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BIOFLEX.
Ett geografiskt informationssystem för analys av regionala biobränslemarknader.
Exemplet Västerbotten.

Sammanfattning

Bioflex är ett geografiskt informationssystem för regional analyser av bioenergi-
marknader. I systemet hanteras uppgifter om tillgångar och förbrukning av olika
slags bränslen och med möjligheter att variera förutsättningarna i en rad avseen-
den. Man kan koppla olika databaser "till systemet och därmed anpassa det till
lokala förutsättningar och till tillgängligt material. Kartan används som ett peda-
gogiskt hjälpmedel för att studera fördelningar av tillgångar och/eller belägen-
heter av produktions/förbrukningsställen. Kartan har dubbelsidig kommunikation
med databaserna vilket innebär att man genom att peka på kartan kan få fram
uppgifter om en tillgång eller en anläggning och att man genom att markera i ett
register kan få en anläggning eller tillgång utlagd på kartan.

Med de villkor och begränsningar som ställts i Bioflex uppskattar vi att det finns i
storleksordningen ca 600-900 GWh/år skogsbränsle och 900 GWh/år torv att an-
vända utöver dagens förbrukning i den studerade regionen Västerbottens län.
Det ger en potential om i storleksordningen 1,5 -1,8 TWh/år och därtill ska
läggas ett troligt ökande bidrag av biprodukter från sågverk och andra skogs-
industrier.

En bedömning är också att vissa strukturella marknadsförändringar kan komma
att påverka marknaden och att dessa snarare tycks öka bränsletillgången än
minska den. Massaindustrin tenderar att ställa ökande krav på råvaran så att t ex
rötskadad skog inte tas emot. Den kan därmed komma att utgöra en bränsle-
fraktion. Vidare går branschen mot en höjning av minsta diameter för massaved
som kan komma att dra i samma riktning. Dessutom går branschen mot
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differentierade taxor som innebär att man betalar mindre för rundvirke som
ligger på stora avstånd. Dessa merkostnader innebär en relativ förbättning av
energimarknadens konkurrensförmåga.

Torvproduktionen kan gynnas om torven så som nu övervägs av biobränsle-
kommissionen blir klassad som biobränsle.

För skogsindustriella biprodukter har vi redovisat en rad förändringar som
tillsammans bör leda till ökat utbud.

Energiskatternas framtida utformning är ett betydande osäkerhetsmoment när
det gäller bioenergins konkurrensförmåga.
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Title
BIOFLEX.
A geographical information system for the analysis of regional biofuel markets.
Example - Västerbotten.

Summary

Bioflex is a geographical information system for regional analyses of bioenergy
markets. The system handles information on the supply and consumption of
different types of fuel, with the possibility to vary preconditions in a number of
respects. It is possible to connect various databases to the system and thereby
adapt it to local conditions and to available material. A map is used as a
pedagogical aid for studying the distribution of supplies and/or the positions of
production/consumption sites. The map has two-way communication with the
databases, which means that by pointing at the map it is possible to access
information on a supply or a plant, and that by marking a register it is possible to
have a plant or a supply marked on the map.

With the conditions and limitations set in Bioflex, we estimate that there is
something in the order of 600-900 GWh/year or forest fuels, and 900 GWh/year
of peat, which can be used over and above today's consumption in the region
studied - the County of Västerbotten. This gives a potential in the range of 1.5-
1.8 TWh/year, and in addition there will probably be an increase in the contribu-
tion from saw-mills and other forestry industries.

Our assessment is also that the market will be affected by certain structural
changes, and that these would seem to increase the supply of fuel rather than
decrease it. There is a trend in the pulp industry to place increased demands on
raw materials so that, for example, wood damaged by rot is not accepted. This
can however be used as a fuel fraction.
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The industry is also moving towards an increase in the minimum diameter of
pulp wood, which might have a similar effect. Furthermore, the industry is
beginning to introduce differentiated prices which will mean that less is paid for
round wood from distant areas. These additional costs lead to a relative
improvement of the competitive strength of the energy- market.

Peat production may benefit if peat is classified as a biofuel.

In the case of residues (sawdust, bark) from the forest-industry we have
mentioned a number of changes which together should lead to an increase in
supply.

However, the structure of future energy taxation is a significant factor of
uncertainty in terms of the competitive strength of bioenergy.



FÖRORD

Under 80-taIets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och vänne/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut 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. Konceptens möjlighet att anpassas till olika
bränslen och mot marknader även utanför Sverige skall vara viktiga kriterier vid val av
utvecklingslinjer."

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall dels av forskare vid
högskolor och 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
bioflex - ett geografiskt informationssystem för analys av regionala biobränslemarknader.
Exemplet Västerbotten.

Vattenfall juni 1992

Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi
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1. INLEDNING

Dalarnas forskningsråd har i olika etapper samarbetat med Vattenfall för att
utveckla ett dataprogram som kan utföra analyser av den rumsliga fördelningen
av biobränslen I den första etappen koncentrerades arbetet på att beskriva och
analysera den befintliga marknaden i en region. Pannor, bränslen, transporter
och aktörer kartlades i detalj och systematiserades i ett program som arbetade
interaktivt med formulär och gratik. Man fick en överblick över situationen och
kunde samtidigt undersöka systemets detaljer på ett enkelt sätt.

I en andra etapp utvecklades programmet för att också kunna hantera de
potentiella tillgångarna av bränslen i en region. Därmed lades grunden till ett
verkligt analysinstrument, användbart för planering av ett bioenergibaserat
energisystem i en region.

I denna tredje etapp har programmet utvecklats till ett avancerat ana-
lysverktyg där beräkningar kan göras av framtida tillgångar och där en rad
förhållanden kan varieras med syfte att t.ex. undersöka hur känslig försörj-
ningen av bränslen är för variationer i skogsavverkningar.

Bioflcx är således ett geografiskt informationssytem där kartan används som »
ett pedagogiskt hjälpmedel för att studera fördelningar av tillgångar och eller
belägenhcter av produktions'förbrukningsställen. Kartan har dubbelsidig kom-
munikation med databaserna vilket innebär att man genom att peka på kartan
kan få fram uppgifter om en tillgång eller en anläggning och att man genom att
markera i ett register kan få en anläggning eller tillgång utlagd på kartan.

I det följande kommer programmet att presenteras på tre skilda sätt:

1) en metoddiskussion för att klargöra vilka olika alternativa databaser som
beaktats utnyttjats och hvr beräkningsrutinerna växt fram (kap 2).
2) en redovisning av utfallet i studieområdet Västerbottens län (kap 3).
3) en manual som ska göra det möjligt att använda Bioflex i planeringssitua-
tioner (bilaga 3).

2. METODDISKUSSION

Arbetet med att utveckla programmet har utgjorts av dels programmering och
dels insamling, bearbetning och analys av data. Programmeringsarbetet har i
huvudsak varit ett utvecklingsarbete som inte behöver upprepas vid en till-
ämpning av programmet i en annan region eller vid en annan tidpunkt. Vissa
anpassningar blir dock nödvändiga. Det kan gälla förändringar orsakade av att
de tillgängliga databaserna är väsentligt annorlunda eller att det efterhand
utvecklas nya hjälpprogram som kan integreras i systemet och förbättra det.
Det kan också vara så att nya bränsleslag, andra typer av förbrukare av bränslen
eller andra ägarkategoricr kräver smärre ändringar. .

I huvudsak är ändå programmeringsarbetet genomfört som en engångsupp- 1
gift medan insamling av data och viss bearbetning och analys måste genomfö- |
ras på nytt vid en tillämpning i en ny region. Som underlag för en sådan till-
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ämpning ska vi i det följande diskutera vilka databaser som kan vara aktuella,
deras tillgänglighet, kvalitet mm. Vi redovisar också uppskattade, kända
kostnader för en ny Biofkxtillämpning.

2.1. Kartografi

I den genomförda tillämpningen för Umeåregionen har vi digitaliserat in en
egen kana i skala 1:100 000 i närområdet och skala 1:250 000 på längre av-
stånd från den tänkta lokaliseringen. Kartan skiljer på marktyper av följande
slag: öppen mark (odlingsmark, industrimark, eller liknande), myrar, sjöar,
tätorter och övrig mark (som är klassad som skogsmark vid körningar i pro-
grammet). För att ett markområde ska klassas som öppen mark, myrmark, sjö
eller tätort krävs att det är i storleksordningen från 10 ha och uppåt. Kartans
noggrannhet bedömer < i som tillräcklig för de ändamål den används till. I
Umeåfallet finns emellertid inte vägstäckningar med vilket förhindrar trans-
portekonomiska analyser. Kartan är kopplad till koordinatema i riket nät och i
nedcrkant kan det koordinatbestämda läge avläsas löpande.

Utvecklingen av färdiga digitalisserade kartor går emellertid snabbt och vid
en förnyad tillämpning av Bioflex är det sannolikt lämpligt att köpa in en färdig v

kana och via ett hjälpprogram (SPANS) integrera den i Bioflex. Det finns flera
möjligheter till olika kostnadsnivåer.

Den som blir aktuell i första hand är Lantmäteriverkets digitaliserade "Röda
Karta1 i skala 1:250 000. Kanan omfattar följande klassindelning:

- vattenytor
- skogsmark
- sankmark
- tätorter, begränsningslinjcr
- annan koncentrerad bebyggelse
- kalfjäll
- glaciärcr
- övrig mark

Den levereras med 200 meters upplösning som 1 —bits rasterdata på 3,5" dis-
ketter.

Kanan ger en rasterbild med en relativt grov upplösning vilket begränsar
möjligheterna att zooma ner och studera ytmässigt detaljerade fenomen. För de
ändamål som kanan används till i Bioflex krävs två progiammeringsoperatio-
ner. Den ena är att översätta kanan till en form som Bioflex kan läsa och han-
tera och den andra är att modifiera de zoomings- och utritningsfunktioner som
finns i dagens Bioflex så att den nya kanan kan användas fullt ut. En grov
uppsakttning pekar mot en arbetsinsats på ca två veckor för dessa moment. Den
insatsen blir en ny engångsinsats som inte behöver upprepas vid framtida till- ;

ämpningar. Inköp av Jen digitaliserade kanan inkl. kostnader för samman- \
ställning, leverans och moms är i storleksordningen 5 000 kr. \

Beräkningarna av arbetsåtgång och kostnaderna bygger på förutsättningen |
att vägfrågan även fortsättningsvis hanteras schablonmässigt Det går även att, |
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på några olika sätt och med olika hantering, få med vägarna på Röda kartan. Vi
har inte gjort någon bedömning av kostnaden för detta.

Det finns också en möjlighet att i stället använda den Blå kartan som har
vägar inlagd med en uppdelning på 15 klasser efter bredd, standard, bärighet,
broar os' Den är betydligt dyrare (i storleksordnignen 20 000 kr) och innehål-
ler långt mer information än som ryms i PC-format. Användning av den för-
utsätter alltså att den renas från onödig information. Vi anser inte att det är en
lämplig lösning. Det finns också andra lösningar som är mer avancerade när det
galler behandlingen av vägar, men de är dyrare och kräver mer eget program-
meringsarbete.

2.2. Energiproduktionens omfattning i studieregionen

Bioflcxprogrammct måste kunna hantera en föränderlig konkurrenssituation för
biobränslen Förbrukningen i den studerade regionen måste därför kartläggas. I
L mcå- tillämpningen har vi använt pannregistret från Statens Anläggnings-
provningar som upptar alla anläggningar som står under yrkesmässig övervak-
ning. Vi har skapat en generell struktur för att importera registret i Bioflex-
programmet vilket innebär att det kan upprepas utan ändringare i programmet
under förutsättning att registret kan levereras på samma format fortsättningsvis.
Kvalitén i SA-registret avgör hur bra denna databas blir. Enligt vad som kom-
mit fram i samband med projektet finns det brister i SA-registret som gör det
motiverat att via enkät eller intervju kontrollera de viktigaste anläggningarna i
en ny Bioflcxtillämpning. I vårt fall har vi kompletterat databasen genoir. att
intervjua större användare av biobränslen, medan SA-registret accepterats för
övriga anläggningar. Kostnaden för inköp av registret var ca 6 000 kr.

2.3. Tillgång på torv

Torvmarkcrna finns digitaliserade på kartan som därmed ger en uppfattning om
myrarnas rumsliga fördelning. I databasen finns torvtillgångarna redovisade
med länsstyrelsens uppgifter om koncessioner som underlag. Vi skiljer på
myrar med undcrsökningskoncession (sådana som bedömts som intressanta)
myrar med bearbetningskoncession (sådana som är aktuella med för torvtäkt)
och sådana med täkttillstånd (som normalt är i drift). En liknande indelning är
antagligen den mest lämpade även vid en ny tillämpning. Vid varje tillfälle då
Bioflcx introduceras i en region krävs att någon med lokal kännedom om till-
gångar och marknad tar ställning till hur data ska hanteras. Länsstyrelsen har
alla uppgifter om koncessioner och täkttillstånd och har normalt också invente-
ringsmatcrial som kan levereras utan kostnad. I Umeåfallet tog det någon
månad att få uppgifterna.

2.4. Tillgång på skogsbränsle

Huvuddelen av utvecklingsarbetet i projektet har legat på bedömning av
skogsbränslcpotcntialcn i en region. Några viktiga frågeställningar som vi ar-
betat med har varit:



1) att fastställa vilka olika statistiska underlag som kan användas för skogs-
bränslebcräkningar. Kvalitetsskillnader, täckningsgrad, innehåll och format.

2) att bedöma bränsletillgångarnas storlek och rumsliga fördelning.

3) att bedöma bränsletillgångarnas tidsmässiga fördelning över en prognospe-
riod.

4) att bedöma hur biologiska och tekniska restriktioner för bränsleuttag påver-
kar tillgångar och deras rumsliga och tidsmässiga fördelning.

5) att utarbeta en generell beräkningsmodell för skogsbränsletillgångar där vik-
tiga variabler kan ändras efter behov så att den kan användas som ett ana-
lysverktyg.

Metodbeskrivning

Det fanns fyra iyper av grundmaterial att utgå från:

1) Skogsvårdsstyrelsens statistik för avverkningarna 1980-89.
Detta material ger kommunvisa summor för slutavverkningar och gallringar.

Det ger arealer, totalvolymcr avverkning m3sk/ha totalareal, uttag i m3sk/ha
av verkad yta m.m. Det är kort sagt ett utmärkt material för en grov uppskatt-
ning av totala avverkningarna av rundvirke, fördelat på kommuner. Det som
fattas är åldersfördelning, virkesförråd, underlag för tillämpning av biologiska
restriktioner samt möjligheten att göra närmare analyser av transportsträckor.

2) Riksskogstaxeringens provytor
Dessa ytor är utplacerade med ett medelavstånd av ca 2,5 km. I undersök-

ningsområdet fanns 2300 ytor. Varje yta är mycket noga klassificerad m a p
bonitet, terräng- och vegetationsfÖThållanden, virkesförråd m.m. Till varje yta
hör också en uppgifter om hur stor verklig areal den representerar. Summan av
dessa arealer ger totala produktiva skogsarealen för hela området något som
mycket underlättar utvärderingen av underlaget. Materialet kostar ca 20 000 kr.

3) Skogsstyrelsens översiktliga skogsinventering (ÖSI)
ÖSI-registret ger beståndsvisa uppgifter om all privatskog. Den utförs med

ett 10-års omdrev och har mycket god geografisk täckning. Enligt formatta-
bellcn innehåller den alla nödvändiga uppgifter för prognos av skogsbränsle-
tillgången Materialet är mycket omfångsrikt. För vårt område innebar det ca
200 000 bestånd registrerade på 19 disketter. Materialet kan ge en god geogra-
fisk upplösning av tillgångarna, men eftersom det inte är helt yttäckande måste
det göras en korrigering mot kända tillgångar, antingen kommunvis mot
skogsvårdsstyrelsens data eller för mindre områden mot riksskogstaxeringens
ytor. eller mot data från digital karta. Materialet kostar 20-50 000 kr.
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4) Tre register inskaffades från MoDo, SCA och Domänverket. Detta material
har samma möjligheter och begränsningar som ÖSI, se ovan.

Externa beräkningar

Man kan låta göra avvcrkningsprognoser hos Skogsstyrelsen i Jönköping eller
på Skogshögskolan i Umeå. Skogsstyrelsen kan göra beräkningar på framtida
uttag av skogsbränse med ett program framtaget som examensarbete på SLU i
Garpenberg. Det arbetar beståndsvis mot ÖSI och ger alltså bara en skattning
av potentialen från privatskog. En köming med kommunvis redovisning kostar
för vårt område 32 000 kr.

På SLU i Umeå kan man göra avverkningsprognoscr med Hugin, ett pro-
gram som gör en trädvis beräkning på data från Riksskogstaxeringens provytor
med stor noggrannhet. Bedömningen av utfallet av skogsbränsle får man göra
själv, utgående från uppgifter om virkesfraktioner. Vi beställde två sådana
körningar med 30 års prognostid, en med dagens avverkningsnivå och en
högre. Det kostade 10 000 kr.

2.5. Förberedelse av grundmaterialet

Följande beståndsvisa uppgifter beställdes från Riksskogstaxeringen, ÖSI och
skogsbolagen:

Kommun
Koordinatcr
Areal
Ålder
Ståndortsindex
Virkesförråd
Trädslagsfördclning
Fuktighetsklass
Vegetationstyp
Jordart
Ytstruktur
Lutning

Med dessa uppgifter kan man göra tillväxt- och avverkningsprognoser samt
bedöma om biologiska eller tekniska restriktioner för avverkning föreligger.

Registren var mer eller mindre kompletta. De var alla på olika format vilket
krävde att ett särskilt program skrevs för varje register, som dels formade om
data till ett gemensamt dataformat, dels utförde kvalitetskontroll på materialet.
Detta resulterade i följande:

Riksskogstaxeringen:
- 1% bortfall pga ingen uppgift om fuktighetsklass, vegetationstyp, jordart
- 2% bortfall pga ingen uppgift om ålder.

ÖSI:
Det fanns nästan inga uppgifter om fuktighetsklass, vegetationstyp och jordart.
En mycket schablonmässig komplettering av dessa uppgifter gjordes med



utgångspunkt i ståndortsindex. Sedan föll 3% av arealen bort pga brister och

fel.

SCA:
Den yngre hälften av bestånden saknade uppgifter om virkesförråd. Detta
ersattes med ett beräknat värde i Bioflex avverkningsprogram. Därutöver föll
6% av arealen bort pga felande uppgifter om fuktighetsklass, ståndortsindex
och areal.

MoDo:
Uppgifter om kommun saknades. Detta löstes genom att Bioflex beräknings-
program (se nedan) förseddes med en rutin som med ledning av beståndskoor-
dinaterna räknade ut i vilken kommun beståndet låg. 25% av bestånden sak-
nade virkesförråd, detta ersattes med ett beräknat förråd. 1% av arealen föll
bort på övriga fel.

Domänverket:
Hälften av arealen föll bort p g a bristande koordinatangivelse. Genom att
bearbeta data om förvaltning, skog och huvudavdelning hade en ungefärlig
koordinat kunnat tas fram, med det gjordes inte. 2% av arealen föll bort p g a
övriga fel.

Totalt täckte ÖSI och bolagens register 850 000 ha av de 1 550 000 ha (55 %)
produktiv skogsmark som undersökningen omfattade. Felande areal beror på
bortfall ur grundmaterialet bristande täckning i ÖSI-registret (grovt ca 60%
täckning av privatskogen) samt ägarkategorier som inte är representerade i
dessa register.

Awerkningsprognos

Ett särskilt program för beräkning av framtida avverkningar skrevs. Det bygger
på lantbruksstyrelsens och lantmäteriets "Beståndsmetoden för skogsvärdering"
från 1988. Rutinerna fick korrigeras något, bl.a. ger denna metod en gallrings-
andel på ca 50%, medan i det studerade området den snarare är 25%. Resulta-
ten från programmet jämfördes med skogsvårdsstyrelsens statistik och Hugin-
resultaten och programmet korrigerades tills en tillräcklig noggrannhet upp-
nåddes.

Programmet kan bearbeta obegränsat stora indatamängder och är snabbt,
beräknar ca 150 000 bestånd i timmen. Man kan styra slutavverkningamas och
gallringarnas fördelning över ytan, i tiden och om de kan bli föremål för biolo-
giska eller tekniska restriktioner.

Alla fem materialen kördes med programmet. Eftersom uttagsnivåerna
varierar mellan olika områden delades grundmaterialet upp kommunvis och
varje kommun kördes med styrande uttagsnivåcr enligt skogsstyrelsens statis-
tik. ?L detta sätt hölls totala nivån fast, medan programmet fördelade
avverkningarna så att de mognaste bestånden avverkades först.
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Värdering av awerkningsberäkningarna

Uppgifterna om avverkningen importerades till tabeller i Paradox, ett av de
mest använda databasprogrammen. De analyserades med avseende på över-
ensstämmelse med skogsvårdsstyrelsens statistik, med Huginkömingama samt
de avverkade volymernas och restriktionernas fördelning i tiden och över ytan.
Denna analys visade att Riksskogstaxeringens material var tillräckligt för en
bedömning av tillgången på skogsbränsle. Detta, tillsammans med bristande
täckning, kvalitetsbrister och den ohanterliga volymen hos ÖSI-och bolags-
materialet, ledde till att endast den taxeringens material användes i den fortsatta
bearbetningen.

En utförligare beskrivning av denna värdering ges i avsnittet
"Riksskogstaxeringen eller beståndsvisa register - en utvärdering" (LMV
1988:1).

Analys av utfallet av skogsbränsle

Ett särkilt program för beräkning av skogsbränsle gjordes. Detta ingår som en
mycket lättanvänd del av Bioflexprogrammet. Nu finns endast Riksskogstaxe-
ringsbaserade data inlagda, men programmet kan arbeta på varje material som
är kört genom Bioflex avverkningsprogram eller kan ges motsvarande datafor-
mat, nämligen:

Kommun
Koordinater
Avverkningstyp, slutavverkning eller gallring
Areal
Uttagen volym
Ståndortsindex
Fuktighetsklass
Vegetationstyp
Jordart
Ytstruktur
Lutning

Användaren arbetar genom ett formulär på bildskärmen där han kan fylla i bl.a:

Förbrukningsort
Min och max radie för insamlingsområdet
Transportpris
Min volym per ha för uttag av skogsbränsle
Biologiska och tekniska restriktioner
Faktor för producerad mängd fl is per m3sk slutavverkat gagnvirke
Faktor för producerad mängd flis per m3sk gallrat gagnvirke
Faktor för energiförlust pga lagring

Programmet finner de avverkningar som motsvarar kriterierna och beräknar:
Avverkade volymer
Bortfall pga restriktioner
Energimängd i GWh
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Transportkostnad i kr/MWh
Antal uttagna bestånd

Transportavståndet beräknas enkelt med en faktor 1,3 x fågelvägen.
Innehållet i formulärbladet, såväl frågan som svaret, spars och nya beräk-

ningar görs på nya blad så man enkelt kan gå tillbaka och studera resultatet av
tidigare frågor.

En beräkning går ganska fort, med nuvarande underlag på drygt 1000
avverkningar tar det 5-15 sek med en snabb dator, beroende på insamlings-
områdets storlek.

2.6. Riksskogstaxeringen eller beståndsvisa register? - en utvär-
dering

För bedömningen av den framtida tillgången på skogsbränsle behövs data om
den geografiska och tidsmässiga fördelningen av skogsavverkningar. Det är en
förutsättning för en meningsfull bedömning av konkunens om tillgångarna och
upptagningsområdets storlek. Kommunvisa data från skogsvårdsstyrelsen ger
inte denna information, särskilt inte om kommunerna är stora. Vi har utvärderat
två typer av material, dels riksskogstaxeringens provytor, dels beståndsregister
från ÖSI, Domänverket, Modo och SCA.

Registren kördes först genom Bioflex program för avverknings-prognoser.
Vi valde en uttagsnivå som motsvarar genomsnittliga uttaget under 1980-talet.
På beståndsregistren tillämpades nivåerna kommunvis. På riksskogstaxeringens
material tillämpades nivåerna Tör hela materialet, vilket medför att programmet
fördelar uttaget mellan kommunerna. Beräkningarna gjordes för 20 år framåt i
tiden, uppdelat i fyra 5-årsperioder.

Avverkningarna från de beståndsbaserade registren lades ihop till ett register
för att få en rimlig yttäckning. Det visade sig att de täckte ca 50 % av arealen,
med ganska ojämn spridning av täckningen mellan kommunerna.

Resultatet av avverkningsberäkningarna jämfördes med skogsvårdsstyrel-
sens statistik för 1980-talet och med av SLU i Umeå utförda beräkningar på
Riksskogstaxeringens provytor med Huginmodellen. Huginbcräkningarna
fanns för två nivåer, dels en låg, motsvarande ett genomsnitt för 1980-talet,
dels en hög, motsvarande dagens nivå under 10 år, sedan högsta möjliga.

Det undersökta området omfattar 8 kommuner i Västerbotten: Skellefteå,
Robertsfors, Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm och Vindeln från kustlan-
det samt Lycksele från inlandet. I diagrammen nedan kallas de för respektive
Ske, Rob, Ume, Nord, Vann, Bjur och Vind.

i

1
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Totala virkesuttaget

I diagram 1 visas totala uttaget från de fem beräkningarna. Stapeln 1980-89
visar skogsvårdsstyrelsens statistik över uttaget under denna period, ue övriga
staplarna redovisar beräknade värden. Statistiken bygger på en skogsareal på
1552.000 ha. medan Riksskogstaxeringens provytor tillsammans representerar
1556.000 ha, vilket alltså utgör underlag både för Huginberäkningama och våra
egna avverkningsberäkningar på provytoma.

if
il
5-"I "1-15 16-20

Tiaspe'iod. år

Fig 1. Total avverkning i 8 kommuner under 20 år med olika beräkningsmeto-

der. Uppdelning i 5-årsintervall.

Beståndsre^istren, alltså ÖSI, MoDo, SCA och Domänverket täcker tillsam-
mans ca 50 % av skogsmarken, vilket förklarar att de ger cttt lägre uttag. Dia-
grammet visar därmed en allvarlig brist i beståndsregistrens och ger en indika-
tion på det olämpliga i att använda dem i Bioflexprogrammet.

Hugin hög är gjord så att perioden 1-10 år ligger på konstant uttag medan
det under perioden 11-20 görs ett maximalt uttag. Sänkningen i den sista 5-
årsperioden beror troligen dels på en ackumulering av slutavverkningsmogen
skog under år 1-10 som tas ut under år 11-15, samt på den brist på medelål-
ders bestånd som finns i området.
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Totala uttaget kommunvis

Fig 2 visar summan av 15 års avverkning för skogsvårdsstyrelsens statistik

1980-89 samt tre olika beräkningar, fördelat på kommunerna. Hugin och

Riksskog är gjorda med samma grundmaterial men med olika beräkningsmo-

deller - Hugin respektive Bioflex eget program. Överensstämmelsen mellan

dessa två är så god att Bioflex-modellen kan betraktas som fullt användbar.

För de flesta kommunerna ligger Bioflex-resultaten närmare statistiken för

1980-89 än vad Hugin gör. Eftersom ingen kommunvis styrning gjorts på

Bioflex-beräkningen är detta endast ett utslag av olikheter i beräkningsmodel-

lerna.

i ' r^

h

B u r Lvcl- Ncy-c Rob Ske1 Ume Vän Vind

Fig 2. Prognos över avverkningarnas kommunvisa fördelning med skilda

beräkningsmetoder. Genomsnitt av 15 års avverkning.

Staplarna för ÖSI- och bolagsskogarna visar en klar snedfördelning av arealen
mellan kommunerna. Med kommunindelning framstår beståndsregistren som
ett än osäkrare material.
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Fig 3 visar avverkningsprognosen för riksskogstaxeringens provytor, förde-
lat på kommuner i fyra 5-årsperioder. Volymerna varierar märkbart mellan
perioderna. Detta beror dels på en naturlig variation över tiden, dels på att
antalet ytor, 1050 st, är så lågt att särskilt de små kommunerna inte blir statis-
tiskt riktigt representerade. Spridningen är dock inte värTC än att t ex ett
medeltal av de 15 första årens avverkningar bör ligga ganska nära sanningen.
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Fig 3. Prognos över avverkning i 8 kommuner baserad på Riksskogstaxering-

ens provytor. Fördelning på 5- årsperioder.
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Biologiska och tekniska restriktioner för bränsleuttag

Det *r väsentligt att känna till den rumsliga fördelningen av de biologiska och
tekniska restriktioner som kan förhindra uttag av skogsbränsle, samt om de är
sncdfördelade över tiden. En värdering av restriktionerna gjordes genom att
följande kriterier ställdes för att uttag av skogsbränsle skulle tillåtas:

Fuktklass: Frisk eller fuktigare
Vegetation och jordart: Lingontyp och bättre på fin jordart, eller
Blåbärstyp och bättre på medelgrov eller fin jordart
Ytstruktur: Bättre än mycket grov
Lutning: Mindre än 33 %

Figur 4 visar för riksskogstaxeringcns material hur restriktionerna inverkar
över tiden. De varierar knappast alls, vilket väl var det förväntade resultatet.
Genomsnittliga bortfallet ligger på ca 20 % av volymen.

Fig 4. Avverkningsprognos som visar hur biologiska och tekniska restriktioner

påverkar utfallet över tiden.
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Figur 5 visar restriktionernas kommunvis med riksskogstaxeringen och
beståndsregistren särredovisade. inverkan för riksskogstaxeringens material,
kommunvis på summan av 15 års avverkningar. Den dåliga överensstämmelsen
leder oss även här till slutsatsen att beståndsregistren är osäkra. Riksskogs-
taxeringens bedömningar i dessa avseenden sker med större konsekvens och
noggrannhet. En stor del av underlaget för bedömningen för ÖSI och bolags-
siffroma är osäkert på grund av bristfälliga data. Till exempel har ÖSI-materi-
alet inga uppgifter om vegetationstyp och fuktighet ifyllda, utan de har ersatts
av en schablonuppskattning med hjälp av ståndortsindex, vilket endast visar en
svag korrelation med restriktionernas inverkan.
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Fig 5. Inverkan av biologiska och tekniska restriktioner för uttag av biobränsle.
Kommunvis och för 15 års avverkning.
Riksskogstaxeringen i vänstra stapeln för varje kommun och beståndsregistren
i den högra.

Den geografiska upplösningen

För beräkning av volymer inom ett visst upptagningsområde och transport-
sträckor bör man ha en uppfattning om materialets geografiska upplösning.
Eftersom ovanstående analyser pekar mot att riksskogstaxeringens material är
fullt användbart med tanke på avverkningarnas fördelning över tiden och
restriktionernas inverkan gjordes en mer noggrann bedömning av materialets
fördelning över ytan. Förutsättningarna är ganska goda, eftersom avverkning-
arna under en 15-årsperiod, 1050 st, ligger på ett medelavstånd av ca 4 km från
varandra, ganska jämnt fördelade över ytan.
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Figur 6. Medeltal avverkning på 1-mils rutor och med avstånd till Umeå.

Riksskogstaxeringen över en 15-årsperiod.

Först summerades avverkningarna, med och utan restriktioner för sig, till rutor
med 1 mils sida. Dessa studerades sedan med avseende på genomsnittlig volym
som funktion av avståndet från Umeå. Resultatet visas i figur 6. Eftersom
rutorna närmast Umeå är färre, och volymen i varje ruta beror dels på avverk-
ningsuttaget, dels på hur stor del av rutan som i verkligheten är skogtäckt, blir
variationen nära Umeå störst. Med ökande avstånd jämnar dessa effekter ut sig.
p g a det större antalet rutor för varje avstånd. Med tanke på hur naturen ser ut
på resp avstånd ter sig resultatet mycket rimligt, med ganska jämn tillgång upp
till ca 10 mil från Umeå, varefter tillgångarna sjunker ju längre in i inlandet
man kommer.
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Figur 7 visar summan av avverkad skog som funktion av avståndet från
Umeå Detta approximcrar upptagningsområden som ligger mellan koncent-
riska halvcirklar med en mils inbördes avstånd. Ju längre bort från Umeå desto
större blir förstås ytan mellan halvcirklarna. Bortanför 10 mil minskar till-
gången, dels för att man når områden i inlandet med låg tillväxt, dels för att
cirklarna börjar gå utanför området med provytor, särskilt söderut eftersom
Örnsköldsviks kommun inte finns med i materialet.

Figur 7. Summa avverkning per 1-mils intervall och med avstånd från Umeå.
Riksskogstaxeringen över en 15-årsperiod.

Figur 6 och 7 visar att man utan alltför stor osäkerhet kan uppskatta avverk-
ningsvolymer och restriktionernas inverkan på insamlingsområden med minst 2
mils skillnad mellan yttre och inre radie.

2.7 Slutsatser

Vi rekommenderar att man för beräkning av avverkade volymer och restrik-
tionernas inverkan använder provytoma från riksskogstaxeringen, samt kör
dem med Bioflex program för avverkningsprognoser. Materialet har en till-
räcklig geografisk upplösning och data har jämn och hög kvalitet. Bioflex
prognosprogram ger resultat som för detta ändamål är lika bra som Huginkör-
ningar. Dessutom finns möjligheten, sedan grunddata formaterats för körning-
arna, att gratis och mycket snabbt köra prognoser med varierande periodisering
och uttagsnivåer.

ÖSI- och bolagsregistren har ojämn geografisk fördelning, måttlig kvalitet
på data och är besvärligt att skaffa och hantera på grund av de stora volymerna.
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Slutresultatet blir knappast bättre än med riksskogstaxeringens material, men
till betydligt större kostnader.

2.8. Tillvägagångssätt vid förnyad tillämpning av Bioflex

• Karta. Inköp av Röda Kartan i skala 1:250 000 och integration av den via
SPANS i Bioflex. Programmeringstid i storleksordningen två veckor.
• Energikonsumtion i studieregionen (befintlig marknad): Inköp av SA-regist-
ret och integration via färdig importstruktur som finns i Bioflex. Viss kontroll
av viktiga uppgifter via intervjuer.
• Tillgångar på torv: Beställning av koncessionsuppgifter från länsstyrelsen.
Komplettering med vissa intervjuer för att få med lokal kunskap. Manuell in-
läggning av data i Bioflex färdiga register.
• Tillgång på biprodukter från skogsindustrin: Kontroll av ev. befintliga
inventeringar. Insamling av uppgifter via sågverksförening eller direkt via
sågverk och andra industrier. Manuell inläggning av data i Bioflex befintliga
register.
• Tillgångar på skogsbränsle: Anskaffning av utdata ur riksskogstaxeringens
register över provytor. Formatering och köming av data i Bioflex eget beräk-
ningsprogram.

Sen återstår utvärdering av befintliga data och denna kan till största delen
utföras med de verktyg som finns i Bioflex. De problem som kan uppstå i
insamlingen av data har att göra med dels kvalitet på tillgängliga data och dels
på hur lätt och snabbt data kan levereras. Ingen av de utnyttjade databaserna
bör ha en leveranstid på mer än några veckor.

3. BIOBRÄNSLEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

3.1. Inledning

Den tillämpade uppgiften i Bioflexprojektet har varit att bedöma bränsletill-
gångarna i samband med en tänkt lokalisering av ett kraftvärmeverk i Umeå. Vi
har dels bedömt tillgångama av skogsbränsle, biprodukter från skogsindustrin
och energitor, och dels studerat den nuvarande förbrukningen av bränslen i
regionen för att få en uppfattning om konkurrensen om de tillgängliga bräns-
levolymcrna. *'

För att få fram underlag till beräkningarna har vi dels hämtat uppgifter på
datamedium, i de fall detta varit möjligt, eller inventerat med hjälp av Vatten-
fall samt intervjuat aktörerna på marknaden. Den småskaliga förbrukning av c
ved som sker på hushållsnivå har vi inte tagit med i undersökningen. I det föl- <t
jande inleder vi med en diskussion och presentation av den befintliga markna-
den för biobränslen i regionen och därefter följer de beräknade potentialer som
ett bicnergibaserat energisystem kan utnyttja.
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3.2. Nuvarande bioenergimarknad

Biprodukter från skogsindustrin

Sågverken i Västerbottens län är koncentrerade till kustområdet d v s till de
kommuner som ligger inom Västerbottens landskap. Inom sågverksindustrin
pågår fortfarande strukturrationaliseringen så att antalet sågverk minskar och de
kvarvarande blir större. Därför ökar produktionskapaciteten trots att antalet
industrier minskar. Ett led i rationaliseringen har varit och är fortfarande att
man installerar virkestorkar i stället för att lufttorka det sågade virket. Tidigare
var biprodukterna vid sågningen mer eller mindre ett problem. Det fanns inte
avsättning för de mängder av bark, spån m.m. som producerades utan över-
skottet fick deponeras. Genom att använda virkestorkar blev sågverken av med
"problemet" med biprodukterna samtidigt som produktionskapaciteten höjdes
genom att virket torkar fortare.

En del sågar har även börjat att utnyttja sina pannanläggningar och sitt
bränsle till att leverera värme ut på fjärrvärmenätet. Som exempel kan nämnas
det nystartade krafttvärmeverket vid Malå Trä AB. Ångpannan har där en ter-
misk effekt på 15 MW och turbingeneratom 3 MW el. Projektet är ett samar-
betsprojekt mellan Malå kommun. Malå Trä AB och Skellefteå Kraft AB. Malå
kommun fick ett utbyggt fjärrvärmenät och värmeförsörjningen tryggad, Malå
Trä AB fick sitt värmebehov ordnat till virkestorkar och byggnader samt
avsättning för alla biprodukter från sågningen. Skellefteå Kraft fick 20 % av
eldistributionen ordnad till låga distributionskostnader för Malåområdet samt
inblickar i problematiken kring kraftvärme baserad på biobränsle inför ett
eventuellt kraft varmeverk i Skellefteå. Anläggningen i Malå ägs av Skellefteå
Kraft.

Från sågverken faller bark. sågspån, flis. Om sågverksindustrin har ett
hyvleri faller även kutterspån som en biprodukt. Alla dessa har ett värde som
biobränsle.

Bark ar det sortiment som har högsta askhalten, högsta fukthalten och lågt
värmevärde per m3s. De flesta sågverken använder därför själva barken som
bränsle till sina virkestorkar eftersom det är dyrt att frakta och ger dålig betal-
ning då värmeverken oftast betalar i kr/MWh. En del av barken, sommarbar-
ken, är mycket fuktig och går sällan att elda om man inte blandar upp den med
ett torrare bränsle. För att råda bot på detta har vissa större sågverk installerat
barktorkar som torkar barken så att den duger som bränsle i de egna anlägg-
ningarna.

Flisen faller dels som råflis från reducerlinjen och som ton flis från juster-
verket i den mån sågen flisar avkapen. Både den råa och den torra flisen går i
allmänhet till massaindustrin. Torrflis säljs även till värmeverken eller spån-
skivcindustrin.

Huvuddelen av sågspånet sälj* till spånskivc- eller boardindustrin som
råvara vid tillverkningen av plattor En del sågspån säljs också till värmeverken
som bränsle.

Kutterspån är ett torrt sortiment med mycket låg volymvikt vilket medför
lågt värmevärde per m3s. Därför är det sällan lönsamt att sälja kutterspån till
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värmeverken eftersom transportkostnaderna blir stora. Det vanligaste är att
kutterspånet säljs till hästgårdar, travbanor, lantbruk som strö eller till isoler-
firmor att användas till isolering. Martinsons i Bygdsiljum har dock installerat
en brikettpress för pressa ihop bl a kutterspån till briketter. Detta ger ett hög-
kvalitativt bränsle med hög volymvikt som dock blir dyrare p g a brikette-
ringsprocessen. Briketter lämpar sig därför bäst för mindre pannanläggningar
som oftast har större krav på bränslets kvalitet eller som tillsats till sämre
bränslen i större anläggningar.

Bränslesortimenten från sågverkens biprodukter är som framgår av ovan-
stående en heterogen grupp, allt från fuktig bark till torra briketter förekommer.
Generellt gäller att värmeverken inte tecknar långsiktiga leveranskontrakt med
sågverken utan köper på spotmarknaden. Den vanligaste leveransen består av
en blandning av spån och bark.

Eftersom användning av spån som bränsle regleras i Träfiberlagen måste
idag varje förbrukning av spån som bränsle som överstiger 10.000 m3 fast mått
ske efter prövning enligt lagen. Från och med halvårsskiftet 1993 försvinner
denna gräns även för spån.

Träfiberlagen är en av anledningarna till att så lite av sågverkens biproduk-
ter gått till energimarknaden. Inom området finns flera stora träfiberindustrier
som är utsatta för ett mycket hårt konkurrenstryck från imponerade produkter.
Träfiberindustrin kommer därför sannolikt att minska.

Den flis som går till massaindustrin är för närvarande knappast möjlig som
bränsle eftersom betalningsförmågan är bärtre hos massaindustrin än hos vär-
meverken. När det gäller bark och kutterspån är dessa förknippade med prob-
lem p g a lågt energiinnehåll per m3s.

Sågverkens produktion av sågade varor och därmed även biprodukter följer
konjunkturen vilket gör att mängden biprodukter till avsalu varierar. Som
framgått ovan blir sågverken större vilket även medför att man effektiviserar
den egna energianvändningen för att minska den egna förbrukningen av bränsle
och får mera till avsalu.

På sikt kan man därför räkna med en uppgång av mängden biobränsle från
sågverken.



De undersökta sågverken i Västerbottens län hade följande produktion och
egen användning av biprodukter:

Kommun

Lycksele
Mala
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelirina
Vindeln
Vännäs
Asele

Totalt:

Produktion
(GWh/år)

28
57
110
64
5

288
29
17
104
39
35
96
9

881

Egen förbr.
(GWh/år)

11
14
47
27

126
9
9
52
12
15
32

352

Avsalu
(GWh/år)

17
42
59
37
5

143
20
8
49
24
20
64
9

497

Tabell 1. Sågverkens produktion, egna förbrukning och mängder till avsalu av
spån och bark m.m.

Som framgår av tabell 1 finns 358 GWh biprodukter till avsalu i kommunerna
som hör till Västerbottens landskap. Från sågverken i Lapplands landskap
kommer endast 59 GWh. I bilaga 2 finns de sågverk som ingår i undersök-
ningen redovisade.

Skogsbränsle

Skogsbränsle produceras i motsats till sågverkens biprodukter och torv på olika
ställen år efter år. Produktionstekniken kan läggas upp enligt tre principer:

Flisskördare som går ute på hyggen, flisar och kör ut de sönderdelade
avverkningsresterna till bilväg och tömmer flisen i lastbilscontainer.

Risskotarc kör ut avverkningsresterna till bilväg där dessa läggs i stackar.
Flisningen görs antingen av flissköidare eller mobila flistuggar av trumhuggs-
modell. Flisen lastas direkt i lastbilscontainer. För flisning av rundvirke kan ett
flisningsaggregat av skivhuggstyp användas vilket har avsevärt högre produk-
tionskapacitet.

Avverkningen görs i form av okvistade träddelar. Träddelama körs på lastbil
till trädelstenninaler för kvistning. Grenar och toppar flisas medan stamvirket
blir massaved.

I undersökningsområdet finns alla tre varianterna. Var och en av dem har sin
nisch när det gäller produktion av bränsleflis. Flisskördamiodellen har relativt
låg produktionskapacitet men kan ta tillvara skogsbränsle även från mindre
objekt. De minsta flisskördarsystemen utgår från en specialutrustad jord-
brukstraktor och används för att gå in i klena gallringar. Produktionskapacite-
ten ligger på ca 40 MWh/dag. Större flisskördaTsystem byggda på skötare
används för att flisa avverkningsrester som skotats ihop i stackar i terrängen.
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Kapaciteten varierar betydligt beroende på typ av flisningsmaterial men ett snitt
ligger omkring 120 MWK'dag. De mobila flisningsaggregaten av skivhuggstyp
som har sitt användningsområde för flisning av rundvirke i avlägg eller i ter-
minal har en kapaciteten på ca 640 MWh/dag. Träddelshantering vid avverk-
ning har minskat i omfattning bl a på grund av att engrepps- och två-
greppsskördarna har visat sig vara mycket effektiva system för avverkning.

Bränsleflis är en färskvara som produceras i nära anslutning till att den skall
förbrännas. Lagringsförlusterna blir stora om man försöker bygga upp lager till
nästa säsong.

Kommun Förbrukning
(GWh/år)

Lycksele
Nordmaling
Robertsfors
Sorsele
Vilhelmina
Umeå

61
5
25
6
26
180

Totalt: 303

Tabell 2. Förbrukning av skogsbränsle i Västerbottens län

Energitorv

Västerbotten är ett län rikt på torvmarker. Totalt är 1.100.000 ha eller 18,7 %
av länet täckt av myrar ("Peat in Sweden, a method to calculate the resources",
Franzén, L, 1985). Fördelningen av myrarna är dock ojämn.

Längs kusten finns en remsa av ca tre mils bredd som har relativt låg frek-
vens av större (>50 ha) torvmarker. Några undantag finns, dels ett större
område i Umeå och Robertsfors kommuner omkring Bullmark och dels några
större torvmarker i höjd med Nordmaling. Generellt är det så att torvmarker
som ligger under 100 m ö h har för låg torvmäktighet (<2 m) för att vara
intressanta för produktion av energitorv. Dessutom är torven i dessa torvmarkcr
ofta låghumifierad vitmosstorv vilket gör energitorvproduktion olönsamt.

Innanför kustremsan är tillgången på stora torvmarker mycket god i hela
länet. Dessa torvmarker innehåller ofta torv som är lämpad för produktion av
energitorv. Torvslagen är vanligen stan- eller vitmosstarrtorv som är medel-
humifierad vilket ger ett värmevärde som överstiger 1 MWh per m3s vid 50 %
fukthalt vilket vid normala klimatförhållanden under produktionssäsongen
sommartid ger en produktion av 500 MWh/ha och år på en torvtäkt. Denna nivå
kan dock höjas avsevärt om man forcerar produktionen. Den forcerade produk-
tionstekniken förutsätter att man vid förbränningsanläggningen kan tolerera
något högre fukthalt, 55 % jämfört med normalt 50%, samt att man även tole-
rerar att stycketonen blandas med frästorv vid produktionen.

Den mest extrema formen av forcerad torvproduktion sker vid Härjedalens
Mineral AB som räknar med ett uttag av 1000 MWh/ha och år. Där tolererar
man upp till 60 % fukthalt i den producerade torven som sedan torkas termiskt
ned till en fukthalt av 15 % innan brikettcringen.

I
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En annan tonmarkstyp som av tekniska orsaker inte är lämpade för torvtakt
är höjdlägesmyrarna (mer än 500 m ö h). Dessa ton marker är ofta grunda eller
har begränsade djupområden, klimatet gör att torkningsbetingelserna är dåliga
och produktionssäsongen blir kort.

Utöver de nämnda tekniska begränsningarna vad gäller torvmarker lämpade
för torv takt finns betydande naturvårdsintressen på en stor del av myrarna.
Eftersom torvmarkema i stor utsträckning är en i det närmaste opåverkad bio-
top som dessutom har en flora och fauna som är starkt bundna till biotopen
representerar de en värdefull och sårbar naturtyp. I snitt brukar omkring 60 %
av tor\ marksarealen vara klassad i de två högsta klasserna vad gäller natur-
vården. Eftersom totalarealen torvmark i Västerbotten är stor innebär vare sig
de tekniska eller naturvårdande restriktionerna att man med de befintliga kon-
cessionerna och takterna nått i närheten av gränsen för den potentiellt utnyttj-
bara resursen.

Ton industrin i länet har idag en etablerad struktur med tre huvudsakliga
producenter av energiton-. Västerbottensbränslen i Skellefteå, Umeå Energi
samt Norrhedens Ton' & Flis i Storuman. Alla tre har kommunala bolag som
huvudsakliga ägare. När tonproduktionen började för drygt 10 år sedan fanns
flera aktörer på marknaden. En del av dessa har fallit ifrån eller blivit inlem-
made i någon av de tre stora. Det från början största torvprojektet var Norr-
heden där avsikten var att bygga en pelletsfabrik för vidareförädling av tonen.
Anledningen till "strukturrationaliseringen" är att avsättningen varit för dålig
för fasta bränslen eller att påbörjade projekt fått en annan inriktning, i något fall
handlar det också om att satsningar gjorts i torvtäkter på torvmarker där t o n -
kvaliteten varit för dålig.

Som framgått av ovanstående är potentialen energitonr mycket stor. Om
man som exempel skulle starta produktion på de tolv mest intressanta bland de
befintliga bearbetningskoncessionerna skulle detta ge 1.120 GWh/år.

De 12 bearbetningskoncessionerna omfattar totalt 7.403 ha. Den konces-
sionsarealen motsvarar en trolig täktareal på ca 2.200 ha. Varaktigheten på
varje takt skulle med ovanstående produktionstakt bli ungefär 20 år. Med en
forcerad produktionsteknik ökar det årliga uttaget av torv per ytenhet vilket gör
att varaktigheten av varje takt blir kortare. Av de 12 koncessionernas areal är
30 % belägen i Storumans och Vilhelmina kommuner medan resten ligger i de
kustnära kommunerna.
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Nedan följer en sammanställning av energitorvproduktionen. De igångva-
rande takterna har en produktionskapacitet på 415 GWh/år men p g a avsätt-
ningssvårigheter har produktionen stannat på 185 GWh/år.

Kommun Förb rukn ing
(GWh/år)

Skellefteå 80
Storuman 45
Umeå 60

Totalt: 185

Tabell 3. Förbrukning av cnergitorv i Västerbottens län.

Energiförbrukningen

De pannor och uppgifter om pannorna som finns med i undersökningen har
hämtats från Statens Anläggningsprovningars pannregister. Totalt finns 375
pannor med varav 68 stycken är fastbränslepannor. Som minsta storlek på
pannan valdes 0,5 MW. I bilaga 2 redovisas de fastbränslepannor som hämtats
från SA:s databas.

Anledningen till att även pannor som baseras på andra bränsletyper än fasta
bränslen är inkluderade är att man därigenom får en mera fullständig bild av
värmeunderlaget, konkurrens m.m. Av samma anledning har även pannorna i
de närbelägna kommunerna Piteå, Örnsköldsviks, Kramfors samt Sollefteå
tagits med.

I tabell 4 finns en sammanställning av pannor efter storlek och bränsletyp
som visar att den dominerande panntypen är oljepannor, detta gäller både
installerad effekt och antal.

Fastbransle
Antal

Total effekt

Oljepannor
Antal

Total effekt

Elpannor
Antal

Total effekt

>0,5-2
MW

19
26

130
134

24
22

>2-5
MW

27
91

49
163

12
34

>5-20
MW

17
142

35
275

15
131

>20
MW

6
317

11
392

1
25

Totalt
MW

68
576

225
964

52
212

Tabell 4. Pannstatistik omfattande Västerbottens län samt Piteå, Örnsköldsviks,
Kramfors samt Sollefteå kommuner.

I
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Det är också av intresse att studera hur åldersfördelningen för de olika pann-
typerna ser ut för att få en uppfattning om hur snart en omprövning av använt
energislag kan inträffa i respektive anläggning. Tabell 5 visar det procentuella
antalet per ålderskategori samt hur många det finns i varje grupp.

år

Fastbränsle

st

Oljepannor

st

Elpannor

st

0 -

13
9

7
15

6
3

5 år

%
st

%
st

%
st

5 -

28
19

12
27

60
30

10 år

%
st

%
st

%
st

10 -

46
32

54
120

24
12

20 år

%
st

%
st

%
st

>20

13 %
9

27 %
61

10 %
5

Tabell 5. Pannornas åldersfördelning

Vi har också studerat hur stor del av effekten som installerats för >20 år sedan:

Fastbränslepannor >20 år: 139 MW eller 24 %
Oljepannor >20 år: 206 MW eller 21 %
Elpannor >20 år: 30 MW eller 14 %

Tabell 6. Pannor äldre än 20 år.

Av tabellerna framgår att en mycket stor del av pannorna är äldre än tio år.
Visserligen är de flesta elpannorna yngre men dessa står för en liten del av den
sammanlagt installerade effekten.

Under den senaste femårsperioden har 13 % eller nio stycken av
fastbränslepannorna installerats. Åtta av dessa är installerade på sågverk och
används således för torkning av virke. Den nionde installerades i ett kommunalt
värmeverk.

Det installerades 30 stycken elpannor under perioden 1981 - 1986. Av dessa
trettio installerades 17 stycken i kommunala värmeverk och används således
för uppvärmning av bostäder. Hela tjugo stycken av de totalt trettio elpannorna
installerades 1984 - 85 när kraftbolagen gick ut med en massiv marknadsföring
för el i värmeverken.

När det gäller oljepannorna kan det vara intressant att studera hur oljekrisen
1974 påverkade investeringarna i oljepannor:

1972 1973 1974 1975 1976
1977
Insta l lerad effekt
oljepannor (MW) 21,2 112,6 13,8 11,85
84.1

Tabell 7. Oljepannor installerade åren runt oljekrisen 1974.
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Man kan konstatera att oljekrisen hade en mycket kortvarig dämpande effekt
vad gäller tron på olja som bränsle för uppvärmning. Under perioden 1974 - 75
installerades 40 stycken oljepannor varav 15 i kommunala värmeverk. Ned-
gången i installerad effekt varade endast under 1974 och 1975 därefter var
oljekrisen glömd.

Om man fördelar de 68 fastbränslepannorna på "bransch" finner man att 50
stycken finns installerade i den träbearbetande industrin. Dit räknas allt från
massaindustrier till snickerifabriker. 14 av de återstående pannorna finns i
kommunala värmeverk eller andra icke industrier medan de fyra sista är instal-
lerade i andra industrier än den träbearbetande. Av den totala effekten på 576
MW är större delen installerad i följande industripannor (se även bilaga 2):

Obbola Linerboard 105 MW
SCA Munksunds ind 44 MW
Modo Husums fabriker 61 MW
ModoCell Domsjö 47 MW

3.2. Potential för ett bioenergibaserat energisystem

Skogsbränslen

En databas med resultat från avverkningsprognoserna användes som grund för
analyser med Bioflex program för bedömning av uttag av skogsbränsle. Med
detta kan man ställa in en mängd kombinationer av prognosperioder, insam-
lingsområden, biologiska restriktioner, relationer mellan avverkning och utfall
av bränsleflis.

Fyra körningar gjordes:

1 Normal avverkningsnivå, inga restriktioner
2 Normal avverkningsnivå, normala restriktioner
3 Normal avverkningsnivå, normala restriktioner, bränsle endast från slutav-
verkning
4 Maximal avverkningsnivå, normala restriktioner

Gemensamt för alla fyra körningarna:

Period: år 1990-1999
Fångstradic: 12 mil från Umeå
Transportpris: 0,3 kr/tonkm
Flisvolym: 0,6 m3s bränsleflis/m3sk slutavverkat gagnvirke

0,6 m3s bränsleflis/m3sk gallrat
Bränslevärde: 0,8 MWh/m3s bränsleflis
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Körningarna skilde sig på följande sätt:

1. Samma avverkning som 1980-89. Inga biologiska eller tekniska restriktioner
tillämpades, dvs varje avverkning fick generera bränsleflis, från såväl gallring
som slutavverkning.
2. Som 1, men biologiska och tekniska restriktioner iakttogs. De rekommenda-
tioner som Skogsstyrelsen utfärdat följdes i möjligaste mån på följande satt: ;
Standortsindex: HI00 högre än 14. Denna restriktion finns inte hos Skogs-
styrelsen, men den är rimlig och sorterar också ut magrare torvmarker som är
svåra att hitta annars.
Fuktklass: Frisk eller fuktig
Vegetationstyp: Blåbärsristyp eller bördigare
Jordart: Medelgrov eller finare •.*

De tekniska restriktionerna är givetvis beroende på skördemetod m m. Följande
tillämpades:

Ytstruktur: Bättre än mycket ojämn.
Lutning: Mindre än 33 9c.

3. Som 2, men endast flis från slutavverkningar togs med. Detta blir kon-
sekvensen om man följer Skogsstyrelsen rekommendationer strikt. Där sägs att
skogsbränsle får tas ut endast en gång per generation. Med tanke pä de långa
omloppstiderna är det svårt att tänka sig hur detta skall fungera i praktiken,
men körningen gjordes för att visa hur stora volymer det rör sig om.

4. Som 2, men med maximal avverkning.
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Tabell 8 visar resultaten av de fyra körningarna, som årsmedelvärden för peri-
oden 1990-1999. "Nivå" anger avvcrkningsnivån och "Restr" huruvida tek-
niska och biologiska restriktioner tillämpats. "Avv" anger varifrån skogsbränsle
tas ut, SG betyder uttag från såväl slutavverkning som gallring och S betyder
uttag från slutawerkning."m3sk avv" anger den avverkade volymen gagnvirke
som inte faller under restriktionerna. "Energi" är bränslevärdet för skogsbränsle
från dessa avverkningar. "Trpavst" är det volymviktade medelavståndet för
transport från avverkningsplatsen till Umeå, med antagandet att vägsträckan är
1,3 x fågelvägen. "Trpkost" är den volymviktade medeltransportkostnaden för
skogsbränslet. Det antas att 1 m3s flis väger 0,35 ton. "Bortfall area" visar hur
stor del av den totala avverkade arealen som faller för restriktionerna. Eftersom
detta oftast är sämre marker blir bortfallet i volym mindre. För körning 2, med
normala restriktioner, blir bortfallet uttryckt i avverkad volym 22 %, jämfört
med arealbortfallet 28 %.

Nivå Restr Avv m3sk avv Energi Trpavst Trpkost Bortfall

80-89
80-89
80-89
Max

Inga
Normal
Normal
Normal

SG
SG
S
SG

tusental
2354
1840
1418
2995

GWh
1073
839
647

1365

km
89
91
93
88

kr/MWh
12.3
12.5
12.9
12.1

area
0

28
19
28

Tabell 8. Avverkning och bränslemängder inom en 12-mils radie från Umeå.

Från en avverkningsprognos för 1990-99 på 80-89 års nivå gjordes en beräk-
ning av skogsbränsletillgångarna fördelade på kommunerna. Biologiska och
tekniska restriktioner sorterade bort 22 % av volymen och återstoden fördelade
sig enligt tabell 9.

Potential
1

Lycksele
Nordmaling
Robertsfors
Sorsele
Vilhelmina
Bjurholm
Vindeln
Vännäs
Umeå
Skellefteå

[GWh)

225
75
29

saknas
saknas

89
202

16
99

327

Tabell 9. Möjlig tillgång på skogsbränsle per år. Kommunvis .

Torv

Inom Västerbottens län finns idag 43 stycken bearbetningskoncessioner. De
omfattar totalt en areal av 13.037 ha. Detta innebär att de som innehar konces-
sionerna har genomfört en projektering av myren, gjort en täktplan och pi» så
vis förberett för energitorvproduktion. Koncessionsarcalen innefattar förutom
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själva täktområdet även områden för vägar, uppställningsplatser m.m. Som ett
genomsnitt brukar täktytans andel av koncessionen vara koncessionsarealen
gånger 0,3.

Vi har genom intervjuer med koncessionshavama kommit till att 12 av de 43
beviljade koncessionerna är igångvarande eller aktuella för takt om efterfrågan
ökar. Dessa tolv skulle ge en täktarcal omkring 2.200 ha vilket med en
genomsnittsproduktion av 500 MWh/ha och år ger en potential av 1.100
GWh/år av vilken 185 GWh var intecknad 1991.

Om man antar att hela koncessionsarealen skulle tas i anspråk borde detta ge
en täktareal av 3.900 ha och en bränslepotential av 1.950 GWh/år.

Biprodukter från skogsindustrin

I undersökningen ingår 27 stycken sågverk i Västerbottens län. Dessa har
sammanlagt 497 GWh biprodukter till avsalu. Av denna mängd gick ca 150
GWh till bränsle i kommunala värmeverk i området. Träindustrin har uppgett
att man använder motsvarande 336 GWh biprodukter som råvara i sin produk-
tion av framförallt träfiberplattor. En del av den mängden kommer troligen från
andra sågverk som ligger utanför länet eller som av andra orsaker inte kommit
med i inventeringen.

I framtiden kan man vänta sig att sågverken kommer att kunna leverera en
större mängd bränsle p g a att träfiberlagen avskaffas under 1993 och för att
träfibcrindustrin är på tillbakagång.

Den egna förbrukningen av bränsle minskar eftersom förbränningen i de
egna pannorna blir effektivare och att virkestorkarna blir bättre. Idag åtgår 0,25
- 0,4 MWh/m3 sågad vara för att torka virket. Den lägre siffran visar energi-
åtgången i de modemaste torkarna medan den högre visar åtgången i de äldre.

3.3. Sammanfattning

Med de villkor och begränsningar som ställts i Bioflex uppskattar vi att det
finns i storleksordningen ca 600-900 GWh/år skogsbränsle och 900 GWh/år
torv att använda utöver dagens förbrukning. Det ger en potential om i storleks-
ordningen 1,5-1,8 TWh/år och därtill ska läggas ett troligt ökande bidrag av-
biprodukter från sågverk och andra skogsindustrier.

En bedömning är också att vissa strukturella marknadsförändringar kan
komma att påverka marknaden och att dessa snarare tycks öka bränsletill-
gången än minska den. Massaindustrin tenderar att ställa ökande krav på råva-
ran så att t.ex. rötskadad skog inte tas emot. Den kan därmed komma att utgöra
en bränslefraktion. Vidare går branschen mot en höjning av minsta diameter för
massaved som kan komma att dra i samma riktning. Dessutom går branschen
mot differentierade taxor som innebär att man betalar mindre för rundvirke som
ligger på stora avstånd. Dessa merkostnader innebär en relativ förbättring av
energimarknadens konkurrensförmåga.

Torvproduktioncn kan gynnas om torven så som nu övervägs av bio-
bränslekommissionen blir klassad som biobränsle.

För skogsindustriella biprodukter har vi redovisat en rad förändringar som
tillsammans bör leda till ökat utbud. .

3
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Till nackdel för bioenergins konkurrensförmåga är det regeringsförslag som
skulle ge industrin lägre skatt på el och olja. Det kan innebära svårigheter för
den del av bioenergibaserad fjärrvärme som går till industrin.

I
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BILAGA 1. SAGVERKSREGISTER

SÅGVERK I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH DERAS UTBUD AV SPÅN, BARK M.M

\

Kommun Sågverkets namn Biprodukter

2417 AB Edströms & Co Träförädling Bark/spån

2417 AB Edströms & Co Träförädling Kutterspån

2418 AB Mala Trä

2418 AB Mala Trä

2418 AB Mala Trä

2418 AB Mala Trä

2482 AB Myckle Såg

2482 AB Myckle Såg

2463 Bjurholms Trä AB

2460 Brattbyns Sågverks AB

2460 Brattbyns Sågverks AB

2460 Brattbyns Sågverks AB

2482 Brännfors Träförädling

2460 Englunds Trävaror

2460 Englunds Trävaror

2480 Holmsunds Sågverk

2480 Holmsunds Sågverk

2480 Holmsunds Sågverk

Bark

Bark/spån

Kutterspån

Spån

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Bark/spån

Kutterspån

Spån

Bark/spån

Bark/spån

Kutterspån

Bark

Bark/spån

Spån

Avsalu
(MWh)

9000

4200

2750

21000

18000

15600

6000

9000

33000

12600

3600

2400

1080

27000 I



SÅGVERK I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH DERAS UTBUD AV SPÄN, BARK K.K

Korr.T.ur. Sågverkets namn Biprodukter

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Briketter

Kutterspån

Spån

Avsaj.
(MWh)

15000

4800

5400

6600

2520

18000

9000

7200

6000

5000

2404 Hälinäs Såg AB

2404 Hällnäs Såg AB

2409 Jacobsson Trävaror AB

2482 Jörnträ A3

2482 Jörnträ A3

2482 Kåge Såg

2482 Kåge Såg

2481 Lycksele Såg

2481 Lycksele Såg

2482 Martinsons AB

2482 Martinsons AB

248: Martinsons AB

2482 Martinsons AB

2482 Martinsons AB Tork. bark/träde 20000

2460 N K Lundströms Trävaror AB Bark/spån

2460 N K Lundströms Trävaror AB Kutterspån

13200

2160

2482 Ostvik Trä A3 Bark

2482 Ostvik Trä A3 Bark/spån



SÅGVERK I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH DERAS UTBUD AV SPÄN, BARK M.M
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rrjsun Sågverkets namn Biprodukter Avsalu
(MWh)

2482 Ostvik Trä AB

2482 Ostvik Trä AB

2401 Rundviks Såg

2401 Rundviks Såg

2401 Rundviks Såg

2401 Rundviks Såg

Kutterspan

Spån

Bark

Bark/spån

Kutterspan

SDån

600

4800

5400

54000

2482 Sksllertebygdens Trähus AB Bark/spån 10200

2482 Skellertebygdens Trähus AB Kutterspan 1800

2422 Sorsele Såg

2421 Stensele Såg

2480 Sävar Såg

2480 Sävar Såg

2417 Thorgrens Trä AB

2417 Thorgrens Trä AB

2462 Vilhelmina sågen

2462 Vilhelmina sågen

2482 Wallmarks Såg AB

2482 Wallmarks Såg AB

Bark/spån

Bark/spån

Bark/spån

Kutterspan

Bark/spån

Kutterspan

Bark/spån

Kutterspan

Bark/spån

Kutterspan

19800

7800

7800

3600

12000

12000

18000

6000

18000

9000

!



SÅGVERK I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH DERAS UTBUD AV SPÄN, BARK M.M

Kornmun Sågverkets namn Biprodukter

Bark/spån

Kutterspån

Bark/spån

Kutterspån

Bark

Bark/spån

Avsalu
(MWh)

3600

600

9000

3000

10200

2481 Åskilje Såg

2481 Åskilje Såg

2482 Orvikensågen AB

2482 Orvikensågen AB

2480 Överboda Såg 5. Hyvleri

2480 Överboda Såg & Hyvleri

I



BILAGA 2. REGISTER ÖVER FASTBRÄNSLEPANNOR

FASTBRÄNSLEPANNOR I SA - REGISTRET.

E - kod i tabellen är SA:s energikod enligt följande:
S: Skogsbränslen
T: Torv
0: Olja
G: Gas

Ägare och ort Panntyp Tillv.år Storlek E-ko

\

AVASJÖSÅGEN AB
ASELE

BURE AB
BUREÅ

DOROTEA EMBALLAGE AB
DOROTEA

DOROTEA-SÄGEN
DOROTEA

EDSTRÖMS & CO TRÄFÖRÄDLING AB
BOLIDEN

EDSTRÖMS & CO TRÄFÖRÄDLING AB
BOLIDEN

ENGLUNDS TRÄVAROR AB R
VÄNNÄS

FRÅNÖ INDUSTRI AB
KRAMFORS 3

GRANINGEVERKENS AB
BOLLSTABRUK

GRANINGEVERKENS AB SKOG & TRÄ
RUNDVIK

HUNDSKOLA STATENS
SOLLEFTEÅ

HÄLLNÄS SÄG AB
VINDELN

HÄLLNÄS SÄG AB
VINDELN

HÖGLANDS SÄG & HYVLERI AB
ÖRNSKÖLDSVIK

IGGESUND TIMBER AB DOMSJÖ SÄGVE
DOMSJÖ

JÖRNTRÄ AB
JÖRN

JÖRNTRÄ AB
JÖRN

FASTBRÄNSLEPANN 87 4,0 SO

HETVATTENPANNA 75 6,4 S

FASTBRÄNSLEPANN 75 3,6 S

FASTBRÄNSLEPANN 88 4,7 SO

FASTBRÄNSLEPANN 71 1,4 S

FASTBRÄNSLEPANN 80 2,3

FASTBRÄNSLEPANN 76 1,5

FASTBRÄNSLEPANN 85 3,0

FASTBRÄNSLEPANN 75 6,4 SO

FASTBRÄNSLEPANN 84 8,0 S

FASTBRÄNSLEPANN 81 1,0 S

FASTBRÄNSLEPANN 84 5,0

VARMVATTENPANNA 69 2,9 S

FASTBRÄNSLEPANN 0 1,0 S

FASTBRÄNSLEPANN 74 5,9

FASTBRÄNSLEPANN 87 2,5

FASTBRÄNSLEPANN 87 4,5



FASTBRÄNSLEPANNOR I SA - REGISTRET.
'it

E - kod i tabellen är SA:s energikod enligt följande:
S: Skogsbränslen
T: Torv
0: Olja
G: Gas

Ägare och ort Panntyp Tillv.år Storlek E-kc

LUNDSTRÖMS TRÄVAROR AB N K FASTBRÄNSLEPANN 74 4,7 S
VÄNNÄS

LYCKSELE ENERGIVERK FASTBRÄNSLEPANN 81 6,0 SO
LYCKSELE

LYCKSELE ENERGIVERK FASTBRÄNSLEPANN 86 10,0 S
LYCKSELE

LYCKSELE INDUSTRIHUS AB FASTBRÄNSLEPANN 89 0,5 S
LYCKSELE

LYCKSELE SÅG FASTBRÄNSLEPANN 86 3,5 S
LYCKSELE

LYCKSELE SÅG VARMVATTENPANNA 79 3,7 S
LYCKSELE

LÖVHOLMENS TRÄ AB FASTBRÄNSLEPANN 75 5,8 S
PITEÅ

MARTINSSONS TRÄVARU AB FASTBRÄNSLEPANN 87 4,0 S
BYGDSILJUM

MO O DOMSJÖ AB HUSUMS FABRIKER ÅNGPANNA 74 61,0 OS
HUSUM

MODOCELL AB DOMSJÖ SULFITFABRIK ÅNGPANNA 53 47,0 OS
ÖRNSKÖLDSVIK

NILSSON & SÖNER AB KONKURS FASTBRÄNSLEPANN 75 1,8 S
ÅSELE

OBBOLA LINERBOARD AB SODA/ANGPANNA 75 104,6 OSG
OBBOLA

OSTVIKS SNICKERIFABRIK AB FASTBRÄNSLEPANN 87 3,0 S
KÅGE

PITEÅ ENERGIVERK AB FASTBRÄNSLEPANN 84 1,0 S
PITEÅ

Q-LINE FÖNSTER AB FASTBRÄNSLEPANN 71 1,0 S
LYCKSELE

ROBERTSFORS K FJÄRRVÄRMECENTRAL HETVATTENPANNA 82 0,6 STO
ANÄSET

ROTTNEROS BOARD AB FASTBRÄNSLEPANN 68 26,1 SO
RUNDVIK



FASTBRÄNSLEPANNOR I SA - REGISTRET.

E - kod i tabellen är SA:s energikod enligt följande
S: Skogsbränslen
T: Torv
0: Olja
G: Gas

Ägare och ort Panntyp Tillv.år Storlek E-ko

\

SCA LUGNVIKS SÅGVERK
BJÄRTRÅ

SCA MUNKSUNDSIND PANNANL
PITEÅ

SCA TIMBER AB HOLMSUNDS SÅGVERK
HOLMSUND

SCHARINS UNITEX
URSVIKEN

SKELLEFTEBYGDENS TRÄHUS
KÅGE

SKELLEFTEBYGDENS TRÄHUS
KÅGE

SNIDEX AB
BURTRÄSK

SNIDEX AB
BURTRÄSK

SOFIEHEM PULP AB
UMEÅ

SOLLEFTEÅ HVC
SOLLEFTEÅ

SOLLEFTEÅ HVC
SOLLEFTEÅ

SORSELE KOMM VÄRMECENTRAL
SORSELE

SORSELE TRÄVARUHANDEL AB
SORSELE

SORSELE TRÄVARUHANDEL AB
SORSELE

STORUMANS ENERGIVERK AB
STORUMÄN

SÄVAR SÅG O HYVLERI AB
SÄVAR

SÄVAR SÅG O HYVLERI AB
SÄVAR

FASTBRÄNSLEPANN 81

ÅNGPANNA 61

FASTBRÄNSLEPANN 64

ÅNGPANNA 75

FASTBRÄNSLEPANN 83

H F TVATTENPANNA 7 3

FASTBRÄNSLEPANN 85

FASTBRÄNSLEPANN 85

FASTBRÄNSLEPANN 81

FASTBRÄNSLEPANN 84

FASTBRÄNSLEPANN 86

FASTBRÄNSLEPANN 88

HETVATTENPANNA 74

HETVATTENPANNA 80

HETVATTENPANNA 84

FASTBRÄNSLEPANN 73

FASTBRÄNSLEPANN 82

7,0

43,6

14,5

17,5

1,9

1,2

1,7

3,4

10,0

2,0

12,0

1,2

1,9

2,3

2,9

3,5

4,5

SO

OS

ST

OS

s

s

s

s



FASTBRÄNSLEPANNOR I SA - REGISTRET.

E - kod i tabellen är SA:s energikod enligt följande:
S: Skogsbränslen
T: Torv
0: Olja
G: Gas

Ägare och ort Panntyp Tillv.år Storlek E-k<

TKORGRENS TRÄ AB FASTBRÄNSLEPANN 73 1,9 S
NORSJÖ

THORGRENS TRÄ AB FASTBRÄNSLEPANN 75 2,4 S
NORSJÖ

THORGRENS TRÄ AB FASTBRÄNSLEPANN 89 7,3 S
NORSJÖ

TRÄTRAPPOR AB FASTBRÄNSLEPANN 79 2,3 S
NORSJÖ

UMEÅ ENERGI AB HETVATTENPANNA 81 35,0 SOT
UMEÅ

UMEÅ LIST AB FASTBRÄNSLEPANN 79 1,5 SO
SÄVAR

VILHELMINA VÄRMEVERK FASTBRÄNSLEPANN 78 4,7 S
VILHELMINA

VILHELMINA VÄRMEVERK FASTBRÄNSLEPANN 82 7,0 SO
VILHELMINA

VILHELMINA VÄRMEVERK FASTBRÄNSLEPANN 86 5,2 S
VILHELMINA

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGARE EK FÖR HETVATTENPANNA 77 2,9 S
STENSELE

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGARE EK FÖR VARMVATTENPANNA 66 1,9 S
STENSELE

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGARFÖRENING FASTBRÄNSLEPANN 74 3,7 S
KÅGE

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGARFÖRENING FASTBRÄNSLEPANN 85 3,7 S
KÅGE

WALLMARKS SÅG & HYVLERI AB H FASTBRÄNSLEPANN 81 3,5 S
SKELLEFTEÅ

ÅSELE ENERGIVERK AB VÄRMEVERK FASTBRÄNSLEPANN 83 3,5 TS
ÅSELE

ÖRVIKENSÅGEN AB FASTBRÄNSLEPANN 73 1,8 S
ÖRVIKEN

ÖVERBODA SÅG & HYVLERI AB FASTBRÄNSLEPANN 80 1,2 S
UMEÅ
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ALLMÄNT

BIOFLEX är ett geografiskt informationssystem (G1S), som i föreliggande
version är anpassat för utvärdering av biobränsletillgångar i en region.

Programmet är utvecklat för persondator (PC) med skivminne (hårddisk) och Du
behöver en VGA-färgskärm för att programmet skall komma till sin rätt samt en
mus (pekdon) .

Systemet är uppbyggt kring en digital karta som kopplats till en vanlig databas
Paradox 3.5.

Detta program levereras med en sk runtimemodul av Paradox, vilket innebär att
Du inte kan köra Paradox som vanlig interaktiv databas utan enbart tillsammans
med BIOFLEX, om Du inte köpt det kompletta programmet Paradox 3.5.

INSTALLATION

BIOFLEX levereras på disketter som skall läggas in i en egen katalog på skiv-
minnet (hårddisken). Disketterna är inte kopieringsskyddade och Du bör först av
allt ta säkerhetskopior av dem och skrivskydda dem. Skapa sedan en ny katalog
med valfritt namn på Din hårddisk. Gå in i den nya katalogen och kopiera sedan
över innehållet på disketterna till denna katalog, t ex med DOS-kommandona
enligt följande:

Ställ Dig med markören i "roten" (C:\). Skapa en katalog (directory) med
valfritt namn (t.ex BIOFLEX), skriv md bioflex.

Gå till den nya katalogen genom att skriva cd bioflex (change directory).
På skärmen skall det nu se ut så här: C:\bioflex.

Sätt in Diskett 1 i driven och skriv copy a:*.* vilket betyder att allt
som finns på disketten i drive a: skall kopieras till Din nygjorda
katalog c:\bioflex.

Sätt efter detta in disketterna i nummerordning (se etiketterna) i disketten-
heten och kopiera över dessa med samma kommandon som för diskett
1 och till samma katalog. Du är nu färdig att köra igång Bioflex.



ANVÄNDNING AV BIOFLEX

BIOFLEX har två olika men sammanlänkade arbetsområden, kartfönstret och
formulären. I kartan arbetar Du med musen och i formulären med tangentbordet.

Kartan och registerformulären är inbyggda i systemet medan uppgifter om
enskilda objekt matas in manuellt allteftersom de skapas.

Gör så här:

Sätt igång datorn och ställ Dig i roten (C:\), gå till katalogen flex genom att skriva
cd bioflex (change directory) och Du skall då få upp C:\bioflex på Din bildskärm.

Starta programmet genom att skriva bioflex och avsluta med Enter. Du har nu
satt igång programmet och får upp en meny som ser ut så här:

Karta Register Skogsbränsle Systemvård Slut

För att välja Karta går Du med piltangenterna till Karta och trycker på Enter.
Du får nu upp Din digitaliserade karta.

Nya kartor skapas med ett separat program och med speciell utrustning (digitalise-
ringsutrustning).

KARTFÖNSTRET

Kartfönstret är det som syns på skärmen när Du startat karthanteringsdelen i
BIOFLEX med Karta.

Begrepp
Vid arbetet i kartfönstret används musen som arbetsredskap. Endast den vänstra
knappen används. Följande ord och begrepp används i denna manual för arbetet i
kartfönstret:

Klicka Tryck ned den vänstra knappen på musen ett kort ögonblick
och släpp snabbt upp den igen.

Dra Tryck ned knappen, håll den nere, dra pekaren dit Du vill ha den
och släpp upp knappen (används då Du flyttar objekt och karta på
bildskärmen).

Dubbel- Klicka två gånger i snabb följd. U
klicka



Pekaren Den markör på bildskärmen som styrs av musens rörelser.

Markera Placera pekaren på ett objekt och klicka.

Registren Vanliga databaser som innehåller data om t ex torvtäkter
eller värmepannor.

Objekt Ett objekt visas som en symbol på kartan. Till varje objekt på
kartan hör uppgifter i databasen (registret).

Kartfonstrets delar

Kartfönstret består av följande delar:

Kartan Används för orientering och utplacering objekt samt
sökning. Kartan kan förstoras, förminskas och färgläggas.

Menyradtn överst på bildskärmen innehåller de kommandon som kan
utföras.

Registerrad Till höger på bildskärmen visar de register som finns och
deras symboler.

Koordinater I den nedre högra bildskärmskanten återges pekarens läge
på kartan uttryckt i Rikets Näts koordinatsystem.

Inforaden Längst ned visas kort information om ett markerat objekt
eller det kommando som utförs.

Arbete direkt i kartan

Några saker kan göras i kartan utan att Du väljer kommandon från menyerna.

Genom att klicka på ett objekt får Du översiktlig information utan att gå ur
kartan. För de flesta registren visas då objektets namn på inforaden.

Klicka i en Registerruta för att skapa ett nytt objekt.

Dubbelklicka på ett objekt för komma direkt till formuläret för ändring av
inmatade data.

Markera, dvs klicka på ett objekt. En vit fyrkant visas runt objektet. De kom-
mandon i menyerna som berör enstaka objekt, t ex Radera eller Ändra kommer



att utföras på det markerade objektet. Om Du vill inspektera registeruppgifterna
för ett särskilt objekt gör Du på samma sätt, markera, klicka på OBJEKT i
menyraden och klicka på Ändra. Klicka en bit från objektet för att släcka
markeringen.

Flytta markören till någon av funktionerna på menyraden i bildskärmens övre
kant och klicka på vänstra knappen på musen. Menyraden är uppbyggd med
undermenyer av rullgardinstyp som ser ut så här:

ARKIV

avbryt
Ladda register
Spar karta
Ladda karta
Plotta
Slut

KARTA

avbryt
Zooma in ruta
Nytt centrum
Hela kartan
Zooma ut
Omritning
Editera karta
Fyllda ytor
Visa/Visa inte

OBJEKT

avbryt
Skapa
Ändra
Flytta
Analyser
Radera

URVAL SPECIAL

avbryt
Ta med allt
Ta bort allt
Ta med ruta
Ta bort ruta
Formulär
Slut urval

Vi skall nu gå igenom menyradens funktioner under respektive huvudrubrik/-
rullgardin.

I alla rullgardinsmenyerna finns kommandot avbryt med vilket Du kan ångra Dig
och gå direkt tillbaka till kartan.

ARKIV

Ladda register

Om Du klickar på kommandot får Du via en ny meny välja för vilka register Du
vill ha objekten markerade på kartan. Menyn ser ex vis ut på följande sätt:



Klar
Upp

+PAN
+ORT
+SÅG
+FIB
+MAS

ned

Genom att dra musen klättrar Du upp och ned genom menyn. Klicka för de
register Du inte vill ha markerade på kartan, varvid -»--markeringen släcks. Är
menyraden lång får Du klicka på "ned" eller "upp" för att se alla register. Det
finns flera menyer och undermenyer som fungerar på detta sätt.

Spar karta

Med hjälp av editeringsfunktionen under menyvalet KARTA kan Du göra
förändringar i kartan, t ex ändra gränserna för ett skyddsområde. Vill Du då att
förändringarna skall bli bestående men utan att den gamla kartbilden skrivs över
måste Du klicka på Spar karta. På INFORADEN längst ner skriver Du då in
filnamnet på den nya kartan utan någon extension och trycker på Enter.

Har Du gjort modifieringar av kartan som Du vill ska ersätta den gamla kartan
under samma namn skriver Du in detta. På INFORADEN står det Filen finns
redan.Klick=skri\> över,Esc=skriv inte. Om Du klickar kommer den senast
editerade kartan att lagras medan den tidigare skrivs över.

Ladda karta

Med denna funktion väljer Du vilken karta Du vill ha på bildskärmen. Klickar Du
på Ladda karta får Du upp en ny undermeny som visar filnamnen för de olika
kartor som finns tillgängliga. Förutom de kartor som Du eventuellt modifierat och
sparat kan det tänkas att Du vill ha detaljkartor digitaliserade över något speciellt
område som då också kan laddas in från denna meny.

Klicka för den karta Du vill ha och den laddas in.

Skriv ut karta

Med detta kommando har Du möjlighet att skriva ut kartan på papper. Vill Du
däremot ha registeruppgifter utskrivna utförs detta med från registerdelen av
programmet (mera om detta längre fram).



Börja med att Zooma in den del av kartan som Du vill ha utskriven. Klicka sedan
på Skriv ut-korrmandot varvid en ny undermeny visas där Du kan välja mellan:

Rita på plotter
Rita laser/matrisskrivare

Välj den typ av utrustning som finns ansluten till Din dator. Du kommer då till en
sida där Du får ange vilken teknisk specifikation Din utrustning har, vilken
upplösning Du vill att utskriften skall ha om det gäller utskrift på matrisskrivare,
hur stor ritytan är, om Du vill ha utskriften på papper eller på fil (diskett) mm.
Välj alternativ genom att slå in lämplig siffra och avsluta med Enter.

När Du fyllt i dessa uppgifter kan Du ange var på papperet Du vill ha utskriften,
hur stor den utskrivna bilden skall vara osv. Slutligen får Du frågan om utskriften
skall starta. Svara J och och bilden ritas, eller svara N om Du ångrat Dig.

Slut

Avsluta arbetet med BIOFLEX. Alla ändringar i register sparas i databaserna så
fort de genomförts i formulären och varken kan eller behöver sparas eller ångras
då du lämnar programmet.

KARTA

Zooma in ruta

Zoomningen (förstoring/förminskning) är steglös. Klicka på Zooma in ruta och
markören går ut som ett kors över hela kartan, för krysspunkten till ett lämpligt
hörn på Din förstoring/förminskning och klicka. Korset släcks nu ut och genom
att röra musen ritas en flexibel rektangel på skärmen. Flytta musen tills rektangeln
omsluter det område Du vill förstora, klicka igen.

Nytt centrum

Förskjutning av kartan. Klicka på den del av kartan som Du vill ha på mitten av
skärmen. Kartan kommer att förskjutas i sid- och höjdled men bibehålla sin
förstoring.

Hela kartan

Du visar hela kartan med detta kommando.



Omritning

Rita om skärmbilden i samma skala. Ibland kan kartbilden bli "maläten" bl a om
man har flyttat många objekt . Detta kommando rensar upp kartbilden.

Editera karta

Med detta kommando kan du förändra kartan. Om du vill ändra i kartan, spar då
först en kopia av den med ARKIV/SPAR KARTA, ifall du skulle göra ett
misstag. I bildskärmens nedre del finner Du löpande instruktioner om hur Du skall
förfara för att ändra kartan.

Fyllda ytor

När programmet startas visar kartan bara begränsningslinjerna för t ex sjöarna. I
programmet finns en fyll-i-/färgläggnings-funktion som Du kan styra och på så
sätt erhålla en tydligare kartbild på bildskärmen. Den fungerar såväl i startläget
som efter förstoring av kartan. Zooma eventuellt in en del av kartan först. Då Du
vall Fyllda ytor-kommandot visas först en ny meny som kan se ut som nedan om
Din karta innehåller dessa digitaliserade ytor:

KLAR
upp

Skogsmark
Kulturmark
Myrar
Sjöar

ned

Välj det Du vill skall ritas ut som Fyllda ytor genom att klicka över Ditt val. Då
kommer Du att sätta ett + framför ett eller flera val. Klicka sedan på Klar. Kartan
ritas upp med Ditt val av ytor färgfyllda. Vill Du att de fyllda ytorna åter skall
vara ofyllda, vilket snabbar upp karthanteringen i programmet, klickar Du dessa i
menyn varvid +-tecknet försvinner och kartan ritas om ofylld.

Visa/Visa inte

Denna funktion ger Dig möjligheter att göra temakartor och att rensa bort för
tillfället ovidkommande kartinformation från bildskärmen. Vidare kan ju också
temakanorna plottas ut enligt vad som beskrivits ovan (Plotta).
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När Du klickar på Visa/Visa inte kommer en liknande meny upp på bildskärmen
som vid Fyllda ytor och Du går tillväga på samma sätt för att skapa den bild Du
vill ha.

OBJEKT

Skapa

Välj register genom att klicka i en REGISTER-ruta. När Du därefter rör musen
får Du med Dig en symbol för registret på bildskärmen. Placera symbolen på den
plats där objektet skall vara på kartan.

Till ledning för att objektet hamnar på rätt ställe har Du kartbilden och koordina-
terna enligt Rikets Nät som rullar i nedre högra bildskärmskanten. Klicka igen,
kartan släcks ut och Du får upp ett formulär för den registertyp Du placerat på
kartan. Formuläret är tomt så när som på för registertypen specifika ledtexter. Det
är nu bara att med datorns tangentbord fylla i de uppgifter Du skall lägga in.

När formuläret är ifyllt (se kapitel 4.1 FORMULÄR) och Du avslutat kommer Du
tillbaka till Kartfönstret. Objektets läge kan justeras när som helst genom att
använda Flytta-funktionen.

Ändra

Markera ett objekt på kartan. Klicka OBJEKT, välj Ändra, klicka. Formuläret
för det markerade objektet visas. Ändringar och tillägg till registret kan göras. Se
kapitel 4.2 Ändra i register.

Flytta

Markera ett objekt på kartan. Klicka på Flytta i objektmenyn. På inforaden längst
ned på bildskärmen står det då Klicka objektet för att flytta det.Esc=ångra Klicka
åter på det markerade objektet, flytta det dit det skall och klicka. Objektet är
flyttat.

Analyser

Markera ett objekt genom att klicka på det, gå till OBJEKT i menyraden och
klicka, välj Analyser, klicka och analysformuläret för det markerade objektet
kommer upp på bildskärmen. Se Analys i kapitlet om registerdelen av BIOFLEX
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Radera

Ta bort ett markerat objekt från karta och register. Om ett objekt har upphört eller
av någon annan anledning skall raderas ur registret görs detta med Redera-
kommandot. På inforaden ställs frågan
Radera objektet? K lick-OK Ångra-Escape.

Om Du klickar kommer Du till en ny meny med texten Radera Avbryt. Tryck på
Enter om Du verkligen vill radera posten. Ångrar Du Dig tryck på A.

URVAL

Med URVAL kan Du först göra ett urval av objekt på kartan, t ex inom en
geografisk region (Zooma in ruta). Därefter arbetar Du med sökrutiner i ett
registerformulär, se kapitlet Urvalsfbrmuläret. För närvarande innehåller inte
BIOFLEX några sökrutiner.
Klicka i URVAL, på inforaden kan Du läsa Välj objekttyp i objektrutan till
höger.

Klicka det register i objektrutan/registerraden i vilket Du vill göra URVAL. Alla
objekt som inte är av den typen släcks tillfälligt bort från kartan. Därefter visas
själva menyn:

Ta med allt markerar alla objekt
Ta bort allt avmarkerar alla objekt
Ta med ruta markerar alla objekt inom en markerad ruta
Ta bort ruta avmarkerar alla objekt inom en markerad ruta
Formulär
Slut urval

Kommandona Ta bort och Ta med används för att markera de objekt som
sökningen i formuläret skall utföras bland.

Urvalsmarkerade objekt visas med ofylld rektangel runt objekten. Detta geografis-
ka urval kan utföras valfritt antal gånger ända tills Du väljer Formulär eller Slut
urval.

Slut urval

Alla urvalsmarkeringar släcks och den ursprungliga kartbilden visas igen.
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REGISTERTABELLEN

Till höger i kartfönstret återfinns REGISTERTABELLEN. Där visas vilka
register som finns tillgängliga. Beroende på vilken version av BIOFLEX Du har
och vilka register Du bestämt skall finnas tillgängliga (Se teknisk referens) kan
denna meny se olika ut.

Varje register markeras av en färgad symbol, t ex +, samt en tre bokstäver lång
förkortning +PAN betyder således registret för pannor.

FORMULÄR

Registerformulären finns av två typer. Dels är det sådana som enbart innehåller
beskrivningar av objektet och dels sådana som dessutom kan hantera under-
tabeller, t ex produktion och förbrukning av bränslen. I Bioflex standardutförande
återfinns följande register i registerraden till höger på bildskärmen:

PAN - pannor
ORT - orter
SÅG - sågverk
FIB - fiberindustri
MAS - massaindustri
TOR - torvtäkter

Om att använda formulär

Allmänt om hantering av FORMULÄR

I ett tidigare avsnitt har vi beskrivit hur Du placerar ett objekt på kartan och
därvid får tillgång till en registerblankett att fylla i, nu skall vi beskriva hur
inlagring av data i Ditt register går till.

I formuläret skall objektet definieras genom att Du med hjälp av tangentbordet ,
fyller i den text eller siffror som skall matas in i anslutning till de förprogram- ,-
merade ledtexterna. Det i förväg specificerade utrymmet Du har till Ditt för-
fogande för införsel av text eller annan data kallas Fält. Vid all inmatning kan
tecken raderas genom att man stegar bakåt med BkSp- eller <— -tangenten. När
Du skrivit något i ett Fält eller för att hoppa över ett Fält trycker Du Enter. Ett £
snabbare sätt att förflytta sig genom Fälten är att använda Piltangenterna med *
vilka Du kan hoppa fram och tillbaka inom ett registerblad.

Har Du stavat fel eller vill ändra av annan anledning ställer Du Dig i Fältet med
hjälp av piltangenterna. Sedan trycker Du Ctrl F. Då kommer Du att kunna
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förflytta Dig genom fältet med hjälp av piltangenterna och redigera texten. För att
radera använder Du <— - tangenten eller Delete, för att skriva över befintlig text
tryck ned Insert eftersom programmet i normalläget skjuter in den bokstav eller
siffra Du vill skall läggas in. När Du redigerat färdigt i Fältet trycker Du på
Enter. I övre bildskärmskanten finns under hela inmatningsproceduren hjälptext
om vad som skall göras:

F2-Karta F3=Besiktn.not Shift F3=Mätvärden
EscsGå ur utan att ändra Shift F2=Skriv ut

F2 Tryck ned när Du skrivit in texten eller Tittat i registret och Du
kommer tillbaka till kartan.

F3 Tryck ned för att gå från huvudtabellen till den tabell där Du för in
besiktningsnoteringar.

Esc Tryck ned när Du gjort ändringar som Du inte vill spara.

Shift F3 Tryck ned för att komma till tabellen där Du kan föra in eller
inspektera förbrukning/produktion av bränslen.

Shift F2 Tryck ned för att få registret utskrivet på skrivare eller skärm.

Popup-menyer

Vid alla Fält som är ljusblåa i formulären finns ett förslag till text i Popup-
menyer. När det gäller t ex Fältet för Bränsletyp får du genom att trycka på Fl
upp följande meny med hjälptext:

Flytta till den rad Du vill välja med pilknapparna
F2-Vtför,återgå Esc=Återgå

Spån
Bark
Skogsflis
etc...

För att lägga till eller ta bort rader i hjälptabellen väljer du Systemvård i BIO-
FLEX första huvudmeny.
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Inmatning av bränslemängder

Om registren innehåller möjligheter att lagra bränslevärden trycker Du på Shift
F3. Där kan Du fylla i bränsleslag, mängder mm.

Ändra objekt

Om Du vill Titta eller ändra ett objekt i något register skall Du först markera
objektet på kartan genom att klicka på det och sedan välja ändra i OBJEKT-
menyn. Du kan också dubbelklicka objektet och slipper då välja i menyn.

Vill Du ändra eller lägga till något bland den inlagrade informationen använder
Du piltangenterna eller PgDn för att stega Dig fram till den aktuella positionen.
Där skriver Du in den text Du vill ha och trycker på F2. Den nya eller ändrade
texten lagras då in i databasen.

Irvalsformuläret (ej inlagt i BIOFLEX 3.0)

Med kommandot URVAL har man möjligheter att söka igenom registren efter
speciella objekt. Man kan välja att titta igenom hela registret utan speciella
kriterier, man kan välja att titta på objekt inom en speciell del av sitt verksamhets-
område eller man kan söka efter ett enskilt objekt genom att söka på t ex fastig-
hetsbeteckningen. De sökta objekten presenteras såväl med registerformulären som
belägenhet på kartan.

Gör först ett geografiskt URVAL, med alla eller en del av objekten på kartan
enligt URVAL i kapitel KARTFÖNSTRET. Välj sedan Formulär i URVAL-
menyn.

Du kommer till en bild där ledtexterna visar de urvalskriterier man kan ställa i
detta register. Fyll i de sökbegrepp Du önskar. Du behöver inte fylla i de fullstän-
diga orden eller siffrorna om Du inte kommer ihåg dem. Under ledtexterna i
urvalsformuläret finns en hjälptext som visar vilka möjligheter Du har att söka
efter något enskilt objekt eller vissa grupper av objekt. När Du fyllt i sökbe-
greppen och tryckt på Enter talar programmet om hur många objekt det fanns och
visar en sammanfattad text ur varje register. Med PgDn och PgUp bläddrar Du
igenom de utvalda objekten. När Du avslutar med F2 kan Du välja att fråga om
eller gå tillbaka till kartan. Går Du till kartan visas de utvalda objekt som fyllde
Dina sökbegrepps krav. Dessa markeras på kartan med fyllda kvadrater. Avsluta
genom att klicka och välj därefter Slut urval och klicka ånyo.

Sökning efter särskilda objekt (ej inlagt i BIOFLEX 3.0)
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Om Du vill söka ett enskilt objekt kan Du som exempel skriva in fastighetsbe-
teckningen för ett objekt som ligger i det geografiska område Du valt, kanske från
hela kartan. Tryck därefter på F6-tangenten och Du kommer till det registerformu-
lär som beskriver detta objekt.

Du kan ställa nya kriterier och göra hur många sökningar som helst i formuläret.
För att nollställa kriterierna (alla objekt markerade på kartan) trycker Du F7.

Skriver eller stavar Du fel när Du anger t ex fastighetsbeteckningen kommer
datorn inte att hitta något objekt i databasen som stämmer med detta urvalskrite-
rium. Se särskilt upp med litet och stort Å, Ä och Ö som programmet gör skillnad
på.

Tryck därefter på Esc-knappen för att komma tillbaka till kartan. Du kan då se att
de utvalda objekten markerats med en fylld rektangel.

RAPPORT (ej inlagt i BIOFLEX 3.0)

Med Rapport-kommandot har Du möjlighet att snabbt bläddra igenom varje
register. Objekten är ordnade i löpnummerordning dvs i den ordning de matats in
i registret. Varje objekt presenteras med de uppgifter Du kan söka på i URVALS-
kommandot. För att använda kommandot gör Du på följande sätt:

Klicka på RAPPORT. Det visas en bild där alla register finns numrerade i en
lista. Mata in numret på det register Du vill titta på och tryck på Enter. Då visas
en bild där det första objektet i registret presenteras. Nedtill på bildskärmen
återfinner Du följande text:

(L)Line (S)Screen (P)Pan (W)Window (CContinuous (R)Restarl (Q)Quii

Om Du trycker ned L kommer bilden att förblyttas en rad nedåt. Håller Du L
nedtryckt en längre stund kommer bilden att rad för rad förflyttas nedåt. Trycker
Du ned S kommer bilden att förflyttas en bildskärm nedåt i registret och håller Du
samma tangent nedtryckt en längre stund kommer bilden att flyttas bildskärm för
bildskärm nedåt. Om registret är långt och Du söker ett objekt mot slutet av
registret trycker Du ned C, vilket medför att bilden snabbt kommer att rulla ned
genom registret. Vill Du stoppa rullningen trycker Du på Esc. För att fortsätta
rullningen trycker Du åter på C. Om Du vill börja om från början trycker Du på
R och får då fram det första objektet igen. När Du är färdig med RAPPORT-
kommandot trycker Du på Q och kommer åter till kartan.
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BIQFLEX REGISTERHANTERARE
Välj Register i BIOFLEX första meny. Du får upp en skärmsida som ser ut så
här:

Register Obj_sök Bräsum Skogsjbrä Avsluta

••> Pannor
Orter
Sågar
Träindustri
Massaindustri
Torv

Med piltangenterna väljer du vilket register och vilken funktion du vill arbeta
med. Välj ur kolumnen med register med pil upp-ner och funktion ur den
horisontella övre raden med pil vänster-höger.
Med detta val får du upp en lista på de första fälten i varje objekt. I detta läge
kan du använda funktionsknappar för att åstadkomma olika saker med registret:
Välj objekt med pil upp-ner och använd följande tangenter för funktionerna:

Register

Ins Skapa nytt objekt. Du får upp ett nytt objektformulär. Observera att du
måste fylla i koordinaterna rätt för att objektet ska hamna rätt på
kartan, och dessutom utföra Systemvård/Regenerera för att
objektet ska kunna visas på kartan.

Del Radera objektet. Du får en fråga om det verkligen ska raderas eller
inte. Välj Radera eller Avbryt med pil vänster-höger och slå Enter.

F9 Ändra eller inspektera objekt. Du får fram formuläret. Se ovan under
Formulär hur du använder detta.

F4 Sökning bland objekten (Finns ej i BIOFLEX 3.0)

F5 Visa objektet på kartan. Kartan ritas upp på bildskärmen, och om
objektet finns med på den delen av kartan markeras dety med en
fylld fyrkant.

CtrlZ Sökning på fält. Ställ dig först i den kolumn du vill söka i. Tryck
sedan ned Ctrl-tangenten, håll den nere och slå Z. Skriv in vad du
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vill söka efter. Om du avslutar ordet med .. (två punkter) sker
sökningen på allt som börjar på detta sätt. T ex ger sökning på B..
alla objekt som börjar på b.

Alt Z Sök nästa. Med CtrlZ får du första förekomsten av det sökta ordet,
med AltZ kommer du till de efterföljande.

Brä_sum

Under detta menyval finns statistik och diagramfunktioner. Du kan göra be-
räkningar på ett eller flera register samtidigt. Om du vill göra statistik på ett
register, ställ dig vid detta med pil upp-ner och välj Brä_sum med pil vänster-
höger, samt slå Enter. Nästa meny kommer fram:

Berakna_ett Beräkna_alla Bränsle Kommun Redovisning Utskrift

Beräkna_etl
Här får du möjlighet attanalysera producerade och förbrukade bränslen för det
register, t ex pannor, som du har valt.

Bcräkna_alla
Bränslemängderna kommer att summeras för alla register som finns med i Bioflex.

Bränsle
Du får upp en lista på alla bränsleslag som finns registrerade i Bioflex och kan
kryssa för dem som skall tas med i beräkningarna.

Kommun
Du får upp en lista på alla kommuner som finns representerade i registren och kan
välja de som ska tas med i beräkningarna.

Redovisning
Du väljer här om bränslemängderna ska summeras bransch (register) -vis, bräns-
levis eller kommunvis.

Utskrift
Du får välja om utskrifterna av tabeller och diagram ska presenteras på skärm
eller skrivare.

När du ställt in bränsle, kommun, val av redovisning samt vart resultatet ska '
skrivas, väljer du Beräkna_ett eller Beräkna _alla. Bioflex gör en summering av \
bränslen enligt inställningarna och presenterar en första tabell över resultaten.



18

Denna kan gå ut förbi vänstra skärmkanten eller ner under skärmen. Du kan i så
fall stega igenom den med pil- och Page- knapparna. Slå sedan Esc för att komma
tillbaka eller F2 för att producera utskrifter. Om du väljer F2 visa följande meny:

Skriv_diagram Skrivjista Diagram jenhet Llsta_enhet Titel

Skriv_diagram
Bränslesummatabellen skrivs i diagramform, på skärm eller skrivare, beroende på vad
du ställt in.

Skrivjista
Listan över summerade bränslen skrivs till skärm eller skrivare.

Diagramenhet
Du får välja om diagrammet ska skrivas till skärmen eller en viss skrivare.

Lista_enhet
Du får välja till vilken utskriftsenhet listan ska skrivas, skärm, LPT1, LPT2, C0M1,
COM2 eller Fil. Väljer du Fil kan du senare inkludera listan i en rapport el.dyl.

Titel
Du får skriva in titeln till diagrammet.
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Bioflex skogsbränslepotential
Du arbetar i ett formulär där du både skriver in förutsättningar för beräkningearna
och får resultaten presenterade. Du kan använda PrintScrn-knappen för att skriva
ut formulären på skrivare.

Esc-Avsluta F2-Starta berlkningen F3-kopiera Del-Radera
PgDn,PgUp-Bl«ddr« mellan beräkningarna

SKOGSBRÄNSLEN nr 1
Progn(Fl)8 kommuner, lågt uttag, 20 ér4
Analys Inga restriktioner
Period 1 - 1 0 1-10 eller 11-20
Fångstradier 0 - 1 2 mil

år
( 0 , 2 , 4 , 6 , 8 . . )

kr/tonkmTrp.pris 0,3
Pörbr.ort UMEÅ
Hordkoord. 70B8167
Ostkoord. 1720203
Atgard B S-Slutaw G-Gallr B-Båda

m3sk avverkat
Energimängd
Medel trpavst
Medel trpkost
Volym bortfall

2354,46 *1000 /år
1073,64 GMh /år

89,4 km
12,3 kr/MWh
0 I pga restrik.

Fl-ort»regiiter
Förbr, m i Rikets nat

Min volym/ha
Sténdortsind
FuktklasE
Veget.typ
Jordart
Ytstruktur
Lutning
•3s/m3sk slut
m3s/m3sk gallr
Energiförlust

0
H100
l«Torr
0-Alla
0-Alla

m3sk/ha

2-Prisk 3-Fuktig

Tot antal «w«rk.
Antal a.uttag
Antal bortfall

Sluta w .
Gallrat

1000 m3
1000 m3

2S9
259

0

1781,4
573,0

I-Lingon eller bättre
l«Grov 2-Medelgrov

2-Blåbir eller bättre
3-Fin eller bittre

I-Mycket jämn 3-Medel 5-Mycket ojämn
1-10% 2-20% 3-331 4-Alla lutningar
0,6 m3s flis per slutaw «3sk gagnvirke (0,2-2,5)
0,6 *3s flis per gallrad «3sk gagnvirke (0,2-2,5)

5 % pga lagring

Förklaringar:

SKOGSBRÄNSLEN nr Nummer på beräkningsbladet. Du kan göra olika
beräkningar och spara inskrivna värden och resultat. Använd
F3 för att skapa ett nytt blad, Del för att ta bort ett gammalt
och PgDn och PgUp för att bläddra mellan bladen.

På nästa rad Beskrivning av vilket register med avverkningar som ligger
till grund för beräkningen. Använd Fl för att välja mellan da
databaser.

Analys Användarens beskrivning av vad beräkningen avser.
Period Materialet bygger på awerkningsberäkningar 20 år framåt i

tiden, uppdelat i 5-årsperioder. Välj 1-10 eller 11-20 år.

Fångstradier Du kan bestämma inom vilket bränslet hämtas genom att
ange två radier. Med siffrorna 50 och 100 km utförs
beräkningen på alla avverkningar som faller inom dess
radier.

Trp. pris Det pris, kronor per tonkilometer, som transportkostnaden fr
bränslet baseras på.

i
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Förbr.ort Den ort varifrån transportavståndet räknas. Genom att
trycka Shift Fl får du fram ett ett ortsregister där du kan
välja ort, så att koordinaterna (se nästa punkt) fylls i auto-
matiskt.

Koordinater i Rikets nät varifrån transportavståndet räknas. Det är dessa
koordinater som används, oberoende vad so? a står som
förbrukningsort.

Åtgärd Välj om utfallet från bara gallring (G), bara slutawerkning
(S) eller båda ska användas vid beräkningen.

Min volym ha Avverkningar med mindre uttag än detta undantages från
beräkningen.

Min standortsindex Nedre gräns för de bestånd som tas med i beräkningen.

Fuktklass Biologiska restriktioner, dvs villkor för uteslutning av de
Vegetationstyp bestånd där uttag av skogs-
Jordart bränsle inte bör göras enligt Skogsstyrelsen.

Ytstruktur Teknisk restriktion för uteslutning av bestånd med för grov
ytstruktur.

Lutning Teknisk restriktion för uteslutning av bestånd med för stor
lutning.

m3s/m3sk slut Faktor för beräkning av hur mycket flis som tas tillvara vid
slutawerkning.

m3s/m3sk gall Faktor för beräkning av hur mycket flis som tas tillvara vid
gallring.

Energiförlust Reduktion av totala energimängden på grund av förluster urir
lagringen.

I övre högra hörnet av formuläret syns resultatet av beräkningarna. Alla resultat
gäller avverkad skog inom den valda tiden och inom de valda fångstradierna. Av den
avverkade volymen kommer en viss del att inte bidra till energimängden p g a den
faller under tekniska eller biologiska restriktioner. Volymerna och energimängden är
medeltal per år under perioden. Antalen avverkningar gäller hela perioden och ger
en uppfattning om den statistiska noggrannheten på beräkningen.

m3sk avverkat Summa avverkad volym som tas med i beräkningen.
Energimängd Energivärdet av det flis som beräknas ta tillvara, med

reduktion pga lagringsförlusterna.

Medel trpavst Energiviktade medeltransportavståndet för skogsbränslet.
Medel trpkost Energiviktade medeltransportkostnaden för skogsbränslet.

Dennasiffra grundas på en faktor 1,3 ggr fågelvägen från
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awerkningsplatsen till förbrukningsplatsen.
Volym bortfall Andel av den avverkade volymen som p g a begränsningarna

ovan inte bidrar med skogsbränsle.

Totalt antal avverk. Totalt antal avverkningar
Antal m. uttag Antal bestånd som bidragit med bränsle
Antal bortfall Antal bestånd som inte bidragit med bränsle

Slutavv 1000 m3 Totala volymen slutawerkningar i tusental m3sk/år
Gallrat 1000 m3 Totala volymen gallrat i tusental m3sk/år
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