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Rubrik

Import av biobränslen och torv

Sarr r i ifattning

:1 iggande studie syftar till att göra en bedömning av möjligheterna till uthållig import
; ': .obränslen och torv till Sverige.

t globalt tillgängliga volymerna av skogsråvaror ger utrymme för bl.a. långsiktigt
: .lållig export av trädbränslen till Sverige. Detta förutsätter naturligtvis att betalnings-

förmågan för bränslet är konkurrenskraftig på den svenska marknaden

I närområdena till Sverige dvs i första hand de baltiska staterna är det emellertid troligt
att en stor del av de tillgängliga kvantiteterna kommer att förbrukas på hemma-
marknaden. Det pågår f.n. förberedande studier avseende möjlig skogsbränsleeldning i
Estland, Lettland och Liiauen i Världsbankens regi. Det kommer sannolikt att investeras
avsevärda pengar under de närmaste åren för att ersätta befintliga kol- och oljeeldade
panncentraler med i första hand skogsbränsleeldade anläggningar. Detta torde få till följd
att möjligheterna till skogsbränsleexport är små.

I ett globalt perspektiv utnyttjas torv endast i begränsad omfattning som bränsle. Det
är framförallt i Sovjetunionen, Finland, Irland och Sverige som energitorv används.
Detta innebär att det finns möjlighet att långsiktigt importera torv till Sverige om priset
är konkurrenskraftigt. Enbart i f.d. Sovjetunionen beräknas den brytvärda kvantiteten
energitorv uppgå till ca 166 x 10' ton vid fukthalten 40%.

Bland de mest intressanta biprodukterna, som går att använda för energiproduktion, från
olika livsmedelsindustrier är olika nötskal och fruktkärnor. Vissa fruktkärnor som
olivkärnor, plommonkärnor och persikokärnor är utmärkta bränslen. Fördelen med t.ex.
olivkärnor i jämförelse med flis är att volymvikten är betydligt högre samtidigt som
fukthalten är låg. Olivkärnorna påminner därför mer om förädlade biobränslen såsom
pelletar etc. Genom det höga energiinnehållet kan olivkärnor ersätta kol, vilket
oförädlade bränslen ej kan göra utan att kostsamma investeringar görs i framförallt



Det har visat sig mycket svårt att få fram relevanta kostnadsuppgifter på biobränslen i
andra länder. Det huvudsakliga skälet torde vara att det saknas en etablerad marknad för
biobränslen i de flesta aktuella länderna.

De nya skatte- och miljöavgifterna som gäller från och med 1993-01-01 har medfört
att betalningsförmågan för biobränslen har ökat kraftigt för s.k. övriga energikonsumen-
ter till vilka bl.a. energiverken räknas.

Marknadsprisens för förädlade inhemska bränslen synes tillräckligt höga för att
möjliggöra konkurrens från importerade bränslen. Det är avsevärt svårare att konkur-
rensmässigt importera oförädlade biobränslen såsom torv från Finland i norra Sverige
och bränsleflis från Baltikum. Biobränsleimport från framförallt Sveriges närområden
torde dock även i fortsättningen vara aktuellt.

Det är i första hand de kustbaserade energiverken som konkurrenskraftigt kan importera
biobränslen.

I tabell 1 redovisas kostnaderna för olika aktuella biobränslen



Tabell 1 Kostnader fritt energiverk i Sverige för diverse olika importerade
biobränslen.

Bränsletyp

His
(cellulosa)

Kross
(paUviikc)

Flis
(cellulosa)

Ved exkl
söDderdelning

Flis
(bränsle av
hög kvalitet)

Flis
(bränsle av
bog kvalitet)

Flis

Pelletai
(flis/slgspin)

Pelle tar
(vaxat
papper)

Pelletar
(trikross)

Slycketorv

Torv briketter

Stycketorv

Torv briketter

Olivkross

Exportland

USA

USA

Amazon as

Chile

Lenland

Litauen

Polen

USA

USA

USA

Irland

Irland

Finland

Lettland

Spanien

Fartygsstorlek
(ton)

33000

?3000

35000

35000

3000

3000

3000

33COO

33000

33000

3000

3000

3000

3000

3000

Bränslepris
f.o.b
(kr/MWh)

95

26

106

120

40

56

62

109

84

83

108

173

98

51

92

Bränslepris
c i i . svensk
hamn
(kr/MWh)

146

66

174

201

88

104

90

139

114

113

158

213

135

76

122

Bränslepris
fritt kund
kustbascTat
energiverk
(kr/MWh)

158

78

186

213

100

11.6

102

148

123

122

178 *

232 «

155 •

95 •

131

Bränslepris
fritt kund
ia'andsbase-
rat energi-
verk (70 km)
(kr/MWh)

178

98

206

230

120

136

122

160

135

134

195 '

2 4 2 *

1 7 2 *

105 *

141

* Priset inkluderar 10:-/MWh i svavelavgift.

Som framgår av tabell 1 är det i första hand de förädlade trädbränslena och olivkross
som är konkurrenskraftiga på den svenska marknaden. Dessutom synes såväl flis som
torvbaserade produkter från Baltikum vara konkurrenskraftiga.
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Import of biofuels and peat

Sammanfattning

The study deals with an assemssment of possibilities to ensure reliable imports of
biofuels and peat to Sweden.

Globally available volumes of wood offer opportunities for long-term, reliable, exports
of wood fuel to Sweden. This assumes, naturally, that the price level for the fuel is
competitive on the Swedish market.

In areas neighbouring Sweden, i.e., foremost the Baltic States, it is probable however
that a large part of the available amounts will be consumed on the domestic market.
Studies of the possible use of wood fuel in Estonia, Latvia and Lithuania are being
made by the World Bank. Considerable investments will probably be made in the near
future to replace existing coal- and oil-fired boiler plants with, foremost, plants for
burning wood fuel. Consequently, the opportunities for exports of wood fuel will
probably be small.

In a global perspective, peat is used only to a limited extent as fuel. Energy peat is
foremost used in Russia (CIS), Finland, Ireland and Sweden. This implies
opportunities for long-term exports to Sweden if the price is competitive. In the
former Soviet Union alone it is estimated that the amount of peat that is economically
feasible to extract is about 166 x 10^ tonnes at a moisture content of 40 %.

Among the most interesting bioproducts that can be used in energy production from
different food processing industries are nut-shells and fruit kernels. Some kernels, such



as those in olies. plums and peaches, are excellent as fuels. The advantage with, e.g.,
olive kernels, in comparison with chips is that the bulk weight is considerably higher at
the same time as the moisture content is low. Olive kernels are thus similar to
processed biofuels such as pellets, etc. By means of their high energy content the olive
kernels can replace coal, which cannot be done by unprocessed fuels without
expensive investments being required, mainly in material handling equipment.

It has been very difficult to obtain details on relative costs of biofuels in other
countries, the main reason probably being that there is no established market for
biofuels in most of the relevant countries.

The new taxation rules and tariffs in Sweden applying from 1993-01-01 have resulted
in the price level for biofuels increasing strongly for so-called other energy consumers,
among which the energy generating plants are included.

Market prices for processed domestic fuel appear sufficiently high to enable
competition from imported fuels. It is much more difficult to competitively import
unprocessed biofuels, such as peat from Finland in northern Sweden, and fuel chips
from the Baltic States. Imports of biofuel from, mainly, countries in the
neighbourhood of Sweden, should nonetheless be possible also in the future.

In the first instance, it will be energy generation plants sited on the coasts that can
competitively import biofuel.

Table 1 shows the costs for different biofuels. It shows that processed forest fuels and
crushed olive kernels are the products of greatest interest for the Swedish market. It
also shows that both chips and peat-based products from the Baltic States are
competitive.



Importprices - forest fuels - peat

Type
of
fuel

Chips
(pulp)
Re-
cycled
lumber
Chips
(pulp)
Round
wood
exkl.
comminu
tion
Fuel
chips
(high
quality)
Fuel
chips
(high
quality)
Chips

Pellets
(saw
dust/
chips)
Pellets
(scrap
paper)
Pellets
rescycled
lumber
Peat

Peat-
briketts
Peat

Peat-
briketts
Olive
cruch

Export
country

USA

USA

Amazonas

Chile

Lettland

Litauen

Polen

USA

Irland

Irland

Finland

Lettland

Spanien

Size of
ship
(ton)

33000

33000

35000

35000

3000

3000

3000

33000

3000

3000

3000

3000

3000

Fuel
price
f.o.b
(kr/MWh)

95

26

106

120

40

56

62

83

108

173

98

51

92

Fuel price
ci.f.
Swedish
port
(kr/MWh)

146

66

174

201

88

104

90

113

158

213

135

76

122

Fuel price
at gate-
portbased
plant
(kr/MWh)

158

78

186

213

100

116

102

122

178*

232*

155*

95*

131

Fuel price
at gate-
iniand
plant
(70kro)
(kr/MWh)
178

98

206

230

120

136

122

134

195*

242*

172*

105*

141



FÖRORD

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

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi
för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

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

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

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

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport avhandlar
import av biobränslen och torv.

Projekt SkogsKraft juni 1993.

Karin Widegren-Dafgård
P r o j e k t Bioenergi &ödra Skogsägarna
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1 INLEDNING

1.1 Uppdragbeskrivning

Föreliggande studie syftar till att göra en bedömning av potentialen för uthållig import
av biobränslen och torv till Sverige. I uppdraget ingår att redovisa såväl tillgängliga
volymer av biobränslen som ekonomin för dessa. I studien ingår även att redovisa de
i totalkostnaden ingående kostnadskomponenterna.

12 Genomförande

En bedömning av tillgängliga bränslevolymer i för detta sammanhang intressanta delar
av världen har gjorts genom litteraturstudier och kontakter med i branschen aktiva
företag. Med utgångspunkt från erhållna uppgifter redovisas en bedömning av den
långsiktiga potentialen för import av biobränslen.

Det har visat sig mycket svårt att få fram relevanta kostnadsuppgifter på biobränslen i
andra länder. Det huvudsakliga skälet torde vara att det saknas en etablerad marknad för
biobränslen i de flesta aktuella länderna, vilket får till följd att priser saknas. Prisnivåer-
na på de olika bränslesortimenten har, i de fall där uppgifter är ofullständiga, kalkylerats
genom en analys av information från olika aktörer i branschen. Dessutom kan priserna
variera kraftigt mellan olika delar av aktuella länder som t.ex. i USA. I dessa fall har
genomsnittliga priser angivits.

Till utgångspunkt för bedömningen av de importerade bränslenas konkurrenskraft har
prisnivån på den befintliga lokala biobränslemarknaden i Sverige använts. Förbrukaren
i Sverige antas alltid kunna ersätta importerat bränsle med lokalt bränsle till marknads-
mässigt pris. Detta betyder att importbränslets konkurrensförmåga huvudsakligen beror
på kostnaden per energienhet fritt leverat värmeverk i Sverige. Förutom kostnaden per
energienhet utgör dock leveranssäkerheten och kvaliteten på bränslet mycket viktiga
faktorer vid bedömningen av konkurrensförmågan.

När det gäller import av biobränslen är båtfrakt det dominerande transportsättet. Detta
hänger samman med Sveriges geografiska läge och långa kust. Båt är dessutom det
billigaste och i praktiken det enda möjliga transportsättet vid långa avstånd. I
föreliggande studie är det sålunda båttransporter som i första hand är aktuella. I långt
mindre utsträckning och i speciella fall, t.ex vid import av torv från Finland i norra
Sverige förekommer lastbilstransporter.

Prisnivån på biobränslen i Sverige har använts som utgångspunkt för att bedöma från
vilka länder import kan vara aktuell. Kostnaderna för transport och hantering utgör en



stor del av biobränslenas totalpris. För de områden som befunnits intressanta ur
leverans- och prissynpunkt för svenska biobränsleimportörer har, där så varit möjligt,
noggrannare kostnadskalkyler genomförts.

Följande bränslen berörs i rapporten:

O Trädbränslen

O Torv

O Biprodukter från livsmedelsindustrin

O Returpapper och pappersavfall



2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IMPORT AV BIOBRÄNSLEN

2.1 Allmänna förutsättningar

De nya skatte- och miljöavgifterna som gäller från och med 1993-01-01 har medfört
att betalningsförmågan för biobränslen har ökat kraftigt för s.k. övriga energikonsumen-
ter till vilka bl.a. energiverken räknas. För industrin har däremot bränslepriserna för t.ex.
kol och olja sjunkit avsevärt. Detta betyder att s.k. övriga energiproducenter som t.ex.
värmeverk och kraftvärmeverk som levererar till privata abonnenter har den bästa
betalningsförmågan för biobränslen och i praktiken är den enda kundkategori som kan
vara intresserad av importerade biobränslen.

Hittills är det framförallt de stora energiverken som varit kunder till importerade
biobränslen. Även mindre oljeeldade anläggningar i effektintervallet 0,5 - 5 MW utgör
efter fastbränslekonvertering en presumtivt intressant marknad för biobränslen.
Merparten av de mindre anläggningarna är emellertid belägna i inlandet, vilket medför
höga transportkostnader om importerade bränslen skall användas. I dessa fall blir oftast
lokalt producerade biobränslen konkurrenskraftiga.

Det synes vara de medelstora och stora värme- och kraftverken som är de mest
intressanta kundkategorierna för importerade biobränslen. Flera av dessa anläggningar
är belägna i anslutning till eller i närheten av hamnanläggningar, dvs utefter kusten eller
vid de större insjöarna eller vattendragen.

2.2 Aktuella bränslepriser i Sverige

Värmeverken köper idag oförädlade biobränslen för 110 - 130 kr/MWh. I speciella fall
förekommer priser på 80 - 90 kr/MWh för bränslen av lägre kvalitet. Även mindre
volymer av bränslen av bättre kvalitet kan emellanåt köpas in till låga priser.

Förädlat biobränsle kostar uppemot 160-180 kr/MWh. Med förädlat bränsle avses här
pelletar och briketter.

Aktuella priser i Sverige för stycketorv är något högre än för trädbaserade bränslen.

Angivna prisnivåer gäller fritt värmeverk.



I följande tabell redovisas energipriserna för olika kundkategorier i Sverige
(ref. SPK Energiaktuellt nr.ll).

Tabell 2.2. Energipriser 1993-01-01 för olika bränslen och kundkategorier
uttryckta i kr/MWh

Gnindpris

Energiskatt

CO2-skalt

Svavelskatt

SUMMA

ELDNINGS-
OLJA
EO1

Ind.

112

0

23

0

135

Övr.

112

55

93

0

260

ELDNINGS-
OLJA
EO5

Ind.

73

0

22

13

108

Övr.

73

50

86

13

222

KOL

lod.

30

0

29

26

8S

Övr.

30

33

114

26

203

SKOGSBRÄNSLEN

Ind.
Oför. For.

118 170

0 0

0 0

0 0

118 170

Övr.
Oför. För.

118 170

0 0

0 0

0 0

118 170

TORV

Ind.

135

0

0

10

145

Övr.

135

0

0

10

145

Ind =
Övr =
Oför =
För =

industri
övriga
oförädlade
förädlade

23 Hanterings- och transportkostnader i Sverige

Hamnkostnader inkl. lossning kommer att beröras under punkt 2.3.

Från och med att bränslet är lossat i hamn tillkommer följande kostnadsposter:

• Lastning
• Transport till kund

Kostnaden för lastning bedöms till ca 4-5 kr/MWh oavsett bränsletyp.

Kostnaden för transport till kund framgår av tabell 2.3 som gäller för transportavståndet
70 km.



Tabell 23 Kostnader för vidaretransport med lastbil av biobränslen inom Sverige
(70 km transportavstånd)

Transportsätt/bränsletyp

Flisfordon/spån och flis

Containerfordon/flis

Flisfordon/briketter

Bulkfordon/pelletar

Rundvirkesfordon/rundvirke

Total kostnad
SEK/MWh

20

22

10

12

17

Källa: Branschorgan

2.4 Hamnkostnader i Sverige

Kostnaderna i samband med anlöpning av svensk hamn kan sägas bestå av stuverikost-
nader och hamnavgifter. Kostnaderna skiljer sig från hamn till hamn i Sverige.

Den ungefärliga kostnadsbilden redovisas i tabell 2.4

Tabell 2.4 Hamnkostnader i Sverige för olika biobränslen

Bränsletyp

Träflis

Ved

Träpelletar

Torvbriketter

Olivkärnor

Kostnad

Kr/ton

ca 30

ca 30

ca 40 - 50

ca 40 - 50

ca 40 - 50

Kr/MWh

ca 12

ca 12

ca 9 - 11

ca 9 - 11

ca 8 - 10



2.5 Aktuella fartygstyper för transport av biobränslen

Sjötransport av rundved, sågade trävaror, flis, pelletar, fruktkärnor etc. sker antingen
med konventionella bulkfartyg, skogsproduktfartyg eller i pråmar med lastdäck.

Normala fartygsstorlekar (lastkapacitet) vid kortväga transporter är från ca 1500 upp till
8000 ton. Lastrummen är oftast ej anpassade till varor med låg volymvikt såsom flis,
varför lastvikten ej kan utnyttjas till fullo. Exempelvis kan ett fartyg med lastkapaciteten
8000 ton endast lasta ca 12 000- 13 000 m3s flis. Vid transport av färdiga skosgpro-
dukter som t.ex. sågade varor eller rundved blir lastutnyttjandet bättre. Exempel på
bulkfartyg som trafikerar Östersjön redovisas i bilaga 1.

Fartygen är normalt ej utrustade med egen lossningsutrustning. Lossning av flis m m
sker med kran försedd med gripskopa eller sugutrustning. Lossningssättet beror på vilken
hamnutrustning som finnns tillgänglig.

För voluminösa material som biobränslen är pråmar ett lämpligt transportmedel.
Nackdelen är att däcket är oskyddat varför väder och sjö påverkar lasten. En fördel med
pråmar är att de kan lossas med lastmaskin (hjullastare). Lossningshastigheten ökar
påtagligt. En hjullastare motsvarar kapaciteten hos två skopförsedda kranar.

Pråmar används bl.a. för transport av träflis från Riga. Pråmarna har en lastkapacitet på
5000 m3s alternativt ca 12 000 m3s. Cykeltiden för frakten Riga - Norrköping - Riga
är ca 4 dygn. Ett exempel på pråm redovisas i bilaga 1.

Pråmarna är avsedda att trafikera isfria hamnar. Bogserbåten är avgörande för isklassen.

Vid korta resor som mellan olika Östersjöhamnar är lastnings- och lossningstiden lika
lång som själva sjöresan. Kostnaderna för lastning ^ch lossning är normalt också
betydligt högre än själva sjöresan.

När det gäller långväga transporter av trävaruprodukter, rundved och flis har fartygs-
storlekarna kontinuerligt ökat. Under 50-talet var en normal storlek ca 10 000 ton
dödvikt, under 60-talet hade storleken ökat till ca 20 -25 000 ton dödvikt. Därefter har
fartygsstorlekarna ökat ytterligare. I mitten av 70-talet och senare har båtar med
dödvikten 50 000 ton levererats. Även ännu större fartyg förekommer. Det s.k.
Flensburg-fartyget redovisas i bilaga 1.

Ungefärliga data för ett antal olika fartyg redovisas i tabell 2.5.



Tabell 2.5 Exempel på fartygstyper som är aktuella för transport av ved, flis m m.

Fartygs-
typ

DWT
(lon)

Längd

(m)

Bredd
(m)

Djupgå-
ende
(m)

Hastighet
(knop)

Volym
(m3s)

Prim
Bulk-
varor

2100

84.9

17.5

2.3

4900

Kust-
fartyg
Bulk-
virot

2400

102.7

14.8

3.15

10-11

4370

Kust-

fartyg
Bulk-
varor

3148

115.8

13.4

4

10

5000

Oceangi-
ende far-

tyg
Trävaror -
pappers-
massa

9200

140

19.5

15

Oceanga-
eade far-

tyg
Trävaror -
pappers-
massa

21930

170.7

22.0

15

Oceanga-
eode far-

tyg
Trävaror -
pappers-
massa

29240

172.0

25.9

15.5

Oceanga-
eade far-

tyg
Trävaror -
pappers-
massa

50000

213.3

30.4

17.3

15.5

64060

Oce-
anga-
ende
fartyg
Flis

35000

197.0

30.4

11.0

Ref. Proceedings of the third PPI International Symposium - Transport and Handling in the Pulp and Paper
Industry
Österströms Rederi AB
EFO
R.S. Platou

2.6 Internationella frakt- och hamnkostnader

De internationella frakterna kontrakteras i US dollar. Detta gör att priset i kronor har
svängt kraftigt under 92/93 och att fraktkostnaderna ökat avsevärt på grund av kronans
minskade värde. De internationella fraktpriserna i US dollar har varit relativt stabila
under senare tid. Transportvolymema bedöms kunna öka utan att fraktkostnaderna stiger
på grund av att en betydande överkapacitet finns i dagsläget.

I tabell 2.6 redovisas aktuella prisnivåer. Fartygen förutsätts transportera gods ena
sträckan och gå tomma tillbaka. Om returtransporter vore möjliga skulle självfallet
kostnaderna kunna minskas avsevärt på framförallt de långväga transporterna. Vid
långväga transporter gäller också att kostnaden för fraktad energimängd uttryckt i MWh
bränsle är nästan dubbelt så hög på de minsta fartygen i jämförelse med transport på de
största.
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En mycket viktig faktor för den totala fraktkostnaden är hamnens lastningskapacitet. En
del hamnars begränsade lastningskapacitet medför höga kostnader. Detta gäller i
synnerhet de flesta hamnar i utvecklingsländerna. Vid långväga transporter med stora
fartyg är detta en synnerligen viktig kostnadsfaktor.

Tabell 2.6 Kostnader för båtfrakt till svensk hamn och hamnkostnaden för några
valda länder och bränslen.

Utgängs-
bamo

USA,
Savannah

USA,
Savannah

USA,
Savannah

USA,
Savannah

USA,
Savannah

USA,
Sydsta-
tenia

Araazo-
nas

Chile

Västafri-
ka (El-
fenbens-
kusten)

Spanien

Baltikum

(Rig»)

Baltikum
(Riga)
Prim

Polen

Biisloriek
(Dödvikt
ton)

5000

10000

20000

33000

45000

3SOO0

35000

35000

8000

3000

3000

4500

3000

Frakt-
kostnad
(kr/ton)

225

180

150

135

117

160

175

210

350

145

110

85

70

Last-
nings-
kostnad
(kr/ton)

25

25

25

25

25

55

55

35

30

Produkt

Pelletar/flis

Pelletar/flis

Pelletar/flis

Pelletar/flis

Pelletar/flis

Flis/rundved

Flis/rundved

Flis/rundved

FruktkäYnor

Olivkross

Flis/pelletar/
torvbriktl-
ter/rundved

Flis

Flis

Kostnad
pelletar,
fruktkär-
nor
(kr/MWh)

55

44

37

34

30

81

30 exkl.
lastning

35

Kostnad
flis
(kr/MWh)

100

80

67

60

55

62 exkl.
lastning

68exk).
lastning

81 exkl.
lastning

65

46

40



2.7 Importbegränsningar

Sedan 1986 råder förbud på införsel av barrved från I JSA och Kanada. Förbudet beror
på att en typ av nematoder förekommer i USA och Kanada. Dessa kan angripa och
skada tallskogar i Sverige. Import av lövved från USA och Kanada är tillåten.

För övrigt saknas restriktioner vad avser import av rundved, flis etc. till Sverige.
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3. TILLGÅNGAR OCH KOSTNADER FÖR IMPORTERADE BIOBRÄNSLEN
OCH TORV

3.1 Tillgångar och kostnader för skogsbränsle - allmänt

Enligt FAO Forest Products 1979-1990 uppgår den totala årliga avverkningen av skog
i världen till följande:

1980(106xm3)

1990(106xm3)

2 932

3 450

Av angiven kvantitet utgör energived följande:

1980(106xm3) 1480

1990(106xm3) 1796

I följande tabell redovisas den totala avverkningen per år, volymen industrr'ed och
energived för olika världsdelar.

Tabell 3.1.1 Total avverkning per år fördelad på industri- och energived för olika
världsdelar

AFRIKA

NORDAMERIKA

SYDAMERIKA

ASIEN

EUROPA

F.D.SOVJETUNIONEN

OCEANEN

TOTALT

ENERGrVED(10*xin')

1980

336

136

196

675

51

79

7

1480

1990

454

143

238

816

55

81

9

1796

INDUSTRIVED (ID* x m9)

1980

52

492

85

234

283

278

28

1452

1990

57

575

103

258

344

284

33

1655

TOTALT (10* xm3)

1980

388

628

281

909

334

357

35

2932

1990

511

718

341

1074

399

365

42

3450

Av tabellen framgår att mer än hälften av all skog som avverkas används för
energiändamål, framförallt i utvecklingsländerna.
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Handeln över gränserna med skogsbränslen är emellertid mycket liten. Den totala
exporten resp. importen i världen uppgick till följande:

Tabell 3.1.2 Volymer och priser (löpande penningvärde) för export och import av
energived.

o

Ar

1980

1990

Import
(103 x m3f)

1059

828

Medelpris
(kr/m3f c.i.f.)

155

255

Export
(103 x m3f)

532

484

Medelpris
(kr/m3f f.o.b)

197

263

På grund av begränsad handel och troligen delvis bristande uppgiftsinlämning till FAO
förefaller priserna märkliga då c.i.f. priset är lägre än f.o.b. priset.

I följande tabell redovisas medelpriserna för diverse olika sortiment som exporteras och
importeras:

Tabell 3.1.3 Medelpriser (löpande penningvärde) för diverse olika trädråvaror
som exporteras och importeras

Flis

Trädrester (icke sönder-
delat material såsom
ribbor, bakar etc.)

Massaved

Import - medelpris c.i.f
(kr/m3f)

1980

243

101

180

1990

388

264

300

Export - medelpris f.o.b.
(kr/m3f)

1980

166

97

153

1990

267

235

256

Vid antagandet att den genomsnittliga volymvikten (torr-rå densiteten) uppgår till
500 kg /m3f och att fukthalten är 45% i genomsnitt är energiinnehållet ca
2,4 MWh/m3f.

I följande tabell redovisas de genomsnittliga priserna uttryckta i kr/MWh för olika
sortiment:
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Tabell 3.1.4 Genomsnittliga priser uttryckta i kr/MWh (löpande penningvärde)
för olika sortiment

Flis

Trädrester (icke sönder-
delat material såsom
ribbor, bakar etc.)

Massaved

Skogsbränslen

Import - medelpris c.i.f
(kr/MWh)

1980

106

44

78

67

1990

169

115

130

111

Export - medelpris f.o.b.
(kr/MWh)

1980

72

42

67

86

1990

116

102

111

114

Även här synes begränsad handel och troligen delvis bristande uppgiftsinlämnmg till
FAO orsaka märkliga prisangivelser på energisortimentet då c.i.f. priset är lägre än f.o.b.
priset.

Som framgår av tabell 3.1.4 är en del av trädsortimenten konkurrenskraftiga på den
svenska trädbränslemarknaden (1990- års kostnader).

Det förekommer också att skogsbränslen importeras till betydligt lägre priser än vad
FAO-statistiken visar.

3.2 Skogstillgångar

Skogsarealer, virkesförråd och avverkningsvolymer i östeuropeiska länder i Sveriges
närhet framgår av följande tabell:
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TABELL 3.2.1 Avverkningsvolymer, virkesförråd etc (statistik från 1987-1991.)

Laad

Skogsareal
(10* i ha)

Barrskog (%)

Lövskog (%)

Virkesförråd
(10* x m1)

Årlig tillväxt
(10* x nr1)

Årlig tillväxt
<m'/ba)

Avvcrkaiag
(10' x m')

Ev»-
peiska
LSSR

152

63

37

19049

LSSR

706

73

27

74887

357

Est-
Umå

1.8

62

38

259

5,3

2,9

3,4

Lrtttud

2,6

68

32

426

9.1

3.5

4,2

Ljtaaca

59

41

297

6.7

3,7

3

Potea

7,9

79

21

1294

27

3,4

22,7

Som framgår av tabellen finns mycket stora tillgångar på skogsråvara i de baltiska
staterna, Polen och f.d. USSR. Volymerna ger utrymme bl .a. till långsiktigt uthållig
export av trädbränslen till Sverige.

I närområdena till Sverige dvs i första hand de baltiska staterna är det emellertid troligt
att en stor del av de tillgängliga kvantiteterna kommer att förbrukas på hemma-
marknaden. Det pågår f.n. förberedande studier avseende möjlig skogsbränsleeldning i
Estland, Lettland och Litauen i Världsbankens regi. Det kommer sannolikt att investeras
avsevärda pengar under de närmaste åren för att ersätta befintliga kol- och oljeeldade
panncentraler med i första hand skogsbränsleeldade anläggningar. Detta torde få till följd
att möjligheterna till skogsbränsleexport minskar.

Det är emellertid troligt att det under några år framåt kommer att importeras en hel del
skogsbränsle till Sverige från dessa länder.

Det finns sannolikt även en potential för import av ej industriduglig trädr ivara som kan
användas för energiändamål i Sverige. Kostnaderna för detta sortiment torde ej bli högre
än för konventionellt skogsbränsle.
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33 Tillgångar och kostnader för skogsbränsle i Lettland

Förbrukningen av bränsleved uppgår f.n. till ca 2,5 - 3 miljoner nrf per år. Av denna
kvantitet förbrukas ca 1,2 miljoner m3f av statliga företag och olika organisationer.
Resterande kvantitet förbrukas i egnahem och lantgårdar.

Enligt undersökningar genomförda av den vetenskapliga organisationen "Silava" finns
följande teoretiska bränslepotential:

Tabell 33.1 Teoretisk trädbränslepotential i Lettland

TRÄDBRÄNS-
LESORTIMENT

Bränsleved

Avverkningsrester

Buskar

Gallringsrester

Stubbar

Döda träd

Rester efter uttag
av stamråvara

Totalt

TILLGÅNGAR (1000 m3f)

TOTALT

3100

532

539

555

364

1000

200

6290

HITTILLS
UTNYTTJAT

2300

—

—

—

—

—

—

2300

POTENTIAL

800

532

539

555

364

1000

200

3990

Angivna kvantiteter är exklusive restprodukter från skogsindustrin och andra träprodukter
såsom trälådor, pallar etc.

Nuvarande avverkningsvolym i Lettland uppgår till ca 4,5 miljoner m3f per år.
Vid en ökad privatisering av markägandet och en förväntad ökad effektivisering inom
skogsbruket beräknas de årliga avverkningarna kunna öka till mellan 7 och 8 miljoner
m3f.

Den långsiktigt och uthålligt maximala avverkningsvolymen i Lettland har av inhemska
och utländska experter beräknats till 12 miljoner m3f.

Under de följande åren beräknas följande potentiella kvantiteter skogsbränslc finnas
tillgängliga i Lettland:
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Tabell 33.2 Potentiellt tillgängliga kvantiteter skogsbränsle i Lettland

Trädbränslesortiment

Restprodukter från skogsindustrin

Restprodukter efter avverkningar, gall-
ringar, döda träd, etc.

Rester från rivningar, trälådor etc.

Totalt

Kvantiteter (milj. m3f/år)

4,0

2,7

0,3

7,0

Denna kvantitet motsvarar ca 16% av Lettlands totala energibehov för uppvärmning.

Det finns emellertid flera faktorer som för närvarande förhindrar en snabb utbyggnad av
skogsbränsleanvändningen. Det saknas en lämplig infrastruktur vad avser tillvaratagande,
transport, sönderdelning, förbränning m m av skogsbränsle. Många faktorer pekar
emellertid på en ökning av utnyttjandet då tillverkning av huggar och förbrännings-
anläggningar påbörjats i Lettland. Vidare avser Världsbanken att låna ut avsevärda medel
för uppbyggnad av skogsbränsleeldade anläggningar i såväl liten som stor skala.

Det är mycket svårt att få fram relevanta kostnadsuppgifter på lokala kostnader för
avverkning, sönderdelning etc. i Lettland. Dessa svårigheter gäller allmänt för hela det
tidigare Sovjetunionen. Några av skälen till att uppgifterna är mindre pålitliga är
följande:

D Kapitalkostnader saknas i de flesta fall

D El- och bränslepriser är kraftigt subventionerade (ej världsmarknadspriser på olja, kol
etc).

D Kostnaderna förändras mycket snabbt, vilket medför att de lokala kostnadsuppgifterna
är inaktuella nästan omedelbart

D Svårgripbara växel- och valutakurser

Detta medför att angivna lokala kostnader inte bedöms som långsiktigt möjliga att
bibehålla och de ger därför en skev bild av verkligheten. Exempelvis anges transport-
kostnaden för ett stort rundvirkesekipage (kapacitet 30 m3f) till ca 2,8 kr/km, vilket är
ca 10-15% av motsvarande kostnad i Sverige.

Priset för skogsbränsle avsett för export har angetts till 23 kr/MWh f.o.b. Prisnivån var
aktuell under hösten 1992.
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För närvarande (april 1993) anges hamnkostnaden (lastning) till 18 - 26 kr per MWh,
vilket är dubbelt så hög kostnad som i t.ex. amerikanska hamnar.

Det är således uppenbart att lastningskostnaden har ökat avsevärt sedan hösten 1992.
Vid antagandet att lastningskostnaden var mer "normal" under hösten 1992 skulle priset
för skogsbränslet fritt hamn vara ca 12 kr/MWh eller ca 9 kr/MWh fritt väg (transport-
avstånd 70 km).

Kostnaden för sjötransport från Riga till Stockholm alt. Norrköping är ca 47 kr/MWh
och från Riga till Helsingborg eller Danmark ca 48.

I Sverige är lossningskostnaden för flis ca 12 kr/MWh. Vid nu gällande dollarkurs
( 1 USD = 7.8 SEK) kostar enbart lastning, transport och lossning ca 80 kr/MWh.

Vid priset 23 kr/MWh f.o.b. skulle totalpriset fritt lossat svensk hamn bli 82 kr/MWh.

Tabell 3.3.3 Kostnad för skogsbränsle från Lettland uttryckt i kr/MWh

Pris fritt väg
(kr/MWH)

9

Pris f.o.b.
(kr/MW)

40

Pris c.i.f
(kr/MWh)

88

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

100

3.4 Tillgångar och kostnader för skogsbränslen i Litauen

o

Årligen tillgängliga kvantiteter skogsbränsle anges enligt uppgift till följande:

Avverkningsrester 1,5 miljoner m3f

Övriga trädråvaror som ej efterfrågas av industrin 0,6 miljoner m3f

Dessutom finns potential för att öka de årliga avverkningarna avsevärt. Litauen har
skogstillgångar som medger en fördubbling av nuvarande avverkningsvolymer.

Aktuella kostnader för flis (mars 1993) är ungefär följande:
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Kostnad fritt bilväg för cellulosaflis ca 19 kr/MWh

Kostnad fritt industri (sågverk) ca 22 kr/MWh

Transportkostnaden har uppgivits till ca 26 kr/MWh vid 100 km transportavstånd.

Hamnkostnaden är ca 20 kr/MWh

Båttransportkostnaden inkl. lossning i svensk hamn är ca 60 kr/MWh.

Tabell 3.4.1 Kostnad för skogsbränsle från Litauen uttryckt i kr/MWh

Pris fritt väg
(kr/MWH)

19

Pris f.o.b.
(kr/MW)

56

Pris c.i.f
(kr/MWh)

104

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

116

3.5 Tillgångar och kostnader för trädbränsle från Polen

Den årliga tillåtna avverkningen i Polen är ca 20 miljoner m3f. Av denna kvantitet utgör
bränsleved ca 10% eller 2 miljoner m3f per år. Även en del flis från i första sågverken
användes som bränsle. Merparten av sågverksflisen utnyttjas i cellulosa- och
träskiveindustrin. Ungefärliga prisnvåer för olika sortiment framgår av tabell 3.5.1

Tabell 3.5.1 Priser för olika trädråvaror i Polen

Barrved

Lövved

Flis

Sågverk
(kr/m3)

220 - 500

135 - 700

120 - 140 *

Skivindustri
(kr/m3f)

90 - 150

100 - 150

70 - 140

Cellulosaindustri
(kr/m3f)

100-200

100 - 170

* Försäljningspris från sågverken.

Källor: Diverse sågverk och skivindustriet i Polen samt rapporter avseeode cellulosaindustrier.
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Sågverksflisen är normalt ej av acceptabel kvalitet för cellulosaindustrin då timret sällan
barkas. Prisnivån för flisen utryckt i kr/MWh är ca 30-70 dvs mycket varierande.

Transportkostnaderna i Polen är höga. Exempelvis är kostnaden för att frakta ett ton
virke 50 km ca 55 kr eller 21 kr/MWh.

Vid här angivna kostnader fritt sågverk skulle flisen kosta ca 80 - 90 kr/MWh fritt
hamn. Lastning, lossning och sjötransport skulle medföra att flisen ej är konkurrens-
kraftig.

Om medelpriset som betalas av skivindustrin utgör ett representativt värde och att
transporten till industrin motsvarar transporten till en hamn skulle flisen kosta ca 50
kr/MWh fritt hamn. Totalkostnaden i Sverige framgår av tabell 3.5.2.

Tabell 3.5.2 Kostnad för skogsbränsle från Litauen uttryckt i kr/MWh

Pris fritt hamn
(kr/MWH)

50

Pris f.o.b.
(kr/MWh)

62

Pris c.i.f
(kr/MWh)

90

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

102

Under dessa förutsättningar är flis från Polen konkurrenskraftig. Sågverksflis vid här
angivna priser fritt sågverk skulle kosta över 130 kr/MWh fritt hamn i Sverige.

3.6 Tillgångar och kostnader för trädbränsle från Nordamerika

Den produktiva skogsarealen i USA uppgick 1987 till 209,5 miljoner ha varav 195,6 är
exploateringsbara. Volymen skogsråvara per ha bedöms till 118 m3f på bark. Tillväxten
överstiger avverkningarna med ca 0,7 m3f per ha och år. Detta motsvarar således en årlig
nettotillväxt på ca 140 miljoner m3f. Angivna uppgifter kommer från
UN-ECE/FAO 1990 The Forest Resources of the Temperate Zones.

Kostnaden för skogsbränslen är genomgående lägre i USA än i Sverige.

I en nyligen publicerad rapport (ref.Vattenfall, Konkurrenssituationer för biobränsle i
USA av Anna-Karin Järmyr) anges kostnaden för olika trädbränslesortiment i
Kalifornien. Exempelvis anges kostnaden fritt bilväg för tillvaratagande av gallrings-
och röjningsvirke fill ca 40 - 75 kr/MWh. I Sverige är motsvarande kostnad ca 35 - 80
kr/MWh (ref Va .enfall - Tillvaratagande av skogsbränsle, FUD-rapport). Kostnaden
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kr/MWh (ref Vattenfall - Tillvaratagande av skogsbränsle, FUD-rapport). Kostnaden
i Kalifornien, USA och Sverige är således ungefär densamma.

Kostnaderna för flis direkt från avverkningsrester anges till mellan 30 och 180 kr/MWh.
Det genomsnittliga priset fritt kund för skogsbränslen anges till ca 65 -100 kr/MWh.
Även priser ner till ca 35 kr/MWh förekommmer.

Kostnaden för blandad lövflis från sydstaterna är ca 95 kr/MWh f.o.b.

I Savannah är priset för cellulosaflis f.o.b. ungefär detsamma.

Transportkostnaden till Sverige är ca 50-60 kr/MWh och lossningskostnaden ca 12.

Tabell 3.6.1 Kostnad för skogsbränsle från USA uttryckt i kr/MWh

Pris fritt väg
(kr/MWH)

Pris f.o.b.
(kr/MW)

95

Pris c.i.f
(kr/MWh)

146

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

158

Enligt uppgift är produktionskostnaden (exklusive råvara) för pelletar följande:

(kr/ton)

Kapital (avskrivningstid 5 år, räntesats 15%) ca 80

Personal ca 30

Energi

Reservdelar och
förslitningsdetaljer

Övrigt

Summa

ca 30

ca 45

ca 50

ca 235

Ovanstående kalkyl förutsätter att torr träråvara finns tillgänglig. I annat fall kommer
kostnaden för torkning att tillkomma.
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I dagsläget är kostnaden för torra restprodukter (pallvirke etc.) ca 18 kr/MWh dvs en
mycket låg kostnad. Det är framförallt denna typ av träråvara som är aktuell vid
framställning av pelletar.

Totalkostnaden för pelletar baserade på torra restprodukter blir ca 315 kr/ton eiler
67 kr/MWh om energiinnehållet antages till 4.7 MWh/ton.

Om transportavståndet till hamn antages till ca 5 mil blir kostnaden ca 9 kr/MWh.
Lastningskostnaden och hamnavgiften är ca 7 kr/MWh. Transportkostnaden till Sverige
beror på fartygsstorleken och varierar mellan ca 30 - 50 kr/MWh. Lossning i Sverige
kostar ca 9 kr/MWh. Totalkostnaden fritt upplagt svensk hamn skulle bli ca 120 - 140
kr/MWh. Det synes således möjligt att importera och sälja pelletar baserade på torra
trädråvaror för ett pris på under 150 kr/MWh fritt lossat svensk hamn.

Tabell 3.6.2 Kostnad för pelletar från USA uttryckt i kr/MWh

Pris fritt anlägg-
ning
(kr/MWH)

67

Pris f.o.b.
(kr/MW)

83

Pris c.i.f
(kr/MWh)

113

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

122

För torra restprodukter med en kostnad av 80 kr/ton skulle priset fritt lossat hamn i
Sverige bli ca 80 kr/MWh. Det bör emellertid påpekas att bränsle baserat på sorterat
träavfall även i Sverige är betydligt billigare än flis från hyggesrester etc.

För närvarande kan stora kvantiteter pelletar kontrakteras i USA. Prisnivån är följande:

Ort Råvara Pris

119 kr/MWh fritt anläggning New York

109 kr/MWh f.o.b.

125 kr/MWh fritt anläggning Quebec

84 kr/MWh f.o.b. 84 (5,6 MWh/ton)

New York

Portland

Quebec

Savannah

Bark/restprodukter

Flis/sågspån

Bark, flis mm

Vaxat papper

Priset på pelletar varierar således mycket mellan olika områden i USA och Kanada.
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Tabell 3.6.3 Kostnad för pelletar från USA uttryckt i kr/MWh

Råvara

flis, sågspån

vaxat papper

Pris f.o.b.
(kr/MW)

109

84

Pris c.i.f
(kr/MWh)

139

114

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

148

123

3.7 Kostnader för skogsbränsle från Sydamerika

Från Amazonasområdet är kostnaden för cellulosaflis av hög kvalitet f.n. ca 106
kr/MWh f.o.b.

Transporten till Sverige kostar ca 68 kr/MWh.

Från Chile är priset för råvaran (Eucalyptus) f.o.b. ca 120 kr/MWh. Transporten till
Sverige inkl lossning svensk hamn uppgår till ca 107 kr/MWh.

Tabell 3.7.1 Kostnad för flis och rundved från Sydamerika uttryckta i kr/MWh

Ursprungsland / råvara

Amazonasområdet/
cellulosaflis

Chile/
rundved ej sönderdelat

Pris f.o.b.
(kr/MW)

106

120

Pris c.i.f
(kr/MWh)

174

201

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

186

213
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3.8 Tillgångar och kostnader för torv - egenskaper

Det finns mycket stora tillgångar av torv i Sverige och i Sveriges närhet. I dagsläget
importeras torv motsvarande ett energiinnehåll av ca 200 - 250 GWh/år. Detta motsva-
rar ca 6-7% av Sveriges totala förbrukning av energitorv. Torv från Finland, de baltiska
staterna, Skottland, Irland och Ryssland marknadsförs i Sverige. Det torde framförallt
vara möjligt att öka importen från de baltiska staterna och Ryssland.

De totala arealerna av torvmossar i olika länder med ett djup överstigande 30 - 40 cm
bedöms till följande:

Sovjetunionen
Kanada
USA
Indonesien
Finland
Sverige
Kina
Norge
Malaysia
Storbritannien
Brasilien
Uganda
Polen
Irland
Falklandsöarna
Tyskland

Källor:

Kivinen, Pakaxinen

Kivinen, Pakarinen
Goodwillie
Board na Mona

Robertson

FAO/UNESCO

(miljoner ha)

150
150
60
17
10,4
7
4,2
3
2,5
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1

Geographical distribution of peat:
world
Peatland areas and the proportion
European peatland

Peat resources - focus on Poland

Soil map of the world

I ett globalt perspektiv utnyttjas torv endast i begränsad omfattning som bränsle. Det
är framförallt i Sovjetunionen, Finland, Irland och Sverige som energitorv används.
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Detta innebär att det finns möjlighet att långsiktigt importera torv till Sverige om priset
är konkurrenskraftigt. Enbart i f.d. Sovjetunionen beräknas den totala brytvärda
kvantiteten energitorv uppgå till ca 166 x 109 ton vid fukthalten 40% (källa: Kivinen,
Pakarinen - Geographical distribution of peat resources and major peatland complex
types in the world).

Energitorv av kommersiellt intresse har ungefär fukthalt och energiinnehåll i enlighet
med följande tabell:

Tabell 3.8.1 Ungefarlig fukthalt, volymvikt och energiinnehåll för energitorv

Bränsle

Frästorv

Stycketorv

Briketter

Fukthalt
(procent)

4 0 - 5 5

3 0 - 4 0

1 0 - 15

Volymvikt
(kg/m3)

3 0 0 - 400

300 - 400

700 - 800

Effektivt
värmevärde
(MWh/m3s)

0.7 - 1.2

0.9 - 1.5

3.3 - 4.0

3.9 Kostnader för torv på Irland

Produktionskostnader nya mossar

Ungefärliga kostnader för torvproduktion på nya mossar på Irland framgår av följande
tabell:
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Tabell 3.9.1 Produktionskostnader vid exploatering av nya mossar på Irland

Brytningskostnad

Transporter på mossen

Administration

Kapitalkostnad *

Summa fritt mosse

Summa fritt mosse
(kr/MWh)

Surna fritt mosse exkl
kapitalkostnader
(kr/MWh)

Frästorv
Enhetsstorlek =
800 000 ton/år
(kr/ton)

60

40

15

85

200

69

40

Stycketorv
Enhetsstorlek =
200 000 ton/år
(kr/ton)

170

65

20

120

375

106

72

Källa: Bord na Mona, World Bank Technical Paper Number 41 och statistiska uppgifter avseende inflation och
valutaförändringar.

* Kapitalkostnaden är baserad på räntesatsen 15% och avskrivningstiden 15 år.

Den totala investeringen per ha har antagits till följande:

• Frästorv 80 000 kr
D Stycketorv 65 000 kr

Produktionen per hektar och år har antagits till följande:

D Frästorv 160 ton
D Stycketorv 90 ton

Produktionskostnader för torvbriketier på Irland

Investeringskostnaden för en brikettanläggning med kapaciteten 150 000 ton per år
antages till ca SEK 300 - 350 milj.
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Kostnaderna för framställning av torvbriketter framgår av följande tabell:

Tabell 3.9.2 Produktionskostnader för torvbriketter på Irland

Frästorv (2,4 ton per ton
briketter)

Brikettproduktion, lager och lastning

Underhåll m m

Administration, Overheads etc.

Övrigt

Kapitalkostnad (15% ränta, 15 års
avskrivningstid)

Summa kostnader fritt fabrik

Summa kostnader fritt fabrik
(kr/MWh)

Summa kostnader fritt fabrik exkl.
kapital (kr/MWh)

Summa kostnader fritt fabrik exkl. kapital
för såväl fabrik som frästorvfram-
ställningen (kr/MWh)

kr/ton

480

60

40

60

10

370

1020

217

138

95

Källa: Bord na Mona, World Bank Technical Paper Number 41 och statistiska uppgifter avseende inflation ocb
valutaförändringar.

Angivna kostnader/priser avser nya produktionsenheter. Nuvarande försäljningspriser är
något lägre än vad kostnaderna skulle bli vid nyetableringar. Prisnivå (fritt mosse alt.
fabrik) är ungefär följande:
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Frästorv

Stycketorv

Briketter

Kr/MWh

60-65

80-90

150-160

Transportkostnaden till hamn är om avståndet antages till 80 km ca 70 kr/ton eller
ungefär följande:

kr/MWh

Frästorv

Stycketorv

Briketter

26

20

16

Transport till Sverige kostar mellan 40 och 60 kr/MWh beroende på torvtyp.

Tabell 3.9.3 Kostnad för fräs- och stycketorv samt torvbriketter från Irland
uttryckta i kr/MWh

Torvprodukt

Frästorv

Stycketorv

Torvbriketter

Pris fritt
mosse alt.
fabrik
(kr/MW)

60

80

150

Pris f.o.b.
(kr/MWh)

96

108

173

Pris c.i.f.
(kr/MWh)

156

158

213

Pris totalt
lossat svensk
hamn
(kr/MWh)

178*

178*

232*

* Inklusive 10 kr/MWh i svavelavgift.
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3.10 Kostnader för torv i Finland

Prisnivån fritt mosse är ungefär följande (källa: LämpölaistosyhdisJys ry, Sven Stridsberg ra.fl.):

Kr/MWh

Frästorv

Stycketorv

60-70

70-75

Transportkostnaden, om avståndet är ca 10 mil, är c:a 25 kr/MWh. Dessutom tillkommer
en svavelavgift på ca 10 kr/MWh. Totalt skulle stycketorv från Finland kosta ca 110
kr/MWh, vilket är lägre än vad stycketorv kostar i Sverige. Detta gäller för värmeverk
belägna nära finska gränsen i norra Sverige. Vid båttransport till mellersta Sverige från
Finland blir priset högre än vad som gällde i Sverige under eldningssäsongen 1992/93
enligt up̂  gift i Energiaktuellt.

Tabell 3.10.1 Kostnad för stycketorv från Finland till norra och mellersta Sverige
uttryckta i kr/MWh

Torv produkt

Stycketorv

Stycketorv

Pris fritt
mosse
(kr/MW)

75

75

Pris land-
transport
(kr/MWh)

25
(100 km)

15

(50 km)

Pris f.o.b.
(kr/MWh)

98

Pris c.i.f.
(kr/MWh)

135

Pris totalt lossat
svensk hamn alt
kund norra
Sverige inkl.
10 ki/MWh j
svavelavgift
(kr/MWh)

110

155

3.11 Kostnader för torv i Lettland

I Lettland finns 5078 mossar med en total area på 444 000 ha som bedöms brytvärda.
5 av torvmossarna är störrre än 5000 ha vardera. Torvinnehållet i de brytvärda mossarna
har beräknats till 11,3 miljarder m3. Det finns således en stor potential för såväl uthållig
inhemsk användning som för export.

Under 50- och 60-talet användes, på grund av brist på andra bränslen, torvbriketter i
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viss omfattning. Produktionen uppgick till 140 000 ton per år.

Tonbriketter kostar f.n. (april 1993) 27 kr/MWh fritt fabrik. Produktionskapaciteten vid
den enda fabriken kallad Stmzanu KF belägen i närheten av staden Rezekne är ca 40 -
50 000 ton per år. Askinnchållet är ca 10%.

Vid antagandet att ett fordon har 20 tons lastkapacitet så kostar transporten till Riga (250
km) ca 4 kr/km eller 11 kr/MWh. Hamnkostnad inkl. transport till svensk hamn och
lossning kostar ca 47 kr/MWh.

Tabell 3.11.1 Kostnad för torvbriketter från Litauen uttryckt i kr/MWh

Pris fritt fabrik
(kr/MWH)

27

Pris f.o.b.
(kr/MW)

51

Pris ci.f
(kr/MWh)

76

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

85

I dagsläget är således briketter från Lettland klart konkurrenskraftiga.

3.12 Tillgångar och priser for biprodukter från livsmedelsindustrin

Tillgångarna på brännbart material i biprodukter från livsmedelsindustrin är teoretiskt
mycket stora. De mängder som däremot är praktiskt och ekonomiskt tillgängliga är
betydligt mer begränsade. Ur energisynpunkt hör nötskal och fruktkärnor till de mest
intressanta biprodukterna.

I de mer avlägsna delarna av världen odlas betydande mängder nötter. Hantering och
förädling av nötproduktema ger i många fall restprodukter som är lämpliga som
biobränsle. Exempel härpå är kokosnötter, bazunötter, palmnötter, makadamianötter etc.
Restprodukterna uppvisar stora lokala variationer i tillgång och tillgänglighet. Under
förutsättning att de lokala hanterings- och transportkostnaderna kan hållas på en rimlig
nivå finns det möjligheter till ekonomiskt fördelaktiga inköp. Produktionskostnaden för
restprodukterna är i många fall försumbar.

Vissa fruktkämor är utmärkta bränslen. Fördelen med t.ex. olivkämor i jämförelse med
flis är att volymvikten är betydligt högre samtidigt som fukthalten är låg. Olivkärnoma
påminner därför mer om förädlade biobränslen såsom pelletar etc. Genom det höga
energiinnehållet kan olivkämor ersätta kol, vilket oförädlade bränslen ej kan göra utan
att kostsamma investeringar görs i framförallt materialhanteringsutrustningen.
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Betalningsförmågan för ersättningsbränslen till kol är mycket hög efter årskiftet 1992/93.
Kostnaden för kol är över 200 kr/MWh inklusive nuvarande skatter och miljöavgifter.

Enligt uppgift från EFO importerades under eldningssäsongen 1992/1993 ca 20- 30000
ton olivkärnor från medelhavsomrädet. Kvantiteterna kommer sannolikt att minska till
kommande eldningssäsong bl.a.beroende på avsevärt ökade transportkostnader eftersom
alla transporter betalas i USD.

Produktionen av olivolja i medelhavsområdet uppgår till ca 1,5 miljoner ton. Mängden
olivkross blir ca 2 miljoner ton/år.

Världsproduktionen av vissa vegetabiliska oljor (ref. Vegetable Oil and Oil Seeds, iTC) framgår
av följande tabell:

Tabell 3.12.1 Världsproduktion av vissa vegetabiliska oljor

Vegetabilisk olja

Palmolja
Sojabönsolja
Solrosolja
Rapsolja
Kokosnötolja
Bomullsfröolja
Jordnötsolja

Ungefärlig årsproduktion
(1000 ton/år)

9000
14500
7500
7250
2800
3600
3300

Skördarna ger upphov till stora kvantiteter restprodukter. Exempelvis uppstår följande
kvantiteter restprodukter:

G Jordnötskal ca 10 miljoner ton/år (ca 0.5 ton/ton jordnötter)
• Kokosnötskal (yttre) ca 14 miljoner ton/år (ca 1.6 - 4.5 ton/ton kopra)
D Kokosnötskal (inre) ca 4 miljoner ton/år (ca 0 .7-1 .1 ton/ton kopra)

Det finns således mycket stora tillgångar på restprodukter som är intressanta ur
energisynpunkt. I följande tabell redovisas de kemiska analayserna för diverse bränslen:
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Tabell 3.12.2 Kemisk analys av diverse bränslen

Bränsle

Kokosnötskal
(yttre)

Kokosnötska]
(inre)

Olivkimor

Pcrsikokiinor

Jordnötsskal

PlommOD-
kanior

Densitet
(kg/ra3s)

567

474

514

Bränslesanunansättning

Elcmentaranalys

Flykti-
ga be-
stånds-
delar

(%)

78.9

75.6

73.9

68.4

73.8

Bun-
det
kol
<*)

20.3

21.2

25.2

24.9

25.7

Aska

<*)

6.0

0.8-
3.7

3.2

0.9

1.2

0.5

Kemisk sammansättning

C

(*)

46.8

50.2-
52.8

H

(*)

6.9

5 9-
6.4

O

<*)

46.3

41.3-
43.4

N
(%)

Energi-
innehåll
(kalori-
metriskt
varme-
varde)
(MWh/-
ton ton-
substans)

5.0

5.6-5.9

5.9

6.4

5.5

6.5

Ref. Bjöm Kjellström Characteristics of Some Types of Agricultural Residues.
Bcijer Institute 1981

Av i tabellen angivna bränslen är såväl oliv-, plommon- som persikokärnor mycket bra
bränslen.

Enligt uppgift från Katrineholms värmeverk är svavelinnehållet i olivkärnor mindre än
0.1%. Fukthalten är lägre än 15% normalt ca 7-19%. Volymvikten är ca 650 kg/m3s.

Transportkostnaden från Spanien till Sverige i mindre bulkfartyg är ca 200- 220 kr/ton
eller ca 46 kr/MWh inkl. lastning och lossning. Priset fritt hamn i Spanien antages till
ca 80-90 kr/MWh.
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Tabell 3.12.3 Kostnad för olivkross från Spanien uttryckt i kr/MWh

Pris f.o.b.
(kr/MWh)

92

Pris c.i.f
(kr/MWh)

122

Pris totalt lossat
svensk hamn
(kr/MWh)

131

Emedan olivkross nännast är att jämföra med förädlade bränslen och att värmeverkens
betalningsförmåga är uppemot 200 kr/MWh vid substituering av kol synes olivkross vara
konkurrenskraftiga på den svenska energimarknaden.

Det finns också möjligheter till import av restprodukter (nötkärnor) från Västafrika.
Transportkostnaderna är emellertid mycket höga. Från Elfenbenskusten är kostnaden vid
transport i bulkfartyg med lastkapaciteten 8000 ton ca 350 kr/ton eller ungefär
70 kr/MWh. Dessutom tillkommer lastnings- och lossningskostnader på ca 15 kr/MWh.
För att vara konkurrenskraftigt är betalningsförmågan fritt västafrikansk hamn ca 40
kr/MWh eller ungefär hälften av vad olivkross från Spanien kostar.
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SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTSATSER

De nya skatte- och miljöavgifterna som trädde i kraft 1993-01-01 har medfört att kol-
och oljekostnaderna höjts för s.k. övriga konsumenter. I denna kategori ingår de olika
energiverken Sverige. Det är framförallt energiverk med anläggningar avsedda för
koleldning som drabbas hårt av de höjda miljöavgifterna. Bränslekostnaden för kol
överstiger 200 kr/MWh, vilket har till följd att intresset för biobränslen ökar. I
anläggningar som är dimensionerade för hantering och förbränning av kol är energiinne-
hållet per volymsenhet i oförädlade biobränslen för lågt för att möjliggöra substituering
av kolet. I dessa anläggningar krävs stora investeringar i framförallt materialhanteringsu-
trustningen för att möjliggöra eldning med inhemska och/eller importerade oförädlade
biobränslen. Det är emellertid möjligt att ersätta kol med förädlade biobränslen
som pelletar etc. Vidare har importerade fruktkämor (olivkross) fungerat bra som
ersättning för kol.

Marknadsprisena för förädlade inhemska bränslen synes tillräckligt höga för att
möjliggöra konkurrens från importerade bränslen. Det är avsevärt svårare att importera
oförädlade biobränslen till konkurrensmässiga priser. Import av torv från Finland i norra
Sverige och import av bränsleflis från Baltikum utgör exempel på import av oförädlade
biobränslen. Biobränsleimport från framförallt Sveriges närområden torde även i
fortsättningen vara aktuellt.

I närområdena till Sverige dvs i första hand de baltiska staterna är det emellertid troligt
att en stor del av de tillgängliga kvantiteterna kommer att förbrukas på hemma-
marknaden. Det pågår f.n. förberedande studier avseende möjlig skogsbränsleeldning i
Estland, Lettland och Litauen i Världsbankens regi. Det kommer sannolikt att investeras
avsevärda pengar under de närmaste åren för att ersätta befintliga kol- och oljeeldadc
panncentraler med i första hand skogsbränsleeldade anläggningar. Detta torde få till följd
att möjligheterna till skogsbränsleexport minskar.

I ett globalt perspektiv utnyttjas torv endast i begränsad omfattning som bränsle. Detta
innebär att det finns möjlighet att långsiktigt importera torv till Sverige om priset är
konkurrenskraftigt.

Det är i första hand de kustbaserade energiverken som ekonomiskt kan importera
biobränslen.

I följande tabell har de totala kostnaderna för olika biobränslesortiment från olika delar
av världen sammanställts. För de kustbaserade energiverken har lossningen av bränslena
antagits ske i direkt anslutning till anläggningarna. Tidigare angiven kostnad fritt lossat
svensk hamn antages därför vara densamma som totalkostnaden fritt energiverk.
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Tabell 4.1 Kostnader fritt energiverk i Sverige för diverse olika importerade
biobränslen.

Bränsletyp

Flås
(cellulosa)

Kross
(pallvirke)

Flis
(cellulosa)

Ved exkl.
sonderdelning

Flis
(bränsle av
hög kvalitet)

Flis
(bränsle av
hög kvalitet)

Flis

Pelletar
(flis/sagspin)

Pelletar
(vaxat
pipper)

Pelletar
(träkross)

Stycketorv

Torv briketter

Stycketorv

Torv briketter

Olivkross

Exportland

USA

USA

Amazon as

Chile

Lettland

Litauen

Polen

USA

USA

USA

Irland

Irland

Finland

Lenland

Spanien

Fartygsstorlek
(ton)

33000

33000

35000

35000

3000

3000

3000

33000

33000

33000

3000

3000

3000

3000

3000

Bränslepris
f.o.b
(kr/MWh)

95

26

106

120

40

56

62

109

84

83

108

173

98

51

92

Bränslepris
c i f. svensk
bamn
(kr/MWh)

146

66

174

201

88

104

90

139

114

113

158

213

135

76

122

Bränslepris
fritt kund
kust baserat
energiverk
(kr/MWh)

158

78

186

213

100

116

102

148

123

122

178 •

232 «

155 •

95 •

131

Bränslepris
fritt kund
inlandsbase-
rat energi-
verk (70 km)
(kr/MWh)

178

98

206

230

120

136

122

160

135

134

195 •

242 *

172 •

105*

141

* Priset inkluderar 10:-/MWh i svavelavgift.
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