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Produktion och förädling av bränslen vid skogsindustrin - möjligheter och förutsättningar.

Sammanfattning

Målet för den här redovisade studien har varit an belysa möjligheterna för skogsindustrin att
i anslutning till sin befintliga verksamhet bygga ut en hantering och förädling av biobränslen
för en framtida marknad där biobränslen används för bi a elproduktion.

o Sågverken konstaterar att det är svårt att i dag finna avsättning för bränsleprodukter,
speciellt för sågar på längre avstånd från större biobränsleeldade anläggningar. Mark-
naden är liten, med en utbud som är större än efterfrågan från anläggningarna i drift.

o Det finns en stort intresse for kraftvärmeproduktion i egna anläggningar, men man fin-
ner det svan an få lönsamhet i dag. Det främsta hindret man anger är att ersättningen för
överskonsel levererad till nätet är alltför låg, men även an dagens elpriser är så låga att
det är svårt an motivera även en anläggning där elproduktionen används för egen för
brukning.

o Inom papper- och massaindustrin finns en intresse för integrerade metoder och produk-
tion av biobränslen, eftersom träddelsmetoder åtminstone i vissa delar av landet anses
bidra till an även tillgången på massaved till industrin ökar.

o En grundläggande ståndpunkt är dock an anläggningarna är uppbyggda för det primära
målet an producera massa eller papper. De biprodukter som hanteras och säljs är sådana
som faller i processerna. An man inom industrin skulle prioritera investeringar för att
åstadkomma en produktion av en ny biprodukt i form av bränsleprodukter bedöms inte
som sannolikt, speciellt då det med dagens förutsättningar knappast har förutsättningar
an ge någon större lönsamhet.

o Det ligger närmast till hands an bränslet togs om hand utanför industrin av andra intres-
senter, t ex av skogsavdelningama.

o På längre sikt kan effektivering av processerna leda till en primärvärmeöverskott som
skulle kunna användas för framställning av förädlade bränslen.
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Production and processing of fuel by the förest industry - opportunities and conditions

Summary
The purpose of this study was to illustrate the opportunities for the forest industry to
establish a system of handling and processing biofuels in conjunction with their
existing activities, and which would supply a future market for biofuels in, for
example, electricity generation.
• The sawmills report that it is difficult today to find a market for fuel products,
especially for sawmills at greater distances from larger biofuel-consuming plants. There
is only a small market, with production exceeding demand from the plants in operation.
• The sawmills show great interest in (»generation in their own plants, but report
difficulties in achieving profitability. The main problem is reported to be that the price
of the surplus electricity delivered to the grid is too km, but also that the electricity
prices today are so low that it is difficult to justify even generating electricity for the
mill's own use.
• There is an interest in the paper and pulp industry for integrated methods and
production of biofuels since the part-tree methods used, at least in some parts of
Sweden, are considered to contribute also to an increase in the availability of pulp wood
to the industry.
• A fundamental viewpoint is, however, that the plants are built for the primary
purpose of producing pulp or paper. The secondary products which are handled and
sold arise during the processing. It is considered unlikely that the industry would give
priority to investments for production of a new secondary product in the form of fuel
products, particularly when the conditions today imply that there are few possibilities to
achieve any particular profitability.
• The most probable solution is that the fuel is processed outside the industry by
other parties, e.g., the forest divisions.
• In the long term, increased efficiency in the processes may lead to a primary beat
surplus which could be used to produce processed fuels.



FÖRORD

Under 80-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 pä
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut 1989-12-21 formulerades följande mål för projektet:

"Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
kombinerad el-värme-produktion i Sverige i ett långt tidperspektiv. Teknikutveckling blir
ett viktigt medel för att nå detta mål".

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall och dessutom av forskare
vid högskolor samt konsulter.

Viktiga inslag i projektet är det samarbete som sker med Södra Skogsägarna och
LRF/SLR.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
Produktion och förädling av bränslen vid skogsindustrin - möjligheter och förut-
sättningar.

Vattenfall oktober 1991

Birgit Bodlund
Vattenfall Bioenergi
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Sammanfattning
Biobränslen kan användas som bränslen for värmeproduktion, for elpro-
duktion och for kombinerad el- ceh värmeproduktion i kraftvärmeverk.

En betydande andel av den möjliga framtida biobransleresursen hanteras
eller används redan i dag på olika sätt av skogsbruk och skogsindustri i
olika led från avverkning till produktion av sågade varor, pappersmassa
och papper eller skivor.

Målet for den här redovisade studien har varit att belysa möjligheterna
for skogsindustrin att i anslutning till sin befintliga verksamhet bygga ut
en hantering och förädling av biobränslen for en framtida marknad där
biobränslen används för bl a elproduktion. Projektet ingår i de systemstu-
dier som Vattenfall bedriver inom sitt Bioenergiprojekt.

Studien har genomförts dels genom en genomgång av och jämförelse
mellan olika utredningar som belyser dessa frågor, dels genom kontakter
med representanter för sågverk, skivindustrier och massa/pappers-
fabriker.

Den genomgång och översikt av utredningsresultat som gjorts, liksom de
kontakter som tagits, styrker att det på sikt finns en stor möjlig tillgång av-
biobränslen att användas för energiändamål for el- och värmeproduktion,
och att industrins anläggningar kan få stor betydelse för produktion och
förädling av dessa bränslen, genom effektivisering av egen energianvänd-
ning, utnyttjande av biprodukter som bränsle, och genom att ändra
råvaniintaget mot en ökande andel träddelar och träd.

Även om det pa sikt finns en mycket stor potential ar det dock i dag svårt
att bedöma relativ konkurrenskraft och kostnader for olika alternativ.
Möjligheter till t ex energieffektivisenng och tillvaratagande av bipro-
dukter eller produktion av bränslen med utnyttjande av befintliga anlägg-
ningar eller genom komplettering av dessa har hittills inte undersökts
närmare av skogsindustrin. Man har på grund av att det på kort sikt inte
funnits någon marknad inte varit intresserad av att lägga ned några
större resurser på dessa frågor. Det har därför varit svart att inom denna
studie få tillfälle att närmare diskutera skogsindustrin? mojligheter eller
att gå in i deras förutsättningar på ett mor konkret sätt.

Sett i perspektivet av Vattenfalls intresse for elproduktion i stora kraft-
varmeanläggningar eller kundenskraftverk, eventuellt vid industrin, blir
slutsatsen att det pä sikt kan finnas en god tillgäng till bränslen for en
sådan utbyggnad, förutsatt att den kan konkurrera med de enklare
värmetillämpningarna f>r bränslet.



Vattenfalls kommentar
Ett utökat intresse frän skogsindustrins sida för biobränsle är intimt
förknippat med synen på affarsidéen elgenerering. Affärskonceptet kan
bygga på svartlutsförgasning, sodapannor eller att exempelvis Vattenfall
delar risktagandet för bioel baserat på avverkningsrester.

Vid sågverk och industri med litet bränsleöverskott motiverar dagens
elpriser dock inte en investering i produktionsteknik för bioelgenerering.
Det krävs att industrin far betalt så att summan motsvarar den nya
elkostnaden, för att investeringar skall kunna motiveras.

Produktion och förädling av biobränslen är i dagsläget relativt ointressant
även för intern användning. I huvudsak utnyttjas spillbränsle exempelvis
bark. Intresset för skogsbränslen rör i huvudsak bränsleformen flis.
Endast sågverken är intresserade av att kunna förädla ett bränsle. Så
länge man inte kan se någon marknad, vill man således inte syssla med
en extern försäljning.

Några utvecklingstrender som talar för en framtida framställning av
förädlade bränslen är internt ökat utnyttjande av spillvärme för etc
torkning, billigare kompakteringsmetoder m m.

Fördelen med att lägga kraflvärmeverk för biobränslen i anslutning till
tätort är att det är lättare att tillgodogöra sig värmet. Användning av
förädlade bränslen inom Vattenfalls demoprojekt kan i första hand vara
aktuell för VEGA-projektet. Genom att utnyttja en tork för bränslet kan
man i processen utnyttja de fördelar man har med ett förädlat bränsle.

Vilken omfattning man kan använda förädlat biobränsle beror dock i
slutändan på lokaliseringen av anläggningen, tillgång på bränsle och
bränslepriset.



1. Bakgrund, mål
Biobränslen kan användas som bränslen fur värmeproduktion, for elpro-
duktion och for kombinerad el- och värmeproduktion i kraftvänneverk. De
kan förädlas i olika grad till bränslen som kan användas for t ex upp-
värmning eller motordrift. De kan också användas mer generellt som
råvara i kemiska processer.

Biobränslen kan komma från skogsbruk eller jordbruk. En betydande an-
del av den möjliga framtida biobränsleresursen hanteras redan i dag på
olika sätt av skogsbruk och skogsindustri i olika led från avverkning till
produktion av sågade varor, pappersmassa och papper eller skivor. Indu-
strin är också en stor användare av biobränslen for sin egen energiför-
sörjning. Den har utrustning och teknik for att hantera olika former av
råvara, den har eget värmebehov och i viss utsträckning även spillvärme
att använda för t ex torkning av bränsleråvara, och den har restprodukter
som efter förädling kan användas som bränslen i olika typer av anlägg-
ningar.

Målet för den här redovisade studien har varit att belysa möjligheterna
för skogsindustrin att i anslutning till sin befintliga verksamhet bygga ut
en hantering och förädling av biobränslen för en framtida marknad där
biobränslen används för bl a elproduktion. Projektet ingår i de systemstu-
dier som Vattenfall bedriver inom sitt Bioenergiprojekt.

Vilka frågeställningar som berörs illustreras i figur 1. Dagens biobräns-
lehantering består till övervägande delen av en hantering vid industrin
för eget bruk, med vissa leveranser till externa förbrukare, t ex från såg-
verk till varmeverk eller till annan industri. En viss verksamhet med in-
samling av hyggesrester och leveranser till t ex värmeverk bedrivs dess-
utom på vissa håll. Vid sidan om detta finns en användning av ved for
småhusuppvärmning, en verksamhet 50m dock i stort sett sker i egen
regi helt vid sidan om marknaden.

I en framtida utbyggd verksamhet kan bränslen från jordbruk tillkomma,
och flera olika aktörer, som t ex fristående bränslebolag, kan bli aktuella.
Här har intresset nktats mot skogsindustrin och dess möjligheter att pro-
ducera och leverera i olika grad förädlade bränslen i anslutning till sin
normala verksamhet. Några möjliga leveransmojligheter har markerats
i den vänstra delen av skissens nedre halva. Aktuella frågor är t ex:

- Vilka är forutsättningarna for att vid industrin använda tillgäng-
liga bränsleråvaror, befintlig teknisk utrustning och spillvärme for
produktion av förädlade bränslen.'

- Kan el produceras i anslutning till en sådan bränslefbradling'1

- Hur inverkar årstidsvariationer på förutsättningarna for elproduk-
tion, varmeproduktion och bränsleforädling?

- Kan systemfördelar vinnas genom att bränsleforädling läggs i an-
slutning till kraftvärmeproduktion i fjärrvärmenät..1

- Miljömässiga effekter till följd av bränsleforädling vid industrin?
- Investeringsbehov, kostnader, tidsaspekter, utvecklingsbehov ?



Dagens branstehanttring I anslutning tM skogsbruk/skogsindustri
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Figur 1 Skiss över möjliga framtida brånsleleveranser från skogsindustrin.



Som en ytterligare bakgrund illustreras i figur 2 storleken av den på sikt
möjliga biobränsleresursen i en framtida utbyggd verksamhet, jämförd
med dagens energianvändning inom viktiga områden där biobränslena
kan bli aktuella för att ersätta andra bränslen, eller för värmeproduktion.
Den tillkommande framtida resursen avser då bränslen utöver dt inom
industrin internt använda Jutarna. Omfattningen är den som enligt
statens energiverk och statens naturvårdsverk angivit i utredningen "Ett
miljöanpassat energisystem" (statens energiverk 1989:3). Detta är enbart
ett av många exempel på uppskattning av resursen. Så har t ex skogs-
industrin givit uppskattningar som är betydligt lägre, med motiveringen
»tt kostnaderna för till v?-åtagandet kommer att göra en stor del av den
teoretiska resursen oint.essant for marknaden. (Dessa frågor diskuteras
vidare i a%snitt 6)

Biobränsleresurs pä längre sikt (enl "Ett mHjöanpassat energisystem")
(TWh bränsle, utöver det bränsle som används internt inom industrn)

Tillkommande resurs

Energiskog, energi Avverkningsrester (slutav
frän jordbruk verkning, gallring, utöver

dagens tillvaratagande ca
5tWh)

Dagens användning
(exkl lutar inom massaind)

4 12 15

E
«ö
Si

V)

c

fCO

js
tn

•o

Dagens energianvändning
(urval av områden där biobränslen kan komma in)

El

Kol

Bränsle till värme

Oiia

65 12 7 12 23 13

El från kärnkraft (Ob-.1 TWhei) o>
E
w CO

Si 2

u. c

Olja: totalt 55 TWhbränsie J

Figur 2. Framtida möjlig biobränsleresurs från skogsbruk/skogsindustrin en»gt statens
energiverk och statens naturvårdsverk i utredningen "Ett miljöanpassat
energisystem" (statens energiverk 1989:3), jämförd med dagens energianvändning
inom viktiga områden aktuella för biobränslen. (Användning av flytande bränslen för
transporter har inte tagits med hår)



2. Genomförande
Sammanställning av rtsultat från publicerade utredningar ock studier

Ett flertal olika utredningar och praktiska försök inom bl a energiforsk-
ningsprogrammet har belyst skogsindustrins möjligheter att i anslutning
till den normala produktionen ta fram bränslen för försäljning eller egen
användning. En stor del av intresset har gällt tillgången av bränslen
främst i anknytning till skogsbruket, samt vilka tekniska system det finns
eller för att ta fram bränslen både efter normal avverkning och i anslut-
ning till avverkningen.

Betydligt färre utredningar eller försök har belyst förutsättningarna för
att i anslutning till den industriella produktionen ta fram bränslen som
en biprodukt, t ex genom effektiviseringsåtgårder eller genom att ta in och
hantera bränsleråvara integrerat med industriråvaran. Orsakerna till
detta är flera. Massa- och pappersindustrin har av olika skäl hittills
snarare sett hot än möjligheter i en extern bioenergianvändning. Såg-
verken har trots ett intresse för avsättning för biprodukter inte funnit en
tillräckligt stor eller lönsam marknad när el- och oljepriser varit låga.
Skivindustrin har vidare brottats med lönsamhetsproblem. Dessutom har
träfiberlagen varit en hämmande faktor - när man har varit tvingad att
ibland deponera spån för att man inte fått sälja det som bränsle har det
knappast funnits skäl att satsa på bränsleproduktion och -försäljning.

Det finns dock ett antal studier som undersökt industriella möjligheter
och förutsättningar. Som en bakgrund inför kontakter med branschföre-
trädare har i en inledande del av projektet resultat från några sådana ut-
redningar sammanställts i en översiktlig form. Dessa sammanställ-
ningar redovisas nedan som en inledning till respektive kapitel för de tre
branscherna nedan.

För att underlätta jämförelser har resultaten där det varit möjligt sam-
manfattats i liggande stapeldiagram som illustrerar storleken av möjlig
bränsleproduktion i jämförelse med flödena i den industriella produk-
tionen, allt uttryckt i energiinnehåll, i linje med den redovisning som
görs i STU-information 730-1989 (P Alsefelt: "Energi från skogsindu-
strin"). Diagrammen är på intet sätt exakta, eftersom t ex omvandlingar
till energiinnehåll beror av fuktinnehållet som kan variera mycket, inte
minst för bark som i stor omfattning används som bränsle i industrin.

Kontakter med foretag ock bransckfortträdare

I projektet har kontakter tagits med ett antal företrädare för de tre bran-
scherna, då i första hand med ansvariga för enskilda anläggningar eller
för energifrågor vid anläggningarna. De frågeställningar som främst har
tagits upp har varit vilka förutsättningar som finns vid deras anläggning-
ar, hur de ser på utvecklingen på kort och lång sikt, vilka hinder som
finns, deras syn på vilken framtida roll just deras anläggning kan fä,
dagens energisituation vid anläggningen, marknadsfrågor etc. Syn-
punkter som erhållits redovisas nedan i respektive branschkapitel.
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En ursprunglig ambition i projektet var att inte bara intervjua utan även
besöka anläggningar inom de tre branscherna för att närmare undersöka
förutsättningar för någon eller några anläggningar. Kontakter som togs
och förda diskussioner visade emellertid att förutsättningar och intresse
för att föra mer konkreta diskussioner kring befintliga anläggningar ej
motiverade sådana besök annat än för något enstaka sågverk. Diskus-
sionerna visade att det finns stora möjligheter att få fram ökade träd-
bränslevolymer och även stort intresse inom speciellt sågverksindustrin.
Med den begränsade marknad och den stora osäkerhet om energipoli-
tiken som finns i dag, upplever man det inte som särskilt meningsfullt
eller motiverat att gå in i närmare diskussioner kring en konkret anlägg
ning och dess möjligheter. Dessa frågor diskuteras närmare för respek-
tive bransch nedan.

Som en följd av detta och av att det inte gjorts närmare undersökningar
kring energianvändning eller möjligheter till energiproduktion vid
anläggningarna annat än i allmänhet mycket översiktligt, har flera av de
frågor som avsågs belysas kunnat tas upp annat än mycket översiktligt.
Det gäller t ex potential att få fram bränslen vid anläggningar, möjlig-
heter att utnyttja befintliga resurser, eller kostnader. Ambitionen att
belysa dessa frågor med exempel från någon eller några anläggningar
har alltså inte kunnat fullföljas i detta arbete.
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3. Sågverk

3.1. Utredningar kring sågverksindustrins förutsättningar

PAlsefelt: "Energi från skogsindustrin", STU-information 730-1989.

I STU-information 730-1989 ges en översikt över råvaru- och energibalan-
ser for landet som helhet och för alla tre skogsindustribranscherna. Ba-
lanserna presenteras både som volymer av olika flöden och som termiskt
energiinnehåll i flödena, omräknat till energiinnehållet i torrt tillstånd.
Resultatet för sågverksindustrin har sammanfattats i figur 3.

En stor andel av den egna energiförsörjningen kommer från bark.
Energin används främst för virkestorkning. Barken som används till
bränsle torkas endast undantagsvis - den eldas ofta tämligen fuktig och
med dåligt värmeutbyte. Rening av spillbark, eventuell pressning samt
torkning skulle kunna öka tillgängligt värme från bark betydligt.

Bränsleleveranserna består i första hand av spån eller bark. Den angivna
leveransen 2-3 TWh finns inte explicit angiven i utredningen, men har
räknats fram ur angivna balanser.

Sågtimmer

Till marknaden

m i
Eaet bränsle S p i " ( o c h n g ttgei wansie e x , b r a n s | 8 | e v )

2-3TWh/år

Brånsleleveranser
(uppskattat ur Alsefelts underlag m h t
vad som blir kvar efter den egna
bränsleanvändningen)

Figur 3. Materialbalanser för sågverksindustrin 1985 enligt P Alsefelt: "Energi (rån
skogsindustrin", STU-information 730-1989. Sort: TWh (termiskt energiinnehåll):
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"Ett miljöanpassat energisystem"

I rapporten "Produktion och utbud av trädbränslen från sågverk och skiv-
industri i framtiden" (Matti Flinkman, SIMS-institutionen vid Sveriges
lantbruksuniversitet) ges uppskattningar av vilka bränsleleveranser som
är möjliga från sågverksindustrin på 20-25 års sikt, under olika antagan-
den om marknadsutveckling och om teknisk utveckling. Rapporten ingår
i underlaget till statens energiverks och statens naturvårdsverks utred-
ning "Ett miljöanpassat energisystem". De slutsatser som dras är att in-
dustrin maximalt kan leverera 4-5 TWh bark och spån for externt försälj-
ning. Då förutsätts en viss effektivisering ha genomförts i deras egen
energianvändning, och att ingen spån levereras till skivindustrin (som
genom en ändrad råvarustrategi då skulle försörja sig själv med råvara,
se nrdan i avsnitt 4).

Rapporten anger att det i dag används 5 TWh bränslen för att tillgodose
det egna energibehovet, en lägre siffra än den som Alsefelt ger enligt fi-
gur 3. Om man summerar posterna spån och bark ligger summan för
Alsefelt också klart över de 8-9 TWh som SIMS-utredningen anger som
total produktion. Var skillnaderna ligger är inte helt klart. De kan bero på
att Alsefelts energibalanser är räknade i energiinnehåll för torr råvara,
medan SIMS räknat med energiinnehåll vid aktuell fukthalt.

Beräkningarna i SIMS-utredningen utgår från att sågverken liksom i dag
försörjs med råvara i form av sågtimmer, dvs att inga ytterligare bränsle-
råvaror från stam-, träd- eller träddelshantering förs in till sågarna.

3.2. Studier av enskilda anläggningar

Förutsättningarna vid enskilda sågar varierar givetvis starkt beroende på
olika lokala förutsättningar, t ex på hur mycket som torkas, vilken vidare-
förädling som görs, samt på energianläggningens ålder. Data för ett an-
tal olika sågar finns bl a i STU-finansierade utredningar kring sågver-
kens energibalans (STU-information nr 315-1983 och 449-1985) och i olika
förstudier kring kraftvärmeproduktion vid sågverk, finansierade av
statens energiverk, Vattenfall och STU. Nedan redovisas resultat från två
studier av allmän karaktär, för "modell sågverk". I båda fallen handlar
det om tillämpning av dagens teknik på typiska, relativt stora sågar, där
anläggningarna utformats så att bränsleprodukter kan levereras vid si-
dan om normala produkter i form av sågade varor, flis och spån. Dess-
utom redovisas som en komplettering till det första av exemplen ett räk-
nexempel där även avverkningsrester tas in för förädling vid sågen som
en komplettering till de bränsleprodukter som faller vid produktionen.

B Ahlbeck m fl: "Det energisnåla modellsågverket" (STU-information 617-
1987)

ÅF Energikonsult gjorde 1986 på uppdrag av STU en studie med avsikten
att visa hur ett energisnålt sågverk kan konstrueras med dagens teknik.
För studien valdes ett "modellsågverk" med produktionen 50 000 m3 såg-
ade trävaror per år, varav nära en tredjedel hyvlas. Tekniska lösningar
för olika delsystem har valts med målet att erhålla låg värme- och elför-
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brukning. Dessutom föreslär man torkning av bränslet sä att ett överskott
av bark och spän kan briketteras för att säljas till externa brukare.

Figur 4 sammanfattar modellsågverkets materialbalans på ett liknande
sätt som figur 3 visar för industrin totalt. Sorten är GWh, ej TWh som i
figur 3. Skalan har valts så att sågtimret upptar lika stort utrymme i
figurerna, vilket gör det möjligt att direkt jämföra relationer mellan
bränsleleveranser och produkter.

Med de valda förutsättningarna kommer man fram till att modellsågver-
ket har förutsättningar att kunna leverera motsvarande 21 GWh bränsle-
briketter per år. Detta görs utan att man till sågen tar in annat än sågtim-
mer, dvs man tillför inga ytterligare bränsleråvaror. Jämfört med figur 3
ger alltså modellsågverket möjligheter till ungefar dubbelt så stora
bränsleleveranser i förhållande till mängden använt sågtimmer. Den
främsta skillnaden mot en normal såg i dag är att värmen utnyttjas
effektivare än vid den typiska sågen, och att all bränsleråvara torkas för
att höja värmevärdet. Den beräknade möjliga leveransen av briketter med
energiinnehållet 21 GWh motsvarar t ex i en värmeanläggning med 4 000
timmars drifttid en effekt av 5 MW.

Möjligheten att generera el i en kraftvärmeanläggning undersöktes
översiktligt, men ej i detalj eftersom då gällande förutsättningar ej gav
lönsamhet.

Sågtimmer

242

Sågat virke Massaflis Spån Bark Spillbark

110

110 75 19-
Värmeanläggning med bränsletork1

och brikettenngsanläggni

Till marknaden Industriråvara I Spill

Figur 4.

Brflnsleleverans
21 GWh/år
(briketter)

Materialbalans och möjliga bränsleleveranser lör ett modellsågverk enligt STU-
information 617-1987. Sort: GWh (termiskt). 1 mm motsvarar ca 2,8 GWh

Kommentar: Omräkningarna mellan volym och energiinnehåll är något osäkra eftersom under-
laget inte alltid anger vilken sort som använts, t, ex om timret in mäts i rrr f̂pb eller rrrHub. Huvud-
syftet med figuren är dock att illustrera storleksordningar, ej att ange exakta siffror för en viss såg
med en viss sammansättning av produkter och råvara.
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Variant och kompletterande eget räkneexempel: Modellsågverket
kompletterat med stam/trädhantering

Ett fåtal sågar tar in inte bara sågtimmer utan även stammar till sågen.
Det gäller bl a AB C F Berg &Co i Mörlunda, AB Forssjö Bruk och Åtvida-
bergs Trävaru AB. Dessa sågar sköter även avverkningen och har följakt-
ligen möjlighet att i anslutning till stamhanteringen även ta in träd-
bränsle från grenar och toppar i hanteringen och därigenom öka till-
gången på bränsleråvara. Bränslet kan säljas oförädlat direkt till
brukare, men det kan även tas in till sågen for att torkas och förädlas i
anslutning till annan bränslehantering.

För att illustrera vilka flöden det kan handla om, har i ett eget räkne-
exempel modellsågverket enligt ovan kompletterats så att avverknings-
rester från stamawerkningen tas in till sågen, torkas och briketteras
tillsammans med övriga bränsleråvaror. De antaganden som gjorts är:

• 30% av den till sågen inkommande råvaran kommer som stammar
som upparbetas i en stamlinje

• Stammarna tas fram genom att avverkade träd tas fram till
vägkant och kvistas där. Stammar och flisade grenar och toppar
transporteras till sågen.

• Av stammen går 85% till timmer, 15% till massafiis.
• Från grenar och toppar erhålls ca 1 nr*s flis per m«*f stamved
• 40% av avverkningsresterna tillvaratas. Resten lämnas m h t

ekologi eller blir spill vid avverkning, kvistning och fiisning
• Tillkommande massavedsflis från toppdelen av stammen går till

helt och hållet till massaindustrin.

Resultatet sammanfattas i figur 5. De flisade avverkningsresterna förut-
sätts torkas tillsammans med övrig bränsleråvara och pressas till bri-
ketter. Brikettproduktionen motsvarar ett energiinnehåll på 44 GWh/år.

I exemplet tar man alltså in bränsleråvara till sågen genom att i anslut-
ning till att 30% av timmerråvaran tas in som stammar ta tillvara 40% av
avverkningsresterna från denna avverkning. Den totala bränsleleve-
ransen kan då bli ca 5 gånger så stor per enhet sågad vara jämfört med
dagens genomsnittliga såg enligt Alsefelts studie. Den beräknade möjliga
leveransen av briketter med energiinnehållet 44 GWh vid den sågade
produktionen 50 000 m3 motsvarar i t ex en vänneanläggning med 4 000
timmars drifttid en effekt av 11 MW.

Detta är enbart ett räkneexempel, men det är grundat på en liknande
strategi som den som låg till grund for den investering i en bränslehan-
tering som tidigare gjordes vid Bergs i Mörlunda (se även avsnitt 3.3).
Man har där en stamhantering med avverkning i egen regi av ungefär
exemplets omfattning, och man har prövat kvistning vid väg och tillvara-
tagande av grenar cch toppar från kvistningen. En tanke med den termi-
nalinvestering man gjorde var att just ta in sådana avverkningsrester för
att säljas som bränsle tillsammans med olika biprodukter från sågen. På
grund av den dåliga marknaden för skogsbränsle görs emellertid i dag
ingen kvistning vid vägkant efter denna modell.
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Sagtimmer

242

Toppdel Granar och toppar
(massaved) frän vägkant/hygge

D
Spill- »t. Grenar och

Sågat virke Massafts Span Barkbaifc Bark toppar

\ /

| Värmeanlägsning med bränsletork "*
och bnkattenngsanläggning I

Till marknaden Industriravara

Eget bränsle for sägens \
varmeförbiukning och för >
bränsletorkning

Iv^-X

Figur5

BrinsMmrarans
44GWh/*r
(brtkattar)

Exempel på möjlig materialbalans om modeKsågverket kompletteras till att i viss
utsträckning ta in stammar som råvara VII sågen samt avverkningsrester för förädlng
tillsammans med biprodukterna.

Ett utökat intag av bränsleråvara från avverkningsrester till sågen kan
givetvis komma från andra källor än från eventuell stamhantering. Även
bränsleflis från avverkningsrester från konventionell sortimentsawerk-
ning kan tas in och förädlas vid sågen tillsammans med bark och spån.
Omfattningen begränsas av ekonomi, marknad och tillgång till bränsle
inom rimligt transportavstånd.

Lönner m fl "Produktion av trädbränslen vid sågverk I skivindustri"
(SIMS-institutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet, Serien utred-
ningar nr 2)

SIMS-instutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet (Institutionen för
Skog-Industri-Marknad Studier) gjorde 1987 på uppdrag av statens ener-
giverk en studie av möjligheterna att i anslutning till en såg eller en skiv-
industri producera och leverera bränslen. För sågverk gjordes i första
hand en studie av möjligheterna att i anslutning till en såg dels öka rå-
varuintaget genom att ta in och upparbeta träddelar, dels modernisera
torkanläggningen och eventuellt torka bränsleråvara med överskotts-
kapacitet i torkanläggningen.

En tanke i studien var att sågen genom ett starkare engagemang på rå-
varusidan, genom att köpa och upparbeta träddelar vid sidan om den
normala hanteringen, dels skulle skaffa sig en starkare råvarubas, dels
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skulle kunna öka bränslehantering och -försäljning med råvaran från
träddelsrenseriet. Dessutom skulle potentialen för bränsleleveranser
kunna ök s genom effektiv torkning av sågade varor och bränsle med en
s k ADlAU-tork.

I rapporten redovisas kostnader och lönsamhet för fyra olika alternativ
med olika kombinationer av bränslehantering, egen bränsleanvändning
och torkning. I samtliga fall ingår en investering i en träddelshantering
Slutsatser som drogs var bl a att de diskuterade lösningarna på sikt skulle
kunna erbjuda intressanta affärsmöjligheter, att träddelshanteringen
skulle löna sig med gällande förutsättningar, medan lönsamheten i den
föreslagna torkanläggningen var mer tveksam. Lönsamheten var dock
starkt beroende av bränslepriset.

Mängden och sammansättningen av det levererade bränslet varierar
något för de olika alternativen. I figur 6 (sid 19) har bränsleleveranserna
för två av exemplen lagts in i den jämförelse som görs där. För jämförel-
sen har alternativ med årsproduktionen 50 000 m3 sågade varor valts
(rapportens huvudalternativ har av dubbla produktionen). I det fall där
ingen torkning görs (rapportens alternativ I), och allt spån går till
industriråvara, kan sågen leverera motsvarande ca 70 GWh otorkat
trädbränsle. Med torkning av trädbränsle (rapportens alternativ IV), kan
sågen leverera motsvarande ca 50 GWh torkat och ca 30 GWh otorkat
bränsle.

Exemplen är räknade för en trädbränslehantering med en kapacitet av
120 000 m3f/år, vilket motsvarar ett totalt (för både rundved och bränsle-
råvara) energiinnehåll av ca 250 GWh. Terminalen har alltså ett flöde av
träddelar som är större än inkommande flöde av sågtimmer (räknat i
energiinnehåll analogt med figur 4 och 5). En så stor satsning i en fast
terminal är kanske inte trolig för en såg av denna storlek, utan snarare
för en såg av dubbla storleken (som också är studiens huvudalternativ).

En principelit liknande uppbyggd såg finns i drift, Martinssons såg i
Bygdsiljum. Erfarenheter därifrån kommenteras vidare nedan.

3.3. Kontakter med branschföreträdare

Enskilda sågverk

De synpunkter som erhållits från företrädare för olika sågverk är i stort
sett samstämmiga. Man ser det som naturligt att i ett längre perspektiv,
liksom i dag men i ökande omfattning, leverera bränsleprodukter som ett
komplement till de övriga biprodukterna. Man uttrycker en tilltro till att
användningen av biobränslen kommer att öka och att sågverken kominer
att få en roll som bränsleleverantörer och i viss utsträckning även som
leverantörer av el. I dag och på kort sikt framöver har biobränslen dock
liten betydelse annat än som bränsle i den egna anläggningen, och mark-
naden för biprodukter allmänt är pressad som en följd av dåliga konjunk-
turer för massaindustrin. De erhållna synpunkterna kan sammanfattas
i:

* Det finns stora mängder bark, spån och flis som kan användas som
bränsle direkt eller som råvara för tillverkning av förädlade bräns-
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len, speciellt om de fuktigaste bränslena torkas så att värmevärdet
höjs. Man upplever att det i dag är långt till en situation där till-
gångarna är begränsande.

* De tillfrågade konstaterar att det är svårt att i dag finna avsättning
för bränsleprodukter, speciellt för sågar på längre avstånd från
större biobränsleeldade anläggningar. Marknaden är liten, med ett
utbud som är större än efterfrågan från de anläggningar i drift.

* Träfiberlagen är ett hinder för försäljning. Den leder till att
biprodukter som inte kan avsättas till annan industri i viss ut-
sträckning måste deponeras. I södra Sverige finns det ett stort
överskott av spån som industrin i dag inte har kapacitet att utnyttja.

* Denna höst har massaindustrin inte kunnat ta emot all massaflis
från sågverken, vilket lett till stora flislager och att sågar i viss
utsträckning tagits ur produktion. Priset för s k torrflis har varit
lågt, nära priset för bränsleprodukter.

* Vissa sågar med egen awerkningsorganisation tar i varierande
utsträckning tillvara hyggesrester, delvis som en service till mark-
ägare som önskar det, medan andra inte alls kan finna vare sig
avsättning för flisen eller lönsamhet i en sådan verksamhet.

* Det finns en tilltro till att den egna värmeanläggningen skulle
kunna effektiviseras och att det går att få fram ett överskott att an-
vända för försäljning eller för användning i en egen elproduktion.

* Det finns ett stort intresse för kraftvärmeproduktion i egna anlägg-
ningar, men man finner det svårt att få lönsamhet i dag. Det
främsta hindret man anger är att ersättningen för överskottsel
levererad till nätet är alltför låg, men även att dagens elpriser är så
låga att det är svårt att motivera även en anläggning där elproduk-
tionen används för egen förbrukning.

* Hos de kontaktade fristående sågarna förefaller det rinnas en tvek-
samhet till att gå in i långa bindningar i ett samarbete med kraft-
företag kring kraftvärme. Man är van att driva sin egen verksam-
het och rädd för att binda upp sig i långsiktiga åtaganden som man
kanske inte kan överblicka alla konsekvenser av. I tveksamheten
ligger kanske också en tro att det i framtiden kommer att bli en
bättre marknad för biobränslen och högre elpriser. Att i dag gå in i
ett långsiktigt avtal kan därför vara ogynnsamt. I något fall såg
man framfor sig en bild där sågen är producent av el och värme och
snarare köpare av biobränsle än säljare.

* Några sågar har i dag en verksamhet med brikettering av torra
biprodukter. Det finns också varierande långt gångna funderingar
på investeringar i fler anläggningar, även med torkning av bränsle-
råvara. I ett fall finns konkreta planer på en stor anläggning där
biprodukter från flera sågar (och ev även avverkningsrester) sam-
las till torkning och pellettering. Där finns också en säker avsätt-
ning för en del av produktionen som ersättning för olja och kol i
industripannor.

* Det finns en stor osäkerhet om framtida utveckling. Innan man tar
ställning till satsningar krävs (utom i vissa speciella fall) att energi-
politiken klarnar och att biobränslen får stärkt konkurrenskraft.
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• Benägenheten att ta risker och satsa i investeringstunga anlägg-
ningar är liten pä grund av erfarenheterna frän tidigare miss
lyckanden. Svårigheterna att under 80-talet klara konkurrensen
frän låga olje- och elpriser har satt tydliga spår.

Sågverksforeningar

Sågverksföreningarna för de olika regionerna bedriver alla en verksam-
het med handel med biprodukter frän sågar, och då även i viss utsträck-
ning handel med bränsleprodukter. De synpunkter som erhållits från
representanter från sågverksiöreningarna skiljer sig inte frän synpunkt-
erna från enskilda sågar. De upplever nu en situation där det är svårt att
finna avsättning för bränsleprodukter, men alla har också en tilltro till att
det pä sikt kommer att bli en ökande verksamhet och att sågverks-
föreningarna kommer att fä en naturlig roll i denna, bl a för att förbättra
förutsättningarna för enskilda sågar att fä en järinare och säkrare av-
sättning för sina produkter.

Det finns hos sågverksföreningarna både ett stort intresse för att utveckla
verksamheten inom biobränsleområdet och en viss nedslagen resignation
över att det är så svårt att finna avsättning för produkterna och att politik
och energimarknad fungerar så illa (för de enligt deras uppfattning
miljövänliga och för landet värdefulla bränslena som finns tillgängliga).

De tror också på en kommande marknad för förädlade bränslen i form av
pellets och briketter, samt i viss mån även pulver. Genom att lagringsbar-
heten ökar, att transportkostnaderna minskar och att energiinnehållet i
bränslet ökar så att de förädlade bränslena kan ersätta kol och olja i be-
fintliga pannor utan att effekten på anläggningen begränsas, så tror man
sig kunna nå en bredare marknad än för oförädlade bränslen, där man
hittills varit hänvisad Ull få stora kunder som inte kunnat ta emot
utbjudna kvantiteter.

Erfarenheter från sågar med terminalförsök

Statens energiverk gav under mitten av 80-talet stöd till försök med skogs-
terminaler för integrerat tillvaratagande av industrived och bränsle. Tre
av dessa terminaler byggdes vid sågverk: Martinssons AB i Bygdsiljum,
AB C F Bergh & Co i Mörlunda och Anderssons Sågverk AB i Borgstena.

Vid Martinssons bvpgdes en träddelstrumma för upparbetning av träd-
delar samt moderniserades torkningsanläggningen. Målet var bl a att
säkra tillgången till sågtimmer genom att vidga sin råvaruresurs och
kunna erbjuda en bredare awerkningsservice mot skogsägare. Den ökade
produktionen av massaflis från terminalen skulle användas för att byta
till sig timmer, och bränslet skulle efter eventuell torkning avsättas till bl
a värmeverk.

Anläggningen fungerar ungefar som tänkt. Marknaden för bränsle har
emellertid varit dålig, och man har inte kunnat utnyttja träddelstermi-
nalen för fullt. Leveransen av bränsleflis från terminalen är f n ca hälften
av kapaciteten. Ekonomin för träddelshanteringen har därför varit dålig.
Även avsättningen för massaflis är dålig i dag p g a massaindustrins
lågkonjunktur.



Anderssons i Borgstena satsade på en liknande strategi, men med en
mobil upparbetning av träddelar. Satsningen gjordes i en samverkan med
Domänverket och Stora där massaveden skulle gå till främst Gruvön. Den
dåliga efterfrågan på biobränsle samt kanske även utveckling av andra
drivningsmetoder för gallring ledde till man beslutade sig for att avveckla
verksamheten med den mobila träddelsupparbetningen. Maskinen såldes
till SCA och används i norra Sverige.

Sågen har i dag en kapacitet att leverera ca 150 000 m3s bränsleråvaror,
med möjlighet att leverera lika till i form av flis från avverkningsrester.
Med dagens förutsättningar är man dock inte benägen att satsa i en ökad
bränslehantering - för det krävs större säkerhet än förra gången när
man satsade på den mobila terminalen.

Vid Bergs i Mörlunda satsade man på en utbyggnad av en plan med tak
för hantering och lagring av bränsle från såg och skogsbruk. Sågen får en
andel av råvaran från egen awerkningsverksamhet. Råvaran tas delvis
in som stammar, och det var speciellt i anslutning till stamhanteringen
som man övervägde att ta ut bränsle i samband med avverkningarna
genom att ta fram hela träd till väg för att där kvista dem och tillvarata
grenar och toppar till bränsleflis. Försök som gjorts har visat att det med
sådana system går att få fram bränsleråvara till låg kostnad.

På grund av svårigheterna att finna avsättning för bränsle har emellertid
inte awerkningssystem med trädhantering tagits i drift. Däremot har
sågen en försäljning av bränsleråvaror, bl a bark och briketter (f n
4500 ton/år) från en egen briketteringsanläggning. Dessutom har man en
viss produktion av bränsleflis från avverkningsrester som flisas på
hygget, delvis som en service till skogsägare i samband med skogsskötsel-
åtgärder man utför.

Även om bränsleverksamheten är betydligt mindre än planerat, används
terminalen/lagret för lagring och hantering av bränsleråvaror på avsett
sätt. Där blandas t ex både egen och inköpt bark med andra råvaror till
önskad bränslesammansättning.

3.4. Slutsatser, diskussion av sågverkens förutsättningar

Effektivisering, torkning samt träd- och träddelssystem kan ge betydande
mängder bränsle från sågar

Den allmänna slutsatsen från de utredningar som refererats ovan är att
sågverken har möjligheter att i framtiden leverera betydande mängder
bränsle till externa användare, och då speciellt om de kompletterar spill
och biprodukter från sågverket med flisade avverkningsrester eller med
bränsle från en träddelshantering av klena träd. I figur 6 har resultaten
från de olika utredningarna ställts samman för att underlätta en jäm-
förelse. Vad figuren främst visar är att sågarna har möjligheter att leve-
rera betydligt mer än dagens 2-3 TWh bränsle per år om man effektivi-
serar, torkar bränsle och inte minst om man kompletterar med en
hantering av bränsleråvaror som tas in från awerkningsplatser eller i
form av träddelar.
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Totalt för sågverksindustrin 1965 (TWh)
(STU-intormafton 730-1989)

In Sågtimmer

Ut Sågat virka Massaflis

Till marknaden Industnråvara Egot bränsle Spill

Exempel på möjliga brinsieleveranser frän sågverk nrwd produktionen
50 000 m3/år sågad* varor (OBS! Annan skala!)

1) Det energisnåla modellsågverket (STU-information 617-1987)

In T Såertimmer

Till marknaden
I

Industnravara E g e t bränsle Spill

2) Modellsågverket kompletterat med träd- och stamhantering (eget exempel)

In Sagt im mer Gren; ir,
toppa'

Ut Sågat virke Massaflis

Till marknaden Industriråvara Eget bränsle Spill

I

3b) Alternativ 2 enligt utredningen (torkning av merparten av bränslet, spån till
industriråvara) I

Brinsleleveranscr

2-3 TWh/år för
hela Industrin.
främst som spån

21 GWh/år
(briketter)

44 GWh/år
(briketter)

3) Såg med träddelsterminal och ev ADlAC-tork enligt exempel från Lönner m fl
i

3a) Alternativ 1 enligt utredningen (ingen torkning, spån till industriråvara) I K

70 GWh/år
(otorkat bränsle)

50 GWh/år 30 GWh/år
(torkat (otorkat
bränsle) bränsle)

Figur 6. Jämförelse mellan verkliga eller möjliga brånsleleveranser från sågverk enligt de
utredningar som refererats ovan i avsnitt 3.2. Skalan har valts så att inkommande
råvara satts lika stor för att den relativa storleken på bränsleleveransen för de olika
fallen skall kunna jämföras.

Marknad, lönsamhet och lagar begränsande - ej teknik

De intervjuer som gjorts med representanter for sågverksbranschen har
genomgående styrkt att sågarna har både ett stort intresse av och stora
möjligheter att bygga ut sina leveranser av bränsleprodukter (eller av en
egen produktion av el). Avsättningen har varit dålig på grund av svårig-
heter att konkurrera med priserna på olja, kol och el. Dessutom har
träfiberlagen bidragit till att hålla tillbaka användningen av även sådana
biprodukter som inte kunnat avsättas som industriråvara. Lönsamhet
och lagar har varit begränsande, inte teknik eller tillgångar.
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Erfarenheterna från 80-talet avskräcker

Sågverk som satsade på biobränsleproduktion och investerade i anlägg-
ningar fick svårigheter med avsättning och lönsamhet under åren av
låga olje- och elpriser under 80-talet. Deras erfarenheter avskräcker nu
från oförsiktiga satsningar. För att sågarna skall våga ta risker för-
knippade med större investeringar i bränsleproduktion krävs nu tydliga
signaler, gynnsamma förutsättningar eller säker avsättning.

Vilka prisnivåer krävs for utbyggnad? Volymer?

Beträffande prisnivå och volymer ger underlaget inte några möjligheter
till kvantitativa mått. Däremot stöder synpunkterna från branschföre-
träda re att ett borttagande av träfiberlagen samt redan måttliga prisök-
ningar skulle kunna fa fram betydande volymer till marknaden, speciellt
i dag när massaindustrin inte kan ta emot den flis som faller vid sågar-
na. Kostnaderna för olika bränslesortiment blir också beroende av mark-
nadsförutsättningarna. En stabil och stor marknad kan ge underlag för
investeringar i anläggningar för förädling, där befintliga anläggningar
eller värmeöverskott kan bidra till konkurrenskraftiga priser. I denna
studie har det emellertid inte funnits förutsättningar att närmare gå in i
eller undersöka förutsättningarna i speciella anläggningar.

Förädla eller ej?

Om bränsleprodukterna skall förädlas eller ej, eller om sågen skall satsa
på elleveranser i stället för bränsleleveranser, beror givetvis på en rad lo-
kala förutsättningar. Generellt verkar branschföreträdarna ha en tro på
att det på överskådlig sikt kan bli mer intressant med förädlade bränslen
än med oförädlade. Oförädlade bränslen kräver stora köpare på relativt
nära avstånd. Denna typ av mottagare har hittills, med det överutbud som
funnits och med lägre pris för olja och kol, betalt alltför låga priser.

Branschen har också ett stort intresse för egen elproduktion. Utredningar
och förstudier visar dock att det måste finnas speciella eller gynnsamma
förutsättningar för att det skall löna sig i dag. Branschen avvaktar därför
innan den tar ställning. En typisk ståndpunkt är att man inom några år
kan tänkas investera i kraftvärme t ex i samband med att en panna
behöver bytas. I några fall har samarbete med kraftföretag diskuterats.
Hos de kontaktade fristående sågarna förefaller det dock finnas en tvek-
samhet till att gå in i långa bindningar i ett samarbete med kraftföretag
kring kraftvärme (se ovan avsnitt 3.3).

Konjunkturberoende

Dagssituationen med en dålig konjunktur för massa har illustrerat att
avsättningen för biprodukter är viktig för sågverksbranschen, speciellt
som träfiberlagen hindrar bränsleanvändare att utnyttja det som an-
vänds som industriråvara. Konjunkturkänsligheten torde minska om
träfiberlagen tas bort - en framtida utbyggd bränsleproduktion och
bränslemarknad kan också få betydelse för att minska konjunktur-
känsligheten även med avseende på de sågade varorna.
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4. Skivindustri
Skivindustrin är betydligt mindre än sågverksindustrin. Den hämtar till
stor del sin råvara från sågverken i form av spån. I viss utsträckning
köps även bark som bränsle från sågverk. Resterande råvara kommer
som klenved från gallringar etc.

Skivindustrin har haft långvariga lönsamhetsproblem och industrin har
dragit nod tillverkningskapaciteten kraftigt. Konkurrensen från utlandet
gör att prisnivån fortfarande är pressad, och industrin har begränsad
betalningsförmåga för råvaran. Man känner sig därför hotad av en ökad
biobränsleanvändning.

Några studier som gjorts kring skmudustrins material- och energiba-
lans samt möjligheter att producera biobränsle redovisas kort nedan. En
del av undersökningarna diskuterar förutsättningarna för industrin att
säkra sitt råvarubehov genom en ändrad strategi där industrin genom
träddelsawerkningar och upparbetning av träddelar försörjer sig med
både råvara och bränsle. Dessutom resovisas nedan något om erfaren-
heter från en anläggning som har investerat i en sådan träddelshanter-
ing samt synpunkter från branschföreträdare.

4.1. Utredningar kring skivindustrins aOmänna möjligheter

P Alsefelt: 'Energi från skogsindustrin', STU-information 730-1989

STU-information 730-1989 redovisar för industrin som helhet en råvaru-
förbrukning som motsvarar 5 TWh i termiskt energiinnehåll. Av detta
kommer 3,7 TWh från spån och flis, resten från rundved.

Spånskivindustrin förbrukar mest råvara, drygt hälften. En dryg tredje-
del av råvaran förbrukas i tillverkningen av träfiberskivor, och mindre än
10% för tillverkningen av plywood och lamellträ.

Den totala bränsleförbrukningen uppgår till 2,2 TWh. En stor andel av
bränslet utgörs av trädbränslen inklusive spillprodukter och slipdamm,
men även olja används i viss utsträckning. Underlaget visar dock ingen
närmare fördelning och uppgifterna är delvis motstridiga. Dessutom är
energianvändningen i många avseenden olika för de olika typerna av
skivor.

Utredningen anger att antal åtgärder som skulle kunna effektivisera
energianvändningen inom branschen. Det handlar dels om värmeåter-
vinning för att minska bränsleförbrukning, dels om en ändrad råvaru-
strategi som också skulle kunna medge viss bränsleproduktion.

"Ett miljöanpassat energisystem"

Liksom för sågverksindustrin görs i rapporten "Produktion och utbud av
trädbränslen från sågverk och skivindustri i framtiden" (Matti Flinkman,
SIMS-institutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet) uppskattningar av
vilka bränsleleveranser som är möjliga från skivindustrin. Rapporten
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ingår i underlaget till statens energiverks och statens naturvårdsverks
utredning "Ett miljöanpassat energisystem*.

Skivindusthn använder enligt utredningen i "80-talets situation* ca
1.4 TWh trädbränslen. Där ingår kasserade skivor, slipdamm samt
inköpt bark, avverkningsrester m m.

Utredningen konstaterar att industrin i dag är utsatt för konkurrens från
värmeverk om den råvara som används. Dessutom är industrin utsatt för
konkurrens från länder med lägre råvara- och arbetskraftskostnader när
det gäller enklare skivor och bulkprodukter. Utredningen skisserar ett
framtidsscenario, där industrin har antagits kunna fortleva med ungefar
dagens storlek, men med en inriktning mot ökad förädling och mot mer
kvalificerade skivkvaliteter. I scenariot ingår att industrin för sin råvaru-
försörjning minskar beroendet av från sågverken inköpta råvaror genom
att satsa på upparbetning av träddelar och klena träd till industriråvara
och bränsle vid egna terminaler.

Med detta koncept, där man går över till träddelssystem i råvaruanskaff-
ningen, bedömer utredningen att industrin både kan försörja sina an-
läggningar med råvara och med bränsle från upparbetningen av träd-
delarna. Dessutom finns det möjligheter till externa leveranser av
trädbränslen och/eller produktion av el i kraftvänneanläggningar.

4.2. Studier av enskilda anläggningar

G Dahlin, L Hägglund: "Energibalans for spånskiveindustri", STU-infor-
mation nr601-1986

STU-infonnation nr 601-1986 redovisar en kartläggning av råvaruiiöden
och energibalanser vid spånskivefabriken i Brunflo ägd av Byggelit
Lockne AB.

Vid anläggningen togs en träddelsterminal i bruk hösten 1985. Anlägg-
ningen har delvis stått modell för det koncept som förs fram i SIMS-
rapporten (se ovan). Motivet för att investera i träddelshanteringen var
dels att trygga råvaruförsörjningen, dels att ersätta olja med trädbräns-
len.

Träddelsterminalen försörjer spånskivtillverkningen med rundved, den
egna värmeanläggningen med bränsle, och levererar dessutom bränsle
till externa köpare. I figur 7 visas råvarubalansen för 1986, här omritad
så att den kan jämföras med figurerna ovan för enskilda sågverk. Rå-
varubalansen är i figuren liksom i rapporten presenterad som flöden i m3

och m3f. För att underlätta jämförelser med tidigare sågverksfigurer har
skalan här valts så att energiinnehållet i det levererade trädbränslet får
en skala som motsvarar skalan i sågverksfigurerna (ca 2,8 GWh/mm
stapelbredd).

Vid Byggelit Lockne AB har alltså installationen av träddelsterminalen
medfört att det finns kapacitet för externa bränsleleveranser. Erfaren-
heter och synpunkter från fabriksledningen efter några års drift redo-
visas nedan i avsnitt 4.3.
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Biprodukter från Lim
sågverk (28 000 m-ty vax

Träddelar „
(75 000 nA)

Spånsk.vor
(55 000 m3)

Damm Träddelsbränsle
tili egen panna

Figur 7.

Brinsteleveran*
motsvarande ca
36GWh/år
(17 000 m3!)

Råvarubalans vid Byggelit Lockne AB 1986 enligt STU-information nr 601-1986.
Figuren visar råvarubalans uttryck: i m3 och mPf. Skalan har valts så att
energiinnehållet i bränslet har samma skala som i figur 4-6.

Gedda m fl "Om Iränsleproduktion vid skivindustrin"

Statens energiverk gav 1986 ÅF-IPK i uppdrag att kartlägga möjlighet-
erna till bränsleproduktion vid skivindustrin (projekt 146 233). Resultatet
finns redovisat som en dokumentation frän ett seminarium där resultat-
en presenterades (Gedda m fl "Om bränsleproduktion vid skivindustrin").

Utredningen berörde i första hand möjligheterna att producera pellets
och torkad bränsleflis. Tre typexempel studerades: en större och en
mindre spånskivefabrik samt en boardfabrik. Vid spånskivefabrikerna
förutsattes i exemplen en komplettering med en träddelsterminal på ett
liknande sätt som vid Byggelit Lockne AB. Vid boardfabriken förutsattes
råvara i form av bark och spån köpas från sågverk.

I exemplet med den stora spånskivefabriken (årsproduktion 200 000 m3

skivor) antogs en överkapacitet hos torkanläggningen under halvåret
kunna utnyttjas för torkning av bränsle från träddelshanteringen. An-
läggningen bedömdes kunna producera 44 000 ton pellets/år eller i ett
annat alternativ 65 000 ton/år av bränsleflis. Detta motsvarar ett energi-
innehåll av ca 230 resp 320 GWh, till en beräknad tillverkningskostnad av
ca 100 resp 85 kr/MWh.

I exemplen med den mindre spånskivefabriken förutsattes trädbränsle
torkas med dels överkapacitet i en befintlig tork, dels i en ny tork, båda
fastbränsleeldade. Den beräknade möjliga produktionen, i två exempel
med en separat bränslelinje vid sidan om spånskivelinjen, var 30 000 ton
pellets resp 44 000 ton torkad bränsleflis per år, motsvarande ca 150 resp
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220 GWh. Den beräknad tillverkningskostnaden blev här ca 120 resp
95 kr/MWh.

Exemplen för boardfabriken bygger på dels utnyttjande av spillvärme för
torkning av bränsleråvaran, dels investering i en ny tork eldad med en del
av bränslet. En produktion av 18 000 ton pellets per år, ca 90 GWh, bedöm-
des vara möjlig, med en tillverkningskostnad av ca 110 kr/MWh.

Den samlade slutsatsen av utredningen var att det finns goda möjligheter
att komplettera skivproduktionen med en produktion av bränslen. Det
finns i de studerade exemplen förutsättningar att utnyttja ledig kapacitet i
torkar samt spillvärme för torkning av bränslet, och träddelshanteringen
ger stora volymer bränsleråvara till låg kostnad.

Lönner m fl "Produktion av trädbränslen vid sågverk Iskivindustri"
(SIMS-institutionen vid Sveriges lantbruksuniversitet, Serien utred-
ningar nr 2)

Denna rapport behandlar i första hand sågverken. De avsnitt som tar upp
skivindustrin är i första han ett referat av de två ovan refererade utred-
ningarna, med tillägg av ett översiktligt resonemang kring möjligheterna
att effektivisera energianvändningen i skivproduktionen, att använda ny
torkteknik samt att använda träddelshantering för försörjning av anlägg-
ningarna med både rundved för skivtillverkningen och med bränsle-
råvara.

4.3. Synpunkter från branschföreträdare

Synpunkter har inhämtats från två håll, dels Byggelit Lockne AB, dels
Swedspan AB i Laxå. Båda har uppfattningen att skivindustrin har goda
möjligheter att kunna bli leverantörer av bränsle (och även el) genom att i
ökad omfattning ta in bränsle- och industrived integrerat, genom att
effektivisera energianvändningen och utnyttja befintliga anläggningar,
och kanske också genom att använda säsongsvisa överskott på torkkapa-
citet för bränsletorkning.

Från båda håll framhölls också att de biprodukter från sågarna som läm-
par sig som industriråvara bör användas till det, och att energipolitiken
inte borde utformas så att bränsleanvändningen gynnas på bekostnad av
fabrikernas möjligheter att skaffa råvara till rimlig kostnad. Skivindu-
strin har en svår konkurrenssituation och en begränsad betalningsför-
måga för råvaran. Den av Lönner m fl skisserade strategin där industrin
helt försörjer sig med råvara från egna träddel sanläggningar kan inte
införas i sin helhet p g a att en viss andel spån från sågverk behövs av
kvalitetsskäl.

Elproduktion i kraftvärmeanläggningar har diskuterats preliminärt för
båda anläggningarna. Från Byggelit Lockne AB levereras i viss omfatt-
ning spillvärme till bostadsuppvärmning.

Träddelsterminalen vid Byggelit Lockne AB har tekniskt fungerat som
tänkt. Verksamheten går runt i dag, men ger ingen större lönsamhet.
Den bedöms dock vara viktig ur strategisk synpunkt då den tryggar rå-
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varuförsörjningen även när inte priserna på sågverkens biprodukter är
så låga som nu. För närvarande körs inte terminalen på sommaren, då
det är billigare att elda bark från sågverk än att driva anläggningen.

En bidragande orsak till att lönsamheten ej varit så god är höga tran-
sportkostnader på grund av att man ej lyckats utnyttja lastkapaciteten på
lastbilarna (klen råvara som är svår att komprimera tillräckligt).

En synpunkt från Byggelit är att det finns en lokal råvarubalans i
Jämtland - skivindustrin behöver de sågverksbiprodukter som lämpar
sig för skivtillverkningen. I Småland däremot finns det ett överskott som
kan säljas som bränsle efter ev förädling, utan att skivindustrin skadas.

4.4. Slutsatser, diskussion

Goda förutsättningar för bränsleproduktion, speciellt vid övergång till
träddelshantering

Utredningsexemplen visar att det finns goda förutsättningar för bränsle-
produktion vid skivindustrin om anläggningarna kompletteras med
träddelshantering, i exemplen ovan med en produktion av motsvarande
upp till 320 GWh/år vid en stor spånskivefabrik.

Det finns dessutom goda möjligheter att använda torkkapacitet sommar-
tid, och att använda spillvärme för torkning.

Intresse for biobränsle, men lönsamhetsproblem hämmar investeringar

Det f.nns ett klart intresse från branschen, men bristande lönsamhet gör
det svårt att få fram investeringskapital. Industrin har begränsade
möjligheter att bära investeringar i bränsle- eller biprodukthantering -
motivet skulle främst vara att säkra råvaruförsörjningen.

Elproduktion?

Möjligheterna till elproduktion är föga utredda men det finns ett klart
intresse från industrin. Intresset för samarbete med kraftföretag torde
vara större än för sågverk, eftersom fabrikerna ingår i större koncerner,
som normalt är större än enskilda sågar. De har dessutom inte lika stor
andel av försäljningen i form av biprodukter.

Beroende av råvara från övrig skogsindustri

Branschen behöver en viss andel råvara från sågverk för att uppnå
önskad kvalitet hos produkterna.

Ett hinder för ett ökat engagemang i råvarufångsten är kanske de tradi-
tionella rollerna i skogsbruk och skogsindustri - skivindustrin har ingen
tradition av aktivt engagemang i drivningen annat än i uppköp av relativt
marginella råvaror. De stora awerkningsvolymerna hanteras av de stora
skogsföretagens uppköps- och drivningsorganisationer. En övergång till
träddelshantering i större skala förutsätter sannolikt investeringar även
på inköps- /awerkningssidan.
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5. Massa- och pappersindustri

5.1. Utredningar kring massa- och pappersindustrin som helhet

P Alsefelt: "Energi från skogsindustrin", STU-information 730-1989

I STU-information 730-1989 redovisas en total materialbalans för massa-
och pappersindustrin för 1985.1 figur 8 har denna materialbalans redo-
visats på ett liknande sätt och med samma skala som materialbalansen
for sågverken i figur 3. Flödena av råvaror och produkter har även här
omräknats till TWh. (Produktionen 1985 var 9,1 miljoner ton massa och
7 miljoner ton pappersprodukter).

De nedersta staplarna visar inom industrin använt eget bränsle samt in-
köpt trädbränsle. Som framgår av figuren täcks i stort sett hela använd-
ningen av trädbränslen av biprodukter från den egna verksamheten. En
mindre mängd bränslen köptes från t ex sågverk.

Massaved (svensk) Sågverksflis
Import

Massaved Flis

1
1

Mekanisk Bark.
massa spill

11

Totalt 14

65

Kemisk och
halvkemisk massa

27

Blekför-
luster

t

\

Energiinnehåll

TWh(t) Totalt 77 TWh(t)

Total förbrukning av egna bränslen inom massa/pappers-
industrin 1984 enl SCPF (varav avlutar 39 TWh)

17

i lutar

wm
Bi-
prod

• I

Inköpt
trädbränsle

I2I

1 i

Bark,
vedrester

Q

Figur 8. Total materialbalans för massa- och pappersindustrin för 1985 enligt P Alsefelt: "Energi
från skogsindustrin", STU-information 730-1989. Samma skala som för sågverken i
figur 3. Sort: TWh (termiskt energiinnehåll).

"Ett miljöanpassat energisystem"

I rapporten "Massa- och pappersindustrin. Produktionsteknik och ener-
gibalanser" har Jaako Pöyry AB på uppdrag av statens energiverk sam-
manställt en översikt över dagsläge och utvecklingsmöjligheter för indu-
strin, med i första hand en inriktning mot elproduktionsmöjligheter.
Rapporten ingår i underlaget till statens energiverks och statens natur-
vårdsverks utredning "Ett miljöanpassat energisystem".

Den ger bl a en översikt över olika tillgängliga metoder att producera el i
processer med förgasning av svartlut eller med bränsle från avverknings-
rester. Även vissa kostnadsuppskattningar görs. Med "ett hypotetiskt
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resonemang" görs bedömningen att det med produktionsprognoserna för
år 2000 skulle vara möjligt att producera upp till 10 TWh el genom för-
gasning av svartlut, och ytterligare 10 TWh genom förgasning av
avverkningsrester m m och produktion av el i kombicykel. Detta skulle
dock enligt utredarna förutsätta att alla tillgängliga avverkningsrester
från gallring och slutawerkning skulle gå till massa/pappersindustrin,
och dessutom att detta bränsle skulle kunna tas fram till en låg kostnad.
Vidare skulle ett fullt utnyttjande av denna potential komma att kräva
externa avnämare av värme (rapporten diskuterar ej närmare varför
eller i vilken utsträckning, men man torde avse att det behövs en intäkt
från värmeförsäljning för att få rimlig ekonomi).

I rapporten diskuteras inte andra alternativ att utnyttja trädbränslen än
för egen elproduktion. Möjligheter att effektivisera energianvändning och
att frigöra bränslen för annan användning eller att använda värmeöver-
skott eller produktionsapparat för förädling av bränslen berörs ej.

5.2. Sfuriif>r jiv enskiiri^ anläggningar

"Modellfabriker" enligt STU-information 730-1989

Förutom de totala materialbalanserna för industrin redovisas i STU-
information 730-1989 en studie som ÅF-IPK gjort över framtida energi-
balanser i "modellfabriker" som tanks vara byggda omkring 1995 med då
industriellt tillgänglig energisnål teknik. För fem olika typer av anlägg-
ningar skisseras anläggningar som tänks vara nybyggda omkring 1995
med då tillgänglig energisnål teknik. Beräkningar av primärvärme- och
elbalanser har studerats, och för två av fabrikterna även sekundärvärme-
balanser. Utöver dessa fem typer av anläggningar ges kommentarer till
ytterligare tre typer av anläggningar.

Anläggningarna jämförs i studien med i tidigare utredningar skisserade
80-talets idealfabriker. Dessa har på det stora hela inget eller ringa över-
skott av värme eller bränsle. I stället använder de olja för att täcka en del
av energibehovet (och dessutom el för motordrifter i t ex målning,
pappersmaskiner, fläktar m m).

Syftet med studien var "inte att ge något slags prognos, utan att illustrera
den potentiella inverkan på energiförbrukning och på energigenerering
av 1990-talets teknik, inbegripet processteknik som i dag finns i utveckling
som prototyp eller i pilotskala".

Medan ges i figur 9-11 en summering av resultaten för tre olika typer av
anläggningar, for tillverkning av blekt barrsalumassa, liner (integrerat
sulfatmassa och linertillverkning) samt tidningspapper. För att under-
lätta jämförelser med de tidigare presenterade resultaten har diagram
och tabeller över modellfabrikerna sammanfattats i stapeldiagram lik-
nande de tidigare figurerna. Där visas tillförsel av energi, energianvänd-
ning samt överskott av värme eller bränslen för dessa exempel, allt om-
räknat till GWh/år. Skalan har här valts mindre än för sågverken/skiv-
fabriken, eftersom dessa fabriker har en så mycket större energiom-
sättning. 1 mm stapelbredd i figur 9-11 motsvarar 25 GWh (vilket är ca 9
gånger mer än i de tidigare figurerna för sågverk och skivindustri).
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I flertalet av idealfabrikerna 1995 uppstår ett större eller mindre primär-
vänneöverskott genom att en del av råvaran tas in som träddelar, pro-
cessen effektiviseras, råvaruutnyttjandet förbättras, mer värme från
målningen i mekanisk massatillverkning återvinns m m. Dessutom
finns det möjligheter att öka den egna elproduktionen och att producera
bränsle eller värme för avsalu till yttre köpare, i varierande grad för de
olika typanläggningarna. För vissa typer av bruk, exemplifierat av liner-
bruket i figur 10, minskar dessutom råvarabehovet för produktionen. Den
frigjorda råvaran skulle kunna bli tillgänglig för bränsleändamål i den
mån som inte en utbyggnad av industrin kan nyttiggöra den.

Den anläggningstyp som enligt studien har förutsättningar för de största
leveranserna av värme och bränsle är den som tillverkar blekt barrsulfat-
massa för avsalu. Som framgår av figur 9 ger en anläggning med årspro-
duktionen 350 000 ton möjligheter till leverans av 290 GWh trädbränsle,
730 GWh värme och 21 GWh el per år. Förändringarna gentemot ideal-
fabriken 19S0 ligger i ett antal processändringar i syfte att uppnå minskad
energiförbrukning samt i att 15% av råvaran tas in som träddelar, vilket
ger ett stort tillskott av bränsleflis.

Den totala produktionen av blekt sulfatmassa är inemot 4 Mton/år. En
ökande andel används i integrerade fabriker, men en stor andel tillverkas
for avsalu. Med en framtida tillverkning för avsalu på nivån 1,5 Mton
skulle en övergång till modellbrukens teknik kunna ge bränsleleveranser
av storleken 1 TWh/år samt ett ång-/värmeöverskott av kanske 3 TWh/år.

Även linerbruket. figur 10, har förutsättningar att kunna ge ett betydande
primärvärmeöverskott genom minskat värmebehov i sulfatmassapro-
cessen, genom effektivare press- och torkteknik i papperstillverkningen,
samt genom att råvaran till 30% tas in som träddelar. Primärvärmeöver-
skottet kan avsättas t ex som trädbränsle (330 GWh/år, visat i figuren),
som el från ett kondens- eller kraftvärmeverk, eller som ånga/värme.

För linerbruket har även en vedsnål variant skisserats, nedre delen av
figur 10. Genom inblandning med kemimekanisk massa skulle vedåt-
gången kunna minska. I denna variant är värmeöverskottet i stort sett
borta bl a som en följd av minskad sulfatmassatillverkning, minskad
lutmängd och minskat intag av träddelar. Samtidigt minskar råvaru-
behovet och frigör därmed råvara för annan användning, se figuren.

Linerproduktionen var 1988 ca 1,5 Mton. Med en övergång till modell-
brukens teknik vid en stor del av anläggningarna skulle vid det första
alternativet en produktion på 1 TWh bränsle vara möjlig, samtidigt som
råvamåtgången skulle minska med ca 1 TWh. För det vedsnåla alterna-
tivet skulle inget bränsleöverskott uppstå, medan däremot råvaruåt-
gången skulle minska med ca 2 TWh.

Tidningspappersbruket, figur 11, som till övervägande delen använder
tcrmomekanisk massa i papperet, har inte lika stora möjligheter till
leveranser av överskott i form av värme eller bränsle. Lågtrycksånga
återvunnen från raffinörerna kan tillgodose värmebehovet och ett visst
överskott blir tillgängligt. Genom att oljeldningen eliminerats finns inget
nämnvärt underlag för produktion av mottryckskraft.
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Andra fabrikstyper som diskuteras i rapporten är bruk för integrerad till-
verkning av säckpapper, finpapper, trähaltiya trvckpapper. fluffmassa.
kartong samt miukpapper. De två sistnämnda ger små överskott eller är i
balans, medan övriga ger möjligheter till överskott, bl a från den tänkta
tillförseln av träddelar till sulfatmassatillverkningen.

Studien finner alltså att känd teknik och teknik under utveckling ger möj-
ligheter att vid vissa typer av bruk fa fram en betydande produktion av
bränslen eller överskottsenergi. I rapporten dras slutsatsen att

"Med framtidens - 1990-talets - bästa teknik skulle massa- och pappersindustrin kunna bli
en betydande konverterare och leverantör av energiprodukter ur skogsråvara. En avsevärd
potential för ökat energisparande finns fortfarande inom industrin. Kraftfulla insatser för att
utveckla och införa ny och mer energisnål teknik bör kunna skapa ytterligare utrymme för
energileveranser. ..."

Avgörande för utvecklingen blir kostnadsutvecklingen för skogsindustri-
ella energiprodukter, utvecklingen av ny energisnål teknik samt markna-
den för energiprodukterna.

Blekt barrsulfatmassa: kfealfabrtk 1980
(Råvara: rundvad och sågverksflis)

El (netto-
Svartlut Bark Olja inköp)

Energi-
tillförsel ED ö

' Användning av I
ånga och varma I

Process exkl mesaugn Mottryck Mesaugn

i n

överskott eller
levennsmöjlkjhet

Värme/ånga

240 GWh/år
(motsvarar 30 MW

under 8000 h)

Blekt barrsulfatmassa: Idealfabrik 1990 • 95
(Råvara: 15% träddelar, resten rundved och flis)

Energi-
MförsBi

Svartlut

Användning av f"
ånga och värme I

Process Mortryck Masaugn

I TI

Bränsle fr
Bark träddelar

H
överskott eller
leveransmöjlighet

Trädbränsle Värme/ånga

290 GWh/år 730 GWh/år 21 GWh/år
(37 MW) (91 MW) (3 MW)

Figur 9 Energitillförsel, energianvändning samt överskott eller bränsleleveransmöjligheter vid
modellfabriker för blekt barrsulfatmassa enligt STU-information 730-1989.
Fabrikerna 1980 och 1990-95 har båda en tänkt årsproduktion av 350 000 ton blekt
barrsulfatmassa. 1 mm stapelbredd motsvarar 25 G Wh.
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Figur 10 Energitillförsel, energianvändning samt överskott eller bränsleleveransmöjligheter
vid modelUabriker för Ilnertlllverknlng enligt STU-information 730-1989.
Fabrikerna har en tänkt årsproduktion av 300 000 ton liner. 1 mm stapelbredd
motsvarar 25 GWh.
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Tidningspapper: kteattabrtk i960
(Råvara 80% rundvad. 20% sagvarksNs. Inblandn av 10% raturfibar.

g
ottörsel

20% sagvarksffcs.

Bark CMja El (naBowkop)

-. 10% kwmsk massa i mäM)

D__l[ ]

Vvma/anga
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Anvindnmg av j I
inga och värme 1 I

övmnkotf»*

Lägtrycksanga

224GWh/är
(28 MW)

F/gvr r r Energitillförsel, energianvändning samt överskott eller brånsleieveransmöjligheter
vid modellfabriker för tillverkning av tidningspapper enligt STU-information 730-
1989. Fabrikerna har en tänkt årsproduktion av 300 000 ton papper. 1 mm
stapelbredd motsvarar 25 GWh.
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5.3. Synpunkter finan branschföreträdare

Kontakter har tagits med representanter för några företag, med en an-
knytning till i första hand industrin, inte till skogsbruket. Avsikten var att
här få fram synpunkter på möjligheterna till att bränsleproduktion eller -
förädling i anslutning till anläggningarna, inte i anslutning till
skogsbruket. Bränsleproduktion i anslutning till den skogliga verksam-
heten berörs på annat håll inom Vattenfalls bioenergiprogram.

Branschen har stor erfarenhet av användning av biobränsle i form av
bark och bränsleflis. Olja har till stora delar ersatts med biobi^nslen (och
av kol). I viss utsträckning används olja dock fortfarande i t ex mesa-
ugiuii där del av processtekniska skäl inte gått att direkt ersätta olja med
fasta bränslen. Massa- och pappersindustrin har alltså en stor använd-
ning av biobränslen, den använder spillprodukter från t ex renserier, och
den köper i viss utsträckning även bränsleråvara från sågverk.

En vanlig uppfattning förefaller vara att möjligheterna att få fram bräns-
len internt inom anläggningarna genom effektiviseringar finns, men att
de är begränsade. Det finns en tillgång på kunnande, anläggningar och
kanske även spillvärme för förädling, men det finns ingen större tilltro
till att det inom överskådlig tid (dvs de närmaste åren) kommer en mark-
nad som kan motivera insatser för att fa fram bränslen. På längre sikt
kan en sådan marknad möjligen växa fram. Då har industrin möjlig-
heter att i viss utsträckning producera bränslen.

Stora volymer bränslen skulle kunna tas in till industrin genom integrer-
ade avverknings- och transportmetoder (träddels- eller trädteknik vid
avverkningarna). Ur de tillverkande enheternas perspektiv finns det dock
inget större intresse för en satsning på sådana metoder när det inte finns
någon större efterfrågan på biobränsle och när den egna anläggningens
bränslebehov är fyllt.

Inom skogsbruket och centralt inom företagen finns det dock ett intresse
för integrerade metoder och produktion av biobränslen, eftersom träddels-
metoder åtminstone i vissa delar av landet anses bidra till att även
tillgången på massaved till industrin ökar.

En annan grundläggande ståndpunkt är att anläggningarna är upp-
byggda för det primära målet att producera massa eller papper. De
biprodukter . om hanteras och säljs är sådana som faller i processerna.
Att man inom industrin skulle prioritera investeringar för att åstad-
komma en produktion av en ny biprodukt i form av en bränsleprodukter
bedöms inte sannolikt, speciellt då det med dagens förutsättningar
knappast har förutsättningar att ge någon större lönsamhet. Från
industrisidan ligger det därför närmast till hands att bränslet tas om
hand utanför industrin av andra intressenter, t ex av skogsavdelningar-
na (som redan sker i t ex SCA och Södra Skogsägarna).

Andra synpunkter som erhållits är:
* Kraftvärmeverk med biobränslen bör läggas i anslutning till en

tätort snarare än vid industrin - där finns redan en god tillgång på
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värme och det kan vara svårt att tillgodogöra sig värmet frän
kraftprocessen.

• Samtidigt kan det vara svårt att vid industrin eller i närliggande
samhällen finna en tillräckligt stor avsättning för spillvärmen från
en kraftvärmeanläggning av den storlek som övervägs (gäller t ex
de fall som diskuterats vid Södra Skogsägarna). Detta skulle inne-
bära att kraftvärmeanläggningarna snarare skulle placeras vid en
tätort och bränslet aldrig tas in till industrin i en integrerad han-
tering som i träddelssystemet.

• Kraftvärme snarare än kondens för att tillgodogöra sig värdet i
värmen när elpriserna är så låga som i dag

• Man tror inte på förädling av bränslet - mest rationellt att använda
det i stora anläggningar som kan utnyttja bränslena direkt utan
torkning. Dessutom blir det kanske andra som tar hand om even-
tuell förädling eftersom industrin prioriterar sitt primära mål att
göra papper.

• Förädling har dock diskuterats i viss omfattning. Det finns ju en
viss verksamhet med t ex pressning/torkning av bark för att öka
vännevärdet eller för att göra det möjligt att överhuvud taget elda
blöt bark.

• Det finns fortfarande en viss potential för oljeersättning och ökad
användning av biobränslen vid industrin.

• Man vill sätta frågetecken för hur stor tillgången på bränslen från
skogen är.

En exempel på en stor satsning på skogsbränsle vid en massafabrik är
den som gjordes gjordes vid Gruvön för ett antal år sedan. Man satsade
på träddelshantering och en kvistnings-/barkningstrumma vid industrin.
Huvudmotivet då var främst att få en teknik för att mekanisera och ge
billigare gallringar, men i satsningen låg också en ambition att ersätta
inköpta bränslen med biobränslen. Trumman försörjer nu industrin med
bränsleråvara, och den skulle ha kapacitet för att även producera en
betydande mängd bränsle för avsalu om det fanns en extern marknad (det
skulle dock kräva investering i kompletterande kapacitet för barkning av
massaved som nu barkas i anläggningen). Dessutom har alternativa
metoder för gallring blivit alltmer intressanta, vilket minskat de relativa
fördelarna för träddelar och därmed också intresset för att ta in träddelar
annat än i sådan omfattning att det egna bränslebehovet blir tillgodosett.

5.4. Slutsateer, diskussion av massa/pappersindustrins
förutsättningar

Goda tekniska förutsättningar att få fram bränsle, värmeöverskott eller el

Modellstudierna som refererats ovan indikerar att massa-och pappers-
industrin har goda möjligheter att i framtiden producera ett överskott av
bränsle, värme och/eller el. Med införande av i dag känd teknik, tillsam-
mans med den skisserade övergången till mer träddelsråvara samt en
viss inblandning av returfiber och mekanisk massa vid papperstillverk-
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ningen, finns det alltså goda tekniska förutsättningar att leverera
bränslen, värme eller el från framtida anläggningar.

Ytterligare möjligheter till leverans av el och/eller andra energiprodukter
kan finnas på längre sikt om t ex svartlutsfbrgasning kan utvecklas till en
kommersiell teknik.

På kort sikt ingen marknad och litet intresse från branschen

På kort sikt och med dagens förutsättningar ser man ifrån branschen
flera hinder, och man har egentligen inte undersökt förutsättningarna
närmare. Det finns flera olika förklaringar eller möjliga förklaringar till
den avvaktande inställningen och till dagens ringa intresse, delvis
konkreta och handfasta, delvis att hänföra till tradition m m:

• Marknaden för biobränslen är liten och har inte kunnat motivera
satsningar i produktion av biprodukter, speciellt som man priori-
terat investeringar i den primära processen.

• De biobränsleprodukter som industrin hanterat har tidigare delvis
varit spillprodukter som deponerats. I en situation när

- avsättningen för sådana produkter är dålig
- värmeverk under 80-talets sista år använt biobränslen med förlust

jämfört med olja eller kol (eller el)
- industrin själv i viss omfattning funnit det billigare att elda med

kol än med bränsleprodukter från den egna verksamheten,
så är det naturligt för branschens folk att vara skeptiska till
förutsättningarna för produktion och försäljning av bränslen.

• På samma sätt gäller för produktion av el, att när industrin under
en följd av år inte kunnat driva ens befintliga anläggningar för
mottryck på grund av att inköpt el varit billigare än de rörliga kost-
naderna för bränsle och underhåll, hur skall man då intressera sig
för investeringar i nya kraftvärmeanläggningar som skall förränta
sig företagsekonomiskt?

• Industrin har utvecklat sina processer av bl a miljöskäl, och den
har samtidigt gått över från olja till biobränsle och i flera fall blivit
köpare av biobränsle när de egna spillprodukterna inte räckt till. I
dagsläget är industrin alltså snarare köpare än säljare av
biobränslen.

Traditionell rollfördelning har lett till att ansvar for biobränslen hamnat
på skogsbruket, ej hos industrin

Skogsindustrin har traditionellt lagt ansvaret för att få fram råvaran på
en skoglig avdelning, i dag ofta i separata aktiebolag. För att man i
anslutning till industrin skall ta fram bränsleprodukter t ex enligt
modellfabrikerna, förutsätter det snarast övergripande strategibeslut att
delvis gå över till andra drivningsmetoder.

Industrins traditionella roll har varit att ta emot massaved. När den fått
träddelsvirke har den snarast drabbats av bekymmer och erfarenheterna
har varit blandade. Det är därför naturligt att bränslesortimentet inled-
ningsvis kommer fram och tas tillvara inom den skogliga grenen, så som
nu också sker på några håll.
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Polariserad energidebatt har försvårat diskussion av biobränslenas
möjligheter

Den länga och for skogsindustrin centrala diskussionen kring energi-
politik och planerad kärnkraftaweckling har lett till en polarisering.
Industrin har hamnat i en försvarsposition som gjort det svårt att
diskutera möjligheterna for biobränslen. Det har inte funnits någon bra
grund eller drivkraft för att diskutera möjligheter att ta fram biobränslen.

För detta krävs det dock klara förändringar i förutsättningar i form av en
ökad och säkrare marknad, en klarare energipolitik eller överhuvud kla-
rare förutsättningar så att bränslen och/eller el kan produceras med till-
fredsställande lönsamhet. Från industrins sida är intresset i dag för att
diskutera eller undersöka förutsättningarna närmare relativt måttligt.

Övriga synpunkter

Genom införande av teknik som diskuterats för modellfabrikerna
minskar åtgången av råvara. Denna frigjorda resurs skulle kunna
användas på flera sätt, som råvara för ökad produktion av trävaror, för
massa och papper eller för energiändamål. Hur den resursen används
beror givetvis på de förutsättningar som olika köpare har eller kan få.
Hittills har industrins behov av råvara skyddats bl a genom lagstiftning.
Samtidigt är det oklart hur det kan se ut i framtiden, t ex om Sverige går
med i EG eller får ett samarbetsavtal med EG. Får vi då en situation med
helt andra förutsättningar när det gäller skatter och avgifter på olika
bränslen och därmed bränsleanvändarnas betalningsförmåga? Finns det
då längre något behov av att skydda industrin? Hur der det ut i övriga
Europa?
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6. Marknadsaspekter, kommentarer kring
industrins roll

Den här genomförda studien har inriktats på en genomgång av möjlig-
heterna att i anslutning till skogsindustrins anläggningar producera
eller förädla biobränslen att användas för el- och/eller värmeproduktion.
Vattenfalls intresse har därvid särskilt gällt möjligheterna att få fram
bränslen till i första hand kraftvärmeanläggningar och i andra hand till
större kondensanläggningar i den mån som värmeunderlag inte är till-
gängligt för kraftvärmeproduktion. I detta avsnitt skall olika aspekter på
bränslemarknaden diskuteras från dessa utgångspunkter. Dessutom ges
allmänna kommentarer kring förutsättningarna för att en energimark-
nad skall växa fram och kring konkurrensen mellan olika aktörer.

6.1. Behov och tillgångar-

Framtida behov av taofartnslen

Allmänt

En framtida användning av biobränslen som ersättning för andra bräns-
len är aktuell främst för ersättning av olja och kol i vid produktion av vär-
me och el, illustrerat i figur 2. (I figuren har den interna användningen
av biobränslen vid industrin ej tagits med - den finns både på tillgångs-
och användningssidan och kan förutsättas finnas kvar även i framtiden
av samma storleksordning om inte industrin väsentligt förändras).

Bränslen till uppvärmning av bostäder, lokaler och industri används till
en stor del i fjärrvärmenät, där ca 20 TWh kol och olja används. I mindre
värmeanläggningar, for flerbostadshus, lokaler, industri och småhus,
används närmare 50 TWh olja. Båda dessa poster ligger nära till hands
att ersätta med biobränslen. Hur stor andel som blir aktuell är svårt att
ange. Kostnaderna för bytet beror starkt på lokala förutsättningar, både
vid själva vänneanläggningen (ålder, utrymme, möjligheter att klara
ökad tillsyn m m) och i fråga om tillgång på bränslen (t ex tillgång på
förädlade bränslen som gör det möjligt att konvertera små anläggningar).

Vid en avveckling av kärnkraften tillkommer ett behov av att i viss om-
fattning ersätta el för uppvärmning. Hur mycket är svårt att ange, liksom
: vad mån biobränslen blir aktuella. I det här diskuterade perspektivet är
det bl a den el som används i elpannor i större värmeanläggningar/fjärr-
värmenät (4 TWh 1987 enl Värmeverksföreningens årsstatistik) som
ligger nära till hands att ersättas med biobränslen.

I fjärrvärmenät används ca 4 TWh avfall som bränsle. Den framtida till-
gången beror bl a på utvecklingen av sopsortering, återanvändning av re-
turfiber och utvecklingen av metoder att utvinna deponigas. En minskad
tillgång kan ge ett ökat behov av andra bränslen, inkl biobränslen.

Användning av biobränslen från skogen som råvara för tillverkning av
motorbränsle kan tillkomma, men det finns här inget underlag för att
kommentera detta närmare. Dessutom det kanske ligger närmare till
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hands att använda energigrödor från jordbruket för framställning av
flytande bränslen.

Behov av biobränslen for elproduktion i stora kraftvärmeanläggningar

Anläggningsstorlekar som diskuterats inom Vattenfalls biobränslepro-
jekt är av klassen 50- 100 J>.W, vilke* skulle motsvara en biobränslean-
vändning på 0,5-1 TWh/år. Bränsleråvaran tili sådana anläggningar blir
i första hand oförädlade och råa bränslen, eftersom torkning i mindre
anläggningar inte lönar sig enligt de studier som gjorts.

Inom främst större fjärrvärmenät finns i dag ett antal kraftvärmeanlägg-
ningar som 1989 producerade ca 2 TWhei (Statens energiverk, "Energi-
läget 1990"), men skulle kunna producera ca 4-6 TWh om de utnyttjades
fullt ut (Statens energiverk 1986:2, "Kraftvärme i kommunerna").

På sikt skulle kraftvärme kunna produceras i betydligt större omfattning
genom att utnyttja värmelasten i stora fjärrvärmenät. I landet fanns det
1987 enligt Värmeverksföreningens årsstatistik 31 fjärrvärmenät med en
levererad värmemängd över 500 GWh och med en total vänneleverans av
ca 25 TWhbränsle- Ett fullt utnyttjande av underlaget för kraftvärme skulle
kunna ge en elproduktion av i storleken 15 TWhe|. Detta stämmer väl med
en aktuell bedömning av Vattenfall ("Energimarknad 1990/91") som anger
en möjliga framtida produktion i större anläggningarpå ca 15-20 TWhei.

En andel av denna möjliga produktion kan även i framtiden förväntas
komma från andra bränslen inklusive avfall. Om biobränslen används
för ungefär hälften av denna möjliga produktion skulle den framtida
elproduktionen vara 5-10 TWhei, vilket motsvarar en total bränsleför-
brukning av ca 15-25 TWhbränsle i dessa anläggningar.

Tillgångar - kommentarer kring resultat från olika utredningar

Tillgång i stort för landet.

Enligt statens energiverks och statens naturvårdsverks utredning "Ett
miljöanpassat energisystem" och enligt Lönner m fl (se ovan) finns det
efter reduktion för ekologiska hänsyn ca 30 TWh bränsle i form av
avverkningsrester från slutawerkning och gallring, samt ca 15-25 TWh i
form av industriella biprodukter, varav en del redan utnyttjas (se figur 2).

I denna totala potential har inte inräknats den tillgång som kan bli till-
gänglig genom att öka avverkningarna utöver den med hänsyn till miljö
och ekologi bedömda framtida lämpliga nivån 71 milj m3sk. Tillväxten i
dag ligger på nivån ca 90-100 milj m3sk. Detta innebär att den kvarlämna-
de tillväxten utöver avverkningen i dag har ett termiskt energiinnehåll på
flera tiotals TWh (20 milj m3sk motsvarar ca 30-40 TWh). Dessutom kan
den framtida massatillverkningen göras med mindre råvaruförbruk-
ning, vilket innebär att mer kan bli tillgängligt för andra ändamål inklu-
sive bränsleanvändning (jfr avsnittet om modellfabriker, avsnitt 5.2).

Å andra sidan finns stora osäkerheter om ekologi och hur bl a markför-
surningen påverkar tillväxten på sikt. Det kanske blir nödvändigt att
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minska avverkningarna så att bränsleresursen blir mindre. Dessutom är
ekonomin i uttag av biobränsle en fråga där åsikterna går isär. Skogsin-
dustrin menar ofta att en stor del av avverkningsresterna kommer att bli
dyra att få fram och att den ekonomiskt tillgängliga resursen är betydligt
mindre. Mot detta talar utredningar inom bl a energiforskningspro-
grammet som finner att det med ett integrerat tillvaratagande av indu-
strived och bränsle går att få fram stora volymer bränsle till kostnader
som är lägre än med dagens teknik. Detta styrks även av erfarenheter och
utvärdering av praktiska tillämpningar av träddelsmetoden.

Sammantaget finns det alltså en relativt stor spännvidd i bedömningar
om den möjliga tillgången, men den samlade bilden av olika utredningar
styrker att det totalt för hela landet finns en stor resurs och att tillgäng-
liga avverkningsrester vare sig de tas tillvara i anslutning till avverk-
ning, efter avverkning eller vid industrin som biprodukt efter träddels-
eller trädhantering, kommer att kunna täcka en betydande andel av det
bränsle som behövs for framtida värme- och elproduktion.

Vid sidan om tillgången på skoglig råvara finns en framtida möjlig
tillgång på bränsle från energiskog och från energiodlingar i jordbruket,
enligt "Ett miljöanpassat energisystem" av storleksordningen 15-30 TWh.

Tillgång i anslutning till industrins anläggningar.

Den här redovisade studien har främst inriktats på bränslepotentialen i
anslutning till industrins anläggningar, inte på vad som kan tas tillvara
direkt i anslutning inom själva skogsbruksverksamheten. Andra projekt
inom Vattenfalls bioenergiprojekt studerar bl a maskinteknik för avverk-
ningar och hur annan teknik kan ge ökat bioenergiuttag.

Som konstaterats ovan drivs skogsbruksdelen normalt som en egen resul-
tatenhet, och den viktigast faktorn för att öka tillgången på biobränslen
är awerkningstekniken och hur skogsindustrin kommer att agera. Av
central betydelse för ett ökat tillvaratagande inom storskogsbruket är att
awerkningsorganisation eller central ledning inom företagen ser en
lönsamhet eller möjligheter som motiverar en satsning på teknikbyte
eller investeringar i bränsleanläggningar. En bedömning av vad som
krävs för förändringar inom awerkningsverksamheten ligger utanför
denna utrednings perspektiv. Nedan ges några kommentarer till vad som
kan komma fram i anslutning till industrins anläggningar, dels med
dagens råvaruhantering, dels efter en ändrad strategi där en andel av
råvaran till industrin tas fram med integrerade metoder för avverkning
så att en andel bränsleråvara följer med industriråvaran.

Utredningar av sågverksindustrins möjligheter att leverera bränsle visar
att sågverken efter effektivisering och investering i bränsletorkar skulle
kunne leverera bränsle från bark och spån motsvarande 5 TWh eller mer,
mer än dubbelt jämfört med dagens leveranser. Till detta kommer torrflis
som massaindustrin i dag och kanske inte heller i framtiden efterfrågar.

Om sågarna dessutom tar in avverkningsrester kan den producerade
mängden bränsle ökas avsevärt, i exemplen som redovisats ovan 2-3 ggr
så mycket som "modellsågverket". Ett sådant aktivare engagemang i
råvaruhanteringen och virkesfångst skulle främst kunna vara aktuellt
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for större sågar, kanske sådana som har en årsproduktion av minst
50 000 m3 sågade varor. Dessa sågars produktion är närmare hälften av
den totala produktionen inom landet. På lång sikt och med ett aktivt
engagemang från sågarna på råvarusidan skulle de kunna få fram
ytterligare flera TWh bränsle per år enligt de exempel som givits ovan.
Sammantaget har kanske sågverken möjligheter att producera i storleks-
ordningen 10 TWh/år bränslen på lång sikt och om bränslemarknaden
blir lönsam och attraktiv. Då skulle samtidigt 5 TWh av den totala
tillgången på 30 TWh i form av avverkningsrester gå vägen via sågverken
till marknaden.

Skivindustrin är relativt liten. Exemplen i utredningarna enligt ovan och
erfarenheterna från träddelshanteringen vid Byggelit visar att enskilda
anläggningar kan producera betydande volymer bränslen, vilket to alt för
landet på sikt kan motsvara någon TWh (förutsatt att industrin inte slås
ut av internationell konkurrens). Detta bränsle kommer då också från
den tillgängliga resurser av bränsle från avverkningsrester.

Massa- och pappersindustrin har, enligt de redovisade exemplen på mo-
dellfabriker, på längre sikt betydande möjligheter att i anslutning till
produktionen få fram bränsle för avsalu eller för egen elproduktion. Ett
enkelt räkneexempel som visar storleksordningen: Den totala produk-
tionen av sulfatmassa är ca 6 Mton med en total vedåtgång av ca 25 milj
m3fub, motsvarande ett energiinnehåll av 50-60 TWh (Alsefelt: "Energi
från skogsindustrin"). Om ca 15 % av råvaran skulle tas in som träddelar
(som i modellbruket for sulfatmassa för avsalu), motsvarar det att ca
5 TWh avverkningsrester tas in till industrin samtidigt som vedråvaran.
Beroende på i vilken omfattning produktionen effektiviseras eller detta
bränsle används för t ex oljeersättning inom massa-/pappersindustrin,
kommer en stor volym bränsle att kunna bli tillgänglig för extern använd-
ning eller för egen elproduktion.

Totalt för industrin skulle det med denna skisserade långsiktiga utbygg-
nad av bränslehantering i anslutning till anläggningarna röra sig om en
produktion av ca 10 TWh bränslen från avverkningsrester, vilket är en
tredjedel av den framtida tillgången enligt ovan. Det finns alltså en stor
del av resursen kvar att tillvarata i anslutning till awerkningsverksam-
heten även vid en långt gående utbyggnad enligt ovan.

Hur långt räcker bränsleråvaran? Finns det tillräckligt även för
elproduktion i större anläggningar?

Hur långt räcker råvaran för landet som helhet?

Slutsatsen av de resonemang som förts ovan, grundat på olika utred-
ningsresultat, blir att den på längre sikt tillgängliga bränsleresursen kan
möta en stor del av den totala efterfrågan på värme som finns och sam-
tidigt ge ett betydelsefullt tillskott av el.

Konkurrenskraften för olika användningssätt på lång sikt är dock svår att
ange i dag. En viktig fråga är den regionala fördelningen, se nedan. En
annan är hur teknik och kostnader för olika bränslen och för olika typer
av anläggningar som utnyttjar biobränslen kommer att utvecklas. Med
utgångspunkt från dagens kunskaper och dagssituationen gäller dels att
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inom korta transportavstånd och med ett storskaligt integrerat fram-
tagande av bränslet i anslutning till avverkningar förefaller användning
av oförädlade bränslen i stora anläggningar konkurrenskraftiga. Even-
tuell torkning sker då i anslutning till anläggningen, t ex med spillvärme
före en förgasning. Alternativt återvinns förångningsvärmet i bränslets
vatteninnehåll genom en rökgaskondensering.

Å andra sidan kan bränsleförädling i stora anläggningar med utnytt-
jande av spillvärme och/eller befintliga anläggningar, i anslutning till
industrin, ge en förädling till jämförelsevis låg kostnad och ge ett bränsle
som kan användas i mindre anläggningar och ersätta dyr eldningsolja,
som dessutom belastas med CC>2-avgift.

Det finns även möjliga kombinationer, där en större anläggning för
elproduktion i anslutning till t ex ett fjärrvärmenät eller en industri
används även för en viss bränsleförädling. Anläggningar, transport-
apparat, spillvärme m m kan då användas för att åstadkomma en ratio-
nell vidareförädling av en del av det inkommande bränslet för använd-
ning i andra anläggningar.

Tidsaspekter

En faktor av betydelse är utveckling av behov och tillgång över tiden. På
kort sikt kan ett fortsatt högt oljepris i kombination med CC>2-avgiften leda
till en kraftigt ökad användning av pulver och pellets i mindre och medel-
stora anläggningar samt ersättning av både kol och olja i större anlägg-
ningar. Samtidigt finns det under en tid framåt och så länge inga kärn-
kraftverk tas ur drift en god tillgång på el som gör att utbyggnaden av
kraftvärme- eller kondensanläggningar ligger längre fram i tiden.

Detta skulle kunna innebära att en stor andel av resursen redan utnyttjas
och kanske är uppbunden innan det på lite längre sikt blir aktuellt med
utbyggnad av elproduktionskapacitet. Det är emellertid svårt att i dag
uttala sig om en det vid en sådan situation blir svårt för nya anläggningar
för elproduktion att konkurrera om råvaran. En förutsättning är givetvis
att elpriserna blir så höga att det lönar sig att bygga och driva sådana
anläggningar.

Regionala aspekter - överskott i norr, underskott i söder?

Biobränslen från skogsindustrins avverkningar och anläggningar finns
där skogen växer eller vid anläggningarna. Som indikerats ovan kommer
en stor andel av resursen att finnas vid awerkningsplatsen även vid en
stor utbyggnad av produktionen vid sågverk och massafabriker. Hur ser
då den regionala fördelningen av skogstillväxten och av industrianlägg-
ningar ut, och vilka transportavstånd eller -kostnader innebär det för
olika användare?

Studier av transportkostnader har visat att oförädlade bränslen kan tåla
en lastbilstransport av ca 10 mil med den pris- och kostnadsbild som
rådde vid slutet av 80-talet. För förädlade bränslen är det acceptabla av-
ståndet betydligt större. Sjötransporter är betydligt billigare än landsvägs-
transporter, vilket gör att upptagningsområdet för bränsle till olika
värmeanläggningar ökar markant, om anläggningen ligger vid kusten
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eller de stora sjöarna med tillgång till båtfrakt. Även järnväg kan ge
möjligheter till längre transporter än vad som är möjligt med lastbil.

Den årliga ökningen av virkesförrådet är enligt Svensk skog 90/91 (fakta-
samling från Skogsstyrelsen) fördelad så att 40% av volymtillväxten sker i
Norrland, 26% i Svealand och 34% i Götaland.

En stor del av industrins anläggningar ligger nära kusterna, något som
speciellt gäller i Norrland, men för massa- och pappersindustrin även i
södra Sverige. Större sågverk ligger också främst nära kusten i Norrland,
medan de i södra Sverige ligger utspridda över landet, med en större
täthet i östra Småland och få sågar i Skåne och Halland.

Värmeproducerande anläggningar i fjärrvärmenät, för flerbostadshus
och för industri ligger i stor utsträckning nära kusterna eller kring
Mälaren och Vänern. Av stora fjärrvärmenät ligger t ex de i Stockholm
och ett flertal grannkommuner, Göteborg, Malmö, Västerås, Eskilstuna,
Södertälje, Norrköping, Gävle, Helsingborg, Sundsvall, Umeå, Luleå,
Karlstad och Halmstad vid kusten. En stor andel av de största näten kan
alltså försörjas med sjötransporter.

Sammantaget innebär detta att det med hänsyn till fördelning av skog,
industri och värmeanläggningar finns ett överskott av bränsle i inre
delarna av Norrland, Dalarna och i viss utsträckning Värmland. I övriga
delar av landet finns bränsle och värmeanläggningar fördelade så att det
med hjälp av sjötransporter och ev även järnvägstransporter bör gå att
jämna ut en hel del av lokala över- eller underskott. I östra Småland finns
det ett potentiellt överskott av bränsle och främst måttligt stora värmenät,
men å andra sidan finns det där flera stora sågar så att det finns
förutsättningar för att vid industrin torka och förädla bränslen för en
något längre transport till förbrukare.

Ett möjligt alternativ i ett överskottsområde kan vara att i anslutning till
en tätort lägga ett kondenskraftverk med värmeleveranser till tätorten och
utnyttjande av spillvärme för torkning och förädling av bränsle i anslut-
ning till anläggningen. Eftersom tätorterna inom överskottsområdena
företrädesvis är små, kanske denna typ av anläggningar blir för små för
att kunna ge ekonomi i elproduktionen eller kanske för stora med hänsyn
till upptagningsområdets bränsleproduktion.

Ett scenario över regional tillgång och användning av biobränslen (TWh)
gavs i Bilaga 3 "Inhemska bränslen"till "Ett miljöanpassat energisystem":

Område Tillgäng
Awerkn Ind. bi-
rester produkter

Götaland 10 6
Svealand exkl Oalarna 9 5
Dalama+S Norrland 12 6
N Norrland 5 3

36 20

Användning
Värmeverk Användn i

industrin

9 7
4 11
7 11
3 5

23 34

Som framgår av tabellen har en regional balans förutsetts, samt att en
stor del används inom industrin. Med denna bild blir tillgången på
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bränsle för både olje- och kolersättning för både kraftvärme i stora anlägg-
ningar och för olje- och kolersättning i både stora och små anläggningar
otillräcklig för att möta det stora behov som kan uppstå vid en långt
gången övergång till inhemska bränslen. Å andra sidan kan detta sce-
nario kanske medge större elproduktion i mottryck eller kraftvärme vid
industrin. Som diskussionen kring sjötransporter och ev järnvägstran-
sporter ovan visar, kanske det inte är nödvändigt att förutsätta den
regionala balans som statens energiverk räknat med, utgående från ett
antagande om maximalt 12 mils transporter.

&2. Exempel på andra marknadsfragor

Oklar energipolitik - stor osäkerhet om marknadsförutsättningar

Marknaden för biobränslen är i många avseenden mycket osäker. Energi-
politiken har inte lagts fast på längre sikt och diskuteras livligt. Likaså
diskuteras frågan om EG-anslutning intensivt bland politiker. Kriget i
Mellanöstern kan också komma att påverka priset på olja och andra
bränslen kraftigt.

Denna stora osäkerhet gör det naturligtvis svårt för skogsindustrin att
bedöma förutsättningar och marknad för biobränslen på kort och lång
sikt. Svaren på frågorna om intresse och förutsättningar har därför blivit
mycket osäkra. Få är i dag beredda att lägga ned några större resurser på
att närmare undersöka möjligheterna eller projektera anläggningar för
produktion av bränsle eller el.

De mest konkreta kommentarerna kan erhållas från sågverksindustrin.
De har redan en betydelsefull verksamhet med hantering av olika slags
biprodukter. För dem finns det många olika vägar att successivt öka sin
försäljning av råvaror som kan användas till bränsle, utan att för den-
skull behöva göra kraftiga investeringar i anläggningar eller maskiner.
För dem finns det möjligheter till en successiv utbyggnad, för enskilda
sågar eller gemensamt i sågverksföreningar.

Situationen för skivindustrin och massa- pappersindustrin är annor-
lunda. De levererar normalt inte bränsleprodukter från industrin i form
av biprodukter i dag, utan de är snarare köpare av bränsle från sågverk
eller från den egna awerkningsverksamheten. För dem handlar det om
relativt stora beslut och investeringar att bygga upp en sidoproduktion av
bränslen eller el från t ex träddelar. De har därför mycket svårt att med
dagens förutsättningar ta ställning till eller tro på sådana investeringar,
speciellt som investeringar i produktionen av de primära produkterna
prioriteras.

Även när det gäller konkurrensen mellan olika användningssätt för
biobränslen är situationen i dag mycket osäker. Det finns ingen klar och
etablerad marknad utan snarast olika lokala marknader där förutsätt-
ningar för olika typer av användning lett till produktion av olika bränslen.
Vid vissa förutsättningar ger förädling av bränslen till pulver, pellets
eller briketter fördelar i t ex billigare eldningsanläggningar eller enklare
övergång från olja. Vid andra förutsättningar, med t ex stora anlägg-
ningar och tillgång till fuktiga bränsleråvaror i närområdet, är det är
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mest ekonomiskt med oförädlade bränslen utan torkning. Inställningen
och intresset för de olika typerna av bränslen skiljer sig också mellan
olika industrier. Sågverken, med begränsade produktionsvolymer och
med många gånger begränsad avsättning för bränslen i närområdet tror
mer på förädling än t ex massaindustrin eller storskogsbruket som är
vana att hantera stora flöden men ovana att handla i mindre poster till
små förbrukare.

Konkurrens mellan olika aktörer

Det finns flera olika typer av aktörer som kan ta hand om produktion och
försäljning av biobränslen.

Skogsbruket domineras i dag av den stora skogsindustrin, som genom sin
uppköps- och awerkningsorganisation sköter eller styr en stor andel av de
avverkningar som görs. Skogsindustrin har också i viss utsträckning eta-
blerat en biobränsleverksamhet som bl a försörjer kommunala energiverk
med bränsle.

Skogsägarrörelsen har i vissa områden en omfattande awerkningsverk-
samhet. Även den har etablerat viss bränsleverksamhet, bl a i anslutning
till egna sågverk. De privata skogsägarna är dock i stor utsträckning
beroende av storskogsbruket för försäljning av massaved och timmer.

Domänverket är en stor skogsägare med egen awerkningsorganisation.
För närvarande tar de endast ut bränsle ur skogen i begränsad omfatt-
ning, främst i form av träddelar till någon fabrik.

Sågverken sköter i viss utsträckning avverkningar, i några fall i egna
skogar. En stor andel av råvaran köps dock som timmer. Med dagens
rollfördelning är sågverkens råvarubas för bränsle därför främst
begränsad till det som kommer in med timret.

Skivindustrin är också starkt beroende av andra för sin råvaruförsörj-
ning.

Vid sidan om dessa aktörer finns det i viss utsträckning entreprenörer
som handlar med bränsle, tar hand om avverkningsrester m m. I
huvudsak är dessa dock i dag i någon form knutna till andra aktörer.

Med den begränsade marknad som finns i dag finns ingen stark kon-
kurrens mellan de olika aktörerna. Tidigare fristående bränslebolag, t ex
NyDo, klarade inte konkurrensen från bl a skogsindustrin.

I den bild som skisserats ovan är storskogsbruket, knutet till massa- och
pappersindustrin den starkaste aktören, med avgörande inflytande över
awerkningsteknik och handel med timmer och massaved. En fråga är
hur situationen kan komma att ändras vid en utökad biobränslemarknad.
Sågverken har som konstaterats ovan ett klart intresse och även förutsätt-
ningar att kunna bygga ut sin hantering. Men för att kunna få fram de
större möjliga volymer som skisserats ovan måste sågverken även ta in
bränsleråvaror till sågen för förädling. Det kan innebära att sågarna
lämnar sin traditionella roll som köpare av timmer och även engagerar
sig mer i avverkning och hantering/handel med massaved. Därmed
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kommer sågarna i en mer tydlig konkurrens med massaindustrin, som i
dag har ett starkt grepp om marknaden för skogsråvaror. Har sågarna
tillräckliga resurser och tillräcklig styrka att flytta positionerna eller
hävda sig på en sådan marknad?

En faktor som kan påverka denna konkurrensbild är ett eventuellt av-
skaffande av träfiberlagen. Då ökar möjligheterna för värmeverk att
direkt eller via entreprenörer/bränsleföretag vända sig till skogsägare för
att köpa bränsle i form av bl a klena träd, med en mer rationell hantering
än dagens gallringsteknik som ger en dyr massaved för skogsindustrin.
Massaindustrin kanske i gengäld kan kompensera sig genom att i ökad
omfattning gå över till grövre råvara och fa lägre awerkningskostnader.

Om träfiberlagen tas bort ökar även sågverkens möjligheter att få avsätt-
ning för biprodukter som bränsle, vilket även kan öka deras möjligheter
att på sikt bygga upp en ökad bränsleproduktion.

Dessa konkurrensfrågor är svåra och rymmer många aspekter, som t ex
marknadsutveckling för olika skogsindustriprodukter, eller skattefrågor.
Frågorna har endast noterats här eftersom de har så stor betydelse för
marknadsutvecklingen.

Strategier för uppbyggnad av en bränslemarknad?

Det är rimligt att anta att en utbyggnad av en framtida stor användning
av biobränslen kommer att ta tid, och att det successivt måste skapas en
ti'ltro hos potentiella producenter att marknaden kommer att växa och bli
stabil.

Hur skall då en marknad kunna byggas upp eller stimuleras?

Den viktigaste faktorn måste givetvis vara att det blir ekonomiskt fördel-
aktigt för användaren jämfört med alternativen, så fördelaktigt att det
lönar sig inte bara att byta bränslen utan också att investera i eventuella
ombyggnader eller nyinstallationer.

Dessutom måste köparen tro på att det kommer att finnas en säker
tillgång på bränsle, och kanske också att det kommer att finnas flera
leverantörer av bränsle.

En strategi skulle kunna vara att satsa på en uppbyggnad av kraftpro-
duktionsanläggningar i samarbete med storskogsbruket, där kraftbolag
eller kommuner står för investeringen och en garanterad bränsleför-
brukning för att motivera skogsindustrin att satsa på en anpassning av
avverkning och drift så att bränslena kommer fram. Att döma av de här
tagna kontakterna är intresset från skogsbruket att ta risk inte särskilt
stort, varför kraftindustrins eller eventuellt ett kommunalt intresse för
kraftvärme då måste bli det drivande. Så länge som elpriset är lågt,
kommer det att bli svårt att motivera annat än enstaka anläggningar av
demonstrationskaraktär av denna storskaliga typ. På sikt och med ett
högre elpris finns däremot goda förutsättningar, speciellt om det redan
etablerats en biobränslemarknad.
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En annan strategi skulle kunna vara att satsa på en mer successiv
etablering av en biobränslemarknad genom att verka för ersättning av
olja och kol i anläggningar av olika storlek. Med denna strategi skulle det
kunna vara möjligt att med mindre risktagande bygga upp lokala
marknader där mindre producenter, som sågverk eller bränslefbretag,
efterhand ökar eller bygger upp en produktion. Det ligger då nära till
hands att förädlade bränslen får en viktig roll. Mindre investeringar i
värmeanläggningen, lagringsbarhet, enklare hantering och billigare
transporter kan vara viktiga fördelar vid beslut om byte av bränsle.
Dessutom minskar beroendet av enstaka bränsleleverantörer i
närområdet - med torkade bränslen kan leverantörer sökas även på
längre avstånd.

Att döma av de reaktioner som erhållits finns de bästa förutsättningarna
for att successivt och på kort sikt börja bygga upp en marknad med den
senare strategin. Med i dag kända förutsättningar (och innan ev när-
liggande energipolitiska beslut ändrat dessa förutsättningar) lönar det sig
dåligt att investera i elproduktion. Ersättning av olja eller kol för värme-
produktion ligger närmare till hands, och det finns stora möjligheter för
sågverk att öka sina leveranser av bränslen utan att behöva göra stora
investeringar. I denna riktning verkar även den beslutade CO2-avgiften.
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7. Miljöfrågor
Den här genomförda studien har inte avsett miljöfrågor eller de stora
frågorna kring hur olika användningar av biobränslen påverkar miljön.
Här skall endast noteras några frågor i anslutning till den industriella
hanteringen av biobränslet.

Emissioner eller miljöstörningar som kan bli aktuella från hantering av
ofbrädlade eller torkade bränslen är främst sådana som i dag är aktuella i
anslutning till skogsindustrins normala verksamhet. Det handlar om t ex
avgaser från transporter, rökgaser från pannor eller torkningsanlägg-
ningar eller pressvatten från barkpressning.

Att göra en avvägning mellan olika bränslen enbart utifrån förädlings-
steget eller bränsleproduktionen är inte särskilt meningsfullt. Vad som
är av intresse bör rimligen vara hela kedjan från råvara till nyttiggjord
energi hos brukaren inklusive olika transporter och förädlingssteg.

När det gäller mer långtgående förädling, som svartlutsförgasning eller
produktion av flytande bränslen, finns det inte här underlag att närmare
kommentera miljöfrågor. Dessa hör hemma i en större avvägning mellan
olika bränslen.

8. Utvecklingsbehov
Produktion av bränslen i anslutning till industrin kan ske med befintlig
teknik, teknik som även finns i drift eller prövats i större eller mindre
skala. Givetvis finns det utvecklingsbehov i olika led och för olika typer av
processer.

I de diskussioner som här förts med olika branschrepresentanter har ut-
vecklingsfrågor inte framhållits som centrala eller viktiga för de enklare
typer av bränsleprodukter som diskuteras och som kan vara aktuell inom
överskådlig tid. Den centrala frågan är marknadsförutsättningarna och
möjligheterna att finna köpare till priser som gör verksamheten lönsam.

Det är också en realitet att riskbenägenhet och vilja att pröva ny teknik är
liten hos många potentiella bränsleproducenter som en följd av tidigare
erfarenheter där optimistiska satsningar misslyckades på grund av en
vikande marknad.

9. Slutkommentar
Den genomgång och översikt av utredningsresultat som gjorts, liksom de
kontakter som tagits, styrker att det på sikt finns en stor möjlig tillgång av
biobränslen att användas för energiändamål för el- och värmeproduktion,
och att industrins anläggningar kan få stor betydelse för produktion och
förädling av dessa bränslen, genom effektivisering av egen energianvänd-
ning, utnyttjande av biprodukter som bränsle, och genom att ändra
råvaruintaget mot en ökande andel träddelar och träd.
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Även om det på sikt finns en mycket stor potential är det dock i dag svårt
att bedöma relativ konkurrenskraft och kostnader för olika alternativ.
Möjligheter till t ex energieffek ti vi seeing och tillvaratagande av bipro-
dukter eller produktion av bränslen med utnyttjande av befintliga anlägg-
ningar eller genom komplettering av dessa har hittills inte undersökts
närmare av skogsindustrin. Man har på grund av att det på kort sikt inte
funnits någon marknad inte varit intresserad av att lägga ned några
större resurser på dessa frågor. Det har därför varit svårt att inom denna
studie få tillfälle att närmare diskutera skogsindustrins möjligheter eller
att gå in i deras förutsättningar på ett mer konkret sätt.

Sett i perspektivet av Vattenfalls intresse för elproduktion i stora kraft-
värmeanläggningar eller kondenskraftverk, eventuellt vid industrin, blir
slutsatsen att det på sikt kan finnas en god tillgång till bränslen för en
sådan utbyggnad, förutsatt att den kan konkurrera med de enklare
värmetillämpningarna för bränslet.

För att öka kunskaperna om de frågor som tagits upp i denna rapport ges
nedan några förslag till fortsatta insatser för att närmare kartlägga
industrins förutsättningar och möjligheter:

* Genomgång och kartläggning av något valt exempel på massa-
(pappers-) industri och eller begränsad region med avseende på
råvaruflöden, råvarufångst, energianvändning inom industrin,
effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till bränsle/elproduktion i
anslutning till anläggningen, möjligheter att utnyttja befintliga
anläggningar eller utrustningar, tillgång till spillvärme för
eventuell torkning, möjligheter till leverans av bränslen i sam-
verkan med awerkningsorganisation m m. Presentation även i
form av regionala scenarier som visar möjligheterna?

* Motsvarande för sågverk, då kanske för en grupp av sågverk i en
avgränsad region (t ex i Småland?), med genomgång av flöden av
industrived/råvaror/energi inom och till/från regionen.

* I anslutning till detta även diskussion av ekonomi och kostnader i
anslutning till produktion vid industrin.

* Översiktliga studier kring transportekonomi och kanske även
emissioner, spec för sjö- och järnvägstransporter i jämförelse med
landsvägstransporter.
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Vattenfalls kommentar

Produktion av förädlade bränslen

Inom industrin prioriterar man sitt primära mål att göra papper.
Investeringar för produktion av en biprodukt görs bara om lönsamheten
bedöms som mycket god och därmed risken begränsas. Tilltron till att det
inom en överskådlig framtid kommer en marknad är låg, vilket gör att
man inte tror på förädling av bränslen. Samtidigt finns det dock en
tillgång på kunnande, anläggningar och kanske även spillvärme. Det är
dock mest rationellt menar industrin att utnyttja dessa förutsättningar till
att utnyttja trädbränslen i form av ren flis. Denna kan bli
konkurrenskraftig i ett storskaligt integrerat framtagande av bränslet.

Generellt har sågverken en betydligt större tro på extern försäljning av
bränslen. Denna positiva syn beror på att de kan öka sin försäljning av
bränsleråvara utan att för den skull behöva göra kraftiga investeringar i
anläggningar eller maskiner. De är dessutom vana att hantera
biprodukter till små förbrukare.

Möjligheten att producera bränslet i förädlad form varierar kraftigt mellan
olika sågar. Lönsamheten är dock dålig i dag. I första hand kommer
internproduktion av bark, spån och flis att utnyttjas som bränsle.

-Slutsatsen är att skogindustrin idag i huvudsak är intresserad av bränsle-
formen flis, undantag vissa sågverk.

Elproduktion i industri i anslutning till bränsleförädling

Ett utökat intresse från skogsindustrins sida för biobränsle är intimt
förknippat med synen på affärsidéen elgenerering. Inom sågverks-
industrin finns en tilltro till att den egna värmeanläggningen skulle
kunna effektiviseras så att ett överskott går att använda för exempelvis
elproduktion i den egna anläggningen. Det främsta hindret är att
ersättningen för överskottsel levererad till nätet är allför låg, men även att
dagens elpriser är så låga att motiven även för intern elproduktion är
begränsad. Storleken på en anläggning for elproduktion vid t ex ett sågverk
blir liten varför investeringskostnader per kW el blir mycket hög.

1 massa och pappersindustri finns en "hypotetisk" möjlighet att det år
2 000 skulle vara möjligt att förutom 10 TWhe] genom svartlutsförgasning
producera ytterligare 10 TWhei genom utnyttjande av avverkningsrester
m m.

En investering bör ske i samband med att en enhet tas ur drift, ex.vis av
åldersskäl. Likaså bör betalningen motsvara nypriskostnaden for att
investeringen skall motiveras. Ett aktivt engagemang från Vattenfalls sida
gör att kostnaden slås ut på flera intressenter. Att installera nyproducerad
el i anslutning till pappersmassaindustrin kan vara intressant i
kondensfallet med tanke på verkens havsnära placering. Kraftvärme ger å
andra sidan en möjlighet att tilgodogöra sig värdet i värmen när priserna
är låga. Risktagandet med elproduktion är stort, särskilt i lågkonjunktur.
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Dessutom har inköpt el varit billigare än de rörliga kostnaderna för
bränsle och underhåll.

En synpunkt som nämnts är att kraftvärmeverk med biobränslen bör
läggas i anslutning till en tätort där det går att tillgodogöra sig värmen

- Slutsatsen är att dagens elpriser inte motiverar en investering i
produktionsteknik för bioelgenerering. Det krävs att industrin får betalt så
att summan motsvarar den nya elkostnaden, för att investeringar skall
kunna motiveras.

SystemfÖrdelar vid anslutning till kraftvärmeproduktion i fjän>
värmenät

Ett huvudskäl till att ett kraftvärmeverk med biobränslen bör läggas i
anslutning till ett fjärrvärmenät (tätort) och ej industrin, är att industrin
redan har en god tillgång på värme.

Med en strategi där anläggningar av olika storlek utnyttjas, bl a som
ersättning av kol och olja skulle det kunna vara möjligt att vid mindre
risktagande bygga upp lokala marknader där mindre leverantörer som
sågverk är producenter. Det ligger då nära till hands att förädlade
bränslen får en viktig roll. Detta skulle kunna öppna marknaden för de
överskottsbränslen som finns i de delar av Sverige som företrädesvis har
små eller måttligt stora fjärrvärmenät.

- Slutsatsen är att förädlade bränslen som ersätttning av kol och olja för
värmeproduktion ligger nära till hands. Det finns stora möjligheter att
utnyttja systemfördelar där sågverken kunde spela en viktig roll.

Utnyttjande av årstidsvariationer

I en kommunal mottrycksanläggning varieras panniasten efter fjärr-
värmebehovet medan en anläggning med kondenssvans kan köras vid
sama last (fullast) vid varierande fjärrvärmebehov. Man får därvid många
fullasttimmar vid en sådan anläggning (>5 500 tim) vilket också ger många
drifttimmar vid en bränslefabrik.

Vid ett kraftvärmeverk kan man tänka sig att använda normalt biobränsle
som baslast och förädlat bränsle som topplastbränsle vilket framförallt
skulle vara en fördel genom att man behöver mindre transporter.

Inom massaindustrin kan en förväntad teknikutveckling som bl a
innefattar ett större intag av träddelar medföra ett värmeöverskott. Denna
värme kan användas till förädling av bränslen i en bränslefabrik.

Ett första steg i att utnyttja denna värme utgör Modo Chemical ångtork
liksom Assis interna pulverframställning i Lövånger.
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Investeringsbehov vid omvanritingsanläggning

Biobränsleeldade pannor har normalt ett bränslehanteringssystem för att
ta emot oförädlat biobränsle, skogsavfall. Endast en grovsållning och
eventuellt finrivning av bränslet görs före pannan. Användande av
förädlat bränsle (torkat, kompakterat) vid en sådan anläggning kräver ej
några större investeringar. En anordning för blandning av normalt fuktigt
bränsle och förädlat bränsle är den enda ombyggnad som kan vara
nödvändig.

Vid en förgasningsanläggning torkas bränslet före förgasningen och
lagras i ett mellanlager före förgasaren. Man räknar med ett mellanlager
för endast några timmars drifttid. Förädlat torkat bränsle kan användas
direkt som ett delflöde till mellanlagret eller som delflöde till torken för
sluttorkning.

Ekonomin vid användning av förädlade bränslen beror helt på det pris
man betalar för bränslet. Ar behovet av förädlade bränslen litet, får man ej
direkt en billigare anläggning eller bättre prestanda. Har man en
anläggning som till stor del är designad för användning av förädlade
bränslen kan man bygga en enklare (billigare) bränslehantering och en
anläggning med högre prestanda, d v s högre elverkningsgrad.

Behovet av förädlade branden med hänsyn till framtida teknik

Det finns en stor potential att använda förädlade biobränslen i befintliga
eller kommande anläggningar för biobränslen. Förädlade bränslen bör i
första hand användas som komplement till ett annat skogsbränsle för att

utjämna variationer i bränslekvalitet
användas som reservbränsle
öka anläggningens tillgänglighet
öka konkurrensen på bränslemarknaden

Förädlat bränsle kan också användas som reservbränsle vid problem i t ex
bränslehanteringssystem eller tork eftersom förädlat bränsle normalt sett
är lättare att lagra vid anläggningen.

Några utvecklingstrender som talar för en framtida framställning av
förädlade bränslen är ett ökat utnyttjande av spillvärme för etc torkning,
billigare kompakteringsmetoder m m.

Förädlat bränsle inom demoprojekten

Användning av förädlade bränslen inom Vattenfalls demoprojekt kan i
första hand vara aktuell för VEGA-projektet. Genom att en IGCC för
biobränslen (VEGA) innehåller en tork for bränslet kan man i processen
utnyttja de fördelar man har med ett förädlat bränsle. Förädlat bränsle har
troligen också fördelar ur inmatningssynpunkt till en trycksatt
förgasaren.
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I första hand skulle man använda ett förädlat bränsle som reserv och
topplastbränsle för att öka tillgängligheten på processen.

Vilken omfattning man kan använda förädlat bränsle beror på
lokaliseringen av anläggning, tillgång på bränsle samt bränslepriset.
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