindriskt stycke avsett för eldning och framställt genom
pressning av finfördelat torrt bränsle.

Bränslepelletter tillverkas ofta i matrispress och har en diameter eller
bredd mindre än 25 mm.

Bränsle som malts så att huvudfraktionen är mindre än 1 mm.

Bränslepulver har oftast torkats till en fukthalt mindre än



VÄRMEVÄRDEN OCH VISSA DATA OM VIRKE

083-1023-Ejpq-l
BILAGA 4

Sid 1 (2)

Effektivt värmevärde för trädbränslen

Källa: Praktisk Skogshandbok

Sortiment

Obarkad stamved

Helträdsflis
från gallring

Flis från hygges-
avfall (utan barr
resp löv)

Flis från hygges-
avfall (med barr
resp löv)

Stubb- och
rotved

Tr»S-

i « 0

Tall
Gran
Björk
Al

Tall
Gran
Björk
Al

Tall
Gran
Björk

Tall
Gran

Tall
Gran

Torr-

rå-
oensi-

tet

390
380
490
360

385
400
475
370

405
465
500

395
425

475
435

0

7510
7270
9560
6840

7570
7680
9040
7030

8250
9160
9850

8110
8420

9280
8300

Effektivt varmevi'de
MJ

»

7270
7030
9260
6630

7310
7430
8750
6810

8000
8880
9550

7870
8160

8990
8030

[r*itt
*0

6880
6650
8760
6270

6920
7020
8270
6430

7590
8400
9040

7470
7730

8500
7590

60

6080
5870
7760
5550

6130
6210
7300
5680

6720
7450
8020

6630
6860

7530
6700

Effektiva värmevärdet (MJmf) för olika sortiment.
Volymen är angiven i fast mätt (Hiikkila)

Några data om virke

Källa: Praktisk Skogshandbok

•i.g

Tall

Gran

Björk

Asp
Bok

Ek

Sl»r-.« eiief
»i el'»

splint
kärna
stamved ub
bark
stamved pb
stubived

splint
kärna
stamved
bark
stamved pb
stubbved

yttre vedmantel
central del
stamved ub
bark
stamved pb

stamved ub

yttre vedmantel
central del
stamved ub

yttre vedrnantel
central del
stamved ub

Vl'ittiOW

•t,

110-170
45- 30
90-170
60-200

-
-

110-170
50- 30
70-170
90-180

-
-

60-100
70-110
60-110
60-110

-

60-110
6 5 - 85
6 5 - 65
6 5 - 85

9 0 - 70
7 5 - 70
8 0 - 70

M

130
35

115
150

—
-

130
35

100
140

-
-

70
80
75
75
-

75
80
80
60

75
70
75

AtctntitM
y, , , , ,

| | K I > I

900-1
700-
900-1
500-
650-

-

650-1
700-
800-1
775-
800-

-

825-
825-
625-
6 ; . i -
825-

650-

1000-1

050
450
000
850
975

050
450
000
850
950

950
950
950
950
950

800

075
1000-1025
1000-1

975-
1100-1
1050-

075
900
000
VS

975
550
900
700
875
-

925
550
825
800
815

-

eso
875
875
875
875
675

1060
1025
1050

950
1050
1025

TorrlMAMtt
v»'*tiont'
"06

»jr1!

500-375
525-375
510-375
325-275

-
-

450-375
450-375
450-375
425-300

-
-

525-450
475-450
510-450
525-475

-

500-350
625-575
625-575
625-575
525-500
625-575
600-550

u

475
410
430
300

-
475

400
400
400
350

-
435

500
475
490
500
-

400

580
580
580
525
600
575



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 4
Sid 2 (2)

EfTektivt värmevärde for olika träddelar

Källa: SLU 110/79 (Nylinder)

Trädslag Trodde! Effektiva värtnevärde
(torr ved)

KJ/k

Tall Ved 18.7 - 19.3

Bark _ 18.4 - 20.7

Grena. 19.4 - 20.5

Barr 21.1 - 21.1

Toppar 18.8

Hela träd 19.6 - 20.4

Stubbar 19.2 - 19.6

Gran Ved 18.0 - 19.0

Eark 17.8 - 19.3

Grenar 19.8 - 19.8

Barr 19.8 - 20.0

Toppar 18.6 - 19.8

Hela träd 19.2 - 19.6

Stubbar 19.0 - 19.1

Björk Ved 17.4 - 19.1
Innerbark 17.1 - 18.4
Ytterbark 28.< - 29.3
Grenar 18.8 - 19.8
Hela träd 19.1 - 19.6

Den fuktiga vedens värmevärde för olika värden på den torra vedens
effektiva värmevärde och olika fukthalter

Källa: SLU 110/79 (Nylinder)

MJ/kg TS

17
19
7
28

Approximativ'

20

16.4

IS.4

20.4

27.4

18.6

30

15.0

18.0

20.0

27.0

18.2

Heff (W/k<
Fuktha'
40

15.4

17.4

19.4

26.4

17.6

JTS)
It S

50

14.6

16.6

13.6

25.6

16.8

60

13.3

15.3

17.3

24.3

15.5

W f f - W - 2.45 ' —*-— W/kg TS
100-F

- 19.20 - 2.45 • -1— W/kg TS
100-F



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 5

MÄNGD VED VID FUKTHALT 40-50% SOM ERFORDRAS FÖR ATT
ERHÅLLA VÄRMEMÄNGDEN FRÅN 1.0 m3 ELDNINGSOUA 3-5

Källa: SLU 110/79 (Nylinder)

«3f Bi . .<
per mJ oi j i

s •

Ji

a l l

I

nu
Ejor»

n Sll lr ir

alt

9

« . . .

rct.fd

1

D:

fils

18

Till

rr
tJBrk

•S

IT
1 1 <n

Grinb



EFFEKTIVT VÄRMEVÄRDE FÖRE PANNA

083-1023-Ejpq-l
BILAGA 6

Ved, flis

Bark
Träkol
Briketter
Pelletar
Träpulver
Frästorv

Kol

Råolja
Eldningsolja
dieselolja
Eldningsolja

Motorbensin

Naturgas
Gasol

Övrigt:

1 T 0 E
lMWh
1GJ

100%
50%
50%

ca 90%
88-92%
85-88%
96-98%
45-55%

1,

5

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

19,2
8,0
8,5

29,0
17,0
16,0
19,0
8,4

27

36

36
39

31

46

42
3,6
0,278

GJ/t
GJ/t
GJ/t
GJ/t
GJ/t
GJ/t
GJ/t
GJ/t

GJ/t

GJ/m3

GJ/m3

GJ/m3

GJ/m3

GJ/t

GJ
GJ

MWh

5,2
2,2
2,4
8,1
4,7
4,4
5,2
2,4

7,5

10,1

9,9
10,8

8,7

10,8
12,8

MWh/t
MWh/t
MWh/t
MWh/t
MWh/t
MWh/t
MWh/t
MWh/t

MWh/t

MWh/t

MWh/t
MWh/t

MWh/t

MWh/km3

MWh/t
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Torr - rådensitetens variationsvidd för olika trädslag
och träddelar

Källa: SLU 110/79 (Nylinder)

Trädslag

Tal l

Gran

Björk

Asp

Bok

Ek

Stanved e l l e r
del därav

splint

kärna

stanved ub

bark

stänved pb

splint

kärna

stamved ub

bark

yttre vedrcantel

central del

stsmved ub

bark

stamved ub

yttre vediMntel

central del

stamved ub

yttre vednantel

central del

stanved ub

Torr-rideqsitet
kg/m3f

375-500

375-525

375-510

' 275-325

275-325

375-450

375-450

375-450

300-425

450-525 ~

450-475

450-510

475-525

350-500

575-625

575-625

575-625

500-525

575-625

55C-6OO

Rådensitet för massaved och flis, genomsnittliga värden
efter normal lagringstid

Källa: SLU 110/79 (Nylinder)

Sortiment

Barrmassaved

Barrmassaved

lövmassaved

Lövmassaved

Massaflis

Barkningsgrad

obarkad

barkad

obarkad

barkad

barkad

Rådensitet

740 kg/ro3f pb

590 kg/m3f ub

770 kg/n3 f pb

660 kg/m3f ub

310 kg/m3s
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BILAGA 8

TORRVIKTENS FÖRDELNING NÄR VIKTEN AV STAMMEN = 100

Källa: PHU 46 (härledd från Hakkila)

Stam

Topp
Ved
Bark
SUMMA

Grenar
Ved
Bark
Bark
SUMMA

S:a topp+
grenar

-10

Tall

100.0

14.1
2.3
16.4

12.1
8.3
13.0
33.4

49.8

Gran

100.0

123
2.6

14.8

21.6
14.1
27.6
63.4

78.2

B r ö s t h ö j d s d i a m e t e

10-15

Tall

100.0

3.7
0.6
4.5

8.5
4.8
7.4

20.7

25.2

Gran

100.0

4.6
1.1
5.7

17.2
10.9
19.6
47.8

53.5

16-20

Tall

100.0

2.2
0.4
2.6

11.7
55
7.7

24.8

27.2

Gran

100.0

2.1
0.6
2.7

14.3
9.7
17.7
41.7

44.4

r

21-25

Tall

100.0

1.2
0.2
1.4

11.1
5.2
5.7

22.1

23.5

Gran

100.0

1.5
0.4
1.9

13.9
10.6
16.2
40.7

42.6

+ 26

Tall

100.0

0.8
0.1
0.9

13.3
5.4
5.5

24.1

25.0

Gran

-

-
-
-

-
-
-
-



NÅGRA NYCKELTAL INOM SÅGVERKSINDUSTRIN

083-1023-Ejpq-l
BILAGA 9

A. Produktionsbalans (enligt sågverksinv. 1979)

Utbyte

1 - 2 - 5 - 10- 25- 50- 100-

Storleks kläs* 1000 m3

B. Råvaruförbrukning - utbyten

Råvaruförbrukning ca 2.0 m3fub/m3sv
Flisutbyte ca 1.9 m3s/m3sv
Spånutbyte ca 0.6 nrs/m3sv
Restpost, %

Barkutbyte ca 0.6 m3s/m3sv

Restpost
Ribbutbyte
Spånutbyte

Flisutbyte

Sagutbyte

(ca 50 %)
(ca 35 %)
(ca 10 %)
(ca 5 %)
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RELATIONER m3sk - m3fpb - m3fub -
dimensioner

ub gagnvirke för barr- och löwed av olika

Barrved 1.0 m3sk
tt

ti

Löwed 1.0 m3sk
tf

ti

B r ö s t h ö j d s d i a m e t e r

+ 25 cm

0.97 m3fpb
0.88 m3fub
0.85 m3fub gagnvirke

0.90 m3fpb
0.83 m3fub
0.75 m3fub gagnvirke

10-15 cm

0.92 m3fpb
0.82m 3fub
0.75 m3fub gagnvirke

0.85 m3fpb
0.83 m3fub
0.70 m3fub gagnvirke



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 11

BARKENS PROCENTUELLA ANDEL

Massa- och skiwedens genomsnittliga barkprocent för södra
Sverige (avdragsprocenter)

Stocktyp
Rot Övriga Samtliga

Tall 19.5 9.0 11.6
Gran 11.0 10.5 10.7
Löv 12.0 13.0 12.5

Genomsnittliga barkavdragsprocenter för barrsågtimmer
av olika dimension och stocktyp

Toppdiamete rklass
>14 14; 20; 26; 22:

Tall rot 19.0 18.5 18.5 18.5 18.0
övrig 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

Granrot 11.0 11.0 10.0 9.5 9.0
övrig 10.5 10.5 10.0 9.0 8.5

Barkvolym i procent av total stamvolym vid olika
brösthöjdsdiameter

Källa: Praktisk Skogshandbok

i cm !€>•*!)

Stri* Typ 5 -0 -S 79 25 39 35 <9 'i 0-<S-

Tall
A Myckettunn 23 16 14 12 12 11 11 10 10 14
B Tunn 25 19 16 15 14 13 12 12 11 15
C Mellantyp 27 20 17 16 15 14 13 13 12 16

C-D Tjock 31 25 22 20 18 17 16 15 14 18
D Mycket tjock 34 28 24 22 20 19 18 17 16 20
E Extra tjock 37 31 28 25 23 22 21 20 19 23

Gran
A Tunn 24 16 13 11 11 10 10 9 9 11
B Medeltiock 28 20 17 15 14 13 13 13 12 15
C Tjock 32 24 20 18 17 17 16 16 15 19
D Mycket tjock 40 28 24 22 21 20 19 19 19 23

Björk
A Tunn 23 18 16 16 16 17 17 17 17 18
B Medeltjock 24 18 16 17 17 18 18 19 19 17
C Myckettjock 25 19 18 19 19 20 20 20 20 19



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 12

GAGNVIRKESVOLYM

Gagnvirkesvolym i procent av total stamvolym under
bark för olika topp- och brösthöjdsdiametrar

Källa: Praktisk Skogshandbok

Tall Gran

% Gagnvirkesvolvm i procent av total stsisvolya under bark
100

60

60

40 • fo

20

-10

:.... 2 5 • i : . . ! ;.... i ...i L . . . L . r
10 15 20 25 30 35 40 45+ 10 15 20 25 30 35 40 45+
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BILAGA 13

Sid 1 (3)

OLIKA VOLYMMÅTT, RELATIONER OCH BEGREPP

Kubikmeter biomassa

Skogskubikmeter, m3sk

Fastkubikmeter, m3f

Kubikmeter stjälpt
mått, m3s

Total volym av ved, bark, grenar och barr/löv ovan mark.

Stammens totala volym ovan stubbskär inklusive topp.

Fast volym som kan avse gagnvirke med eller utan bark.
Skillnaden mellan m3fpb gagnvirke och m3sk utgörs av trädets
topp.

Måttet används för volymbestämning av spån, bark, flis,
krossat material etc.

Kubikmeter toppmätt, m3to Handelsman för sågtimmer och avser förhållandet mellan den
toppmätta volymen och den fasta (totala) volymen. Måttet
varierar mellan 1.20-1.50 beroende på stockens form och om
bark ingår i fastvolymen eller ej (se Figur 2/1).

Kubikmeter sågad vara,
m3sv

Sågutbyte

Fuktkvot/fukthalt1

Avser den sågade varans volym i fast mått.

Avser förhållandet mellan förbrukad volym råvara
(sågtimmer) och erhållen volym sågad vara. Sågutbytet kan
antingen relateras till toppmätt volym (m3to) eller fast volym
under bark (m3fub).

För att uttrycka fuktigheten i ved används begreppen fukthalt
och fuktkvot. Fukthalten definieras som
- vedens vatteninnehåll i relation till vedens råa vikt.

Fuktkvoten definieras som:
- vedens vatteninnehåll i relation till vedens torra vikt.

Mellan fuktkvot och fukthalt råder följande samband:

Fukthalt = Fuktkvot • vedens torra vikt
vedens råa vikt

1 Enligt SLU 110/79 (Nylinder).
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Sid 2 (3)

Torrhalt1 Motsvarar vedens torra vikt i relation till dess råa vikt.

Torr-rådensitet1 Med torr-rådensitet avses vedens massa i absolut torrt
tillstånd i relation till dess råa volym. Värmevärdet hos trä
anges oftast per viktenhet. Med kännedom om torr-
rådensiteten kan värmevärdet per torr viktenhet omvandlas
för att gälla per volymenhet vilket är den vanligaste
måttenheten inom skogsbruket. Variationer förekommer
mellan och inom trädslag (t ex stamved, grenved).

Rådensitet1 Med rådensitet avses vedens råa massa i relation till dess råa
volym. Sambandet mellan torr-rådensitet, rådensitet och
fukthalt kan tecknas enligt följande:

Torr-rådensitet = (100-Fukthalt%) x Rådensitet.

Kalorimetriskt värmevärde1 Kalorimetriskt värmevärde (Wk), vilket är den värmemängd
som utvecklas när 1 kg torr ved förbränns och det vatten som
bildas vid förbränning helt kondenseras.

Effektivt värmevärde1 Effektiva värmevärdet för torr ved (Wa), vilket är den
värmemängd som utvecklas när 1 kg torr ved förbränns och
den vid förbränningen bildade vattenmängden avlägsnas som
ånga. Wa kan beräknas enligt följande:

Wa = Wk - 2.45 x 9. x H,(%) MJ/kg TS
100

där H2 (%) är vedens vätehalt i procent. I brännved ligger H,
(%) mellan 5.8 - 6.2 eller avrundat till 6. Vid förbränning ger
en del väte nio delar vatten därav konstanten 9. Värdet 2.45
MJ/kg är vattnets ångbildningsvärme vid 20°C. Wa kan
således uttryckas som:

Wa = Wk - 1.32 MJ/kg TS

Den fuktiga vedens effektiva värmevärde (Weff) kan uttryckas
som (27).

Werf = Wa - 2.45 x _ F _ MJ/kg TS
100-F

där F är vedens fukthalt i procent.

Enligt SLU 110/79 (Nylinder).



083-1023-Ejpq-l
BILAGA 13

Sid 3 (3)

Fastmassaprocent1 Med fastmasseprocent eller relativ fastvolym avses
förhållandet mellan fast (verklig) volym och volymen angivne
i travat (m3t) eller stjälpt mått (m3s).

Fastmassaprocenten (relativ fastvolym x 100) =

Volvm. fast mått x 100
Volym, travat el. stjälpt mått

1 Enligt SLU 110/79 (Nylinder).
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KÄLLFÖRTECKNING OCH REKOMMENDERAD LITTERATUR

Biomassafunktioner

Relationstal
trädbränslen-olja

Tillvaratagande av
skogsbränsle

Regionala Bioenergi-
balanser

L-G Marklund

M Nylinder

B Brunberg

Interforest AB

TB 90/3

SLU 110/79

Skogsarbeten

Statens Energiverk

Översiktlig beräkning av Danielsson/Nilsson Projekt helträdsut-
tillgänglig mängd skogsavfall nyttjande

Träddelssystem - en
analys från stubbe till
industri

Aktörssystem för bio-
bränslen

Kalkylhandbok

K Eickhoff

B Hektor

Eriksson m fl

Skogsarbeten 5/89

SIMS 36/90

Skogsarbeten
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