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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket har bland annat till uppgift att följa
utvecklingen inom energimarknaderna.

Föreliggande konsultstudie utgör underlag för verkets marknadsbevakning.

•Rapporten har utförts på uppdrag av NUTEK Analys. Bengt Hillring har varit
projektledare och ansvarat för arbetets utformning.

Johan Vinterbäck, Institutionen för Skog-Industri-Marknad Studier, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Ultuna, som författat rapporten, svarar för analys och
slutsatser.

Stockholm i september 1995

Becky Petsala Bengt Hillring
Enhetschef Projektledare
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Sammanfattning

Utvecklingen av förädlade trädbränslen, d.v.s. briketter, pelletter och träpulver,
har gått starkt framåt i Sverige under de senaste åren. Merkostnader för
förädlingen återvinns o Jn. ger överskott i andra delar av systemet, bl.a. i form
av högre verkningsgrader vid förbränning, lägre investeringskostnader för
brännutrustning, lägre driftskostnader och mindre miljöstörningar. Detta sam-
mantaget har lett till att denna del av energisektorn växer mycket snabbt. 1994
producerades 1,9 TWh, en ökning med 37 % jämfört med året innan. Under
kommande eldningssäsong, 1995/96, kan produktionen komma att uppgå till
4 TWh.

Kutterspån, sågspån och torrflis är de idag i särklass billigaste och mest
använda råvarorna för tillverkning av briketter och pelletter. En utökad
råvarubas som är möjlig att använda innefattar bark, avverkningsrester, energi-
skog, returpapper, halm, gräs m.m. En intressant marknad för förädlade träd-
bränslen är storstädernas fjärr- och kraftvärmepannor. De kommunala energi-
verken är idag den viktigaste förbrukaren av förädlade trädbränslen.
Pannbeståndet är ofta lämpligt för konvertering till denna typ av biobränslen
men även transport- och lagringskrav talar här för förädlade bränslen.

På sikt finns en ännu större potential som ersättning för olja i mindre och
medelstora pannor. På kort sikt kan oljepannor motsvarande 10 TWh byggas
om till förädlade bränslen, med god ekonomi, och på längre sikt 17 TWh.
Genomsnittspriset för förädlade trädbränslen, fritt värmeverk, har sjunkit från
19 till 14 öre/kWh i löpande priser under de senaste åren. Man kan förvänta sig
att priserna på förädlade bränslen inom en överskådlig framtid kommer att
hållas på en fortsatt låg nivå, oavsett råvara.

Pelletter är det förädlade bränsle som är mest intressant för villamarknaden. En
villaägare kan göra en besparing på 5 000-10 000 kronor/år vid konvertering till
pelleteldning beroende på om man jämför med olja eller el. För att på sikt
kunna riå större grupper av småförbrukare måste distributionssystem liknande
de för villaolja byggas upp samt ett lämpligt system av kvalitetsklasser införas.



Summary

The Swedish market for upgraded wood residue fuels, i.e. briquettes, pellets
and wood powder, has developed considerably during the nineties. The addi-
tional costs for the upgrading processes are regained and create a surplus in
other parts of the system, e.g. in the form of higher combustion efficiencies,
lower investment costs for burning equipment, lower operating costs and a
diminished environmental impact. All these factors put together have resulted
in a rapid growth of this part of the energy sector. In 1994 the production was
1.9 TWh, an increase of 37 % compared to the previous year. In the forthcoming
heating season, 1995/96, the production may reach 4 TWh.

Planing shavings, sawdust and dry chips are by far the cheapest and most used
raw materials for the production of briquettes and pellets. An extended raw
material basis feasible to use includes bark, cutting residuals, energy forest
biomass, recycled paper, straw, grass etc. An interesting market for upgraded
wood fuels is the furnaces and boilers of the district heating and combined
power and heating (CPH) plants of the big cities. The municipal energy autho-
rities are today the most important consumers of upgraded wood fuels. These
furnaces and boilers are often suitable for retrofit to upgraded wood fuels, but
also environmental demands on transportations and storage points towards
upgraded fuels.

In the future there is an even larger potential as replacement for oil in smaller
and medium-sized boilers and furnaces. In the short term oil-fired boilers and
furnaces corresponding to 10 TWh can be converted, with good economy, and
in the long term 17 TWh. The average price on upgraded wood fuels, free ther-
mal power station, has lowered from 0.19 to 0.14 SEK/kWh in current prices
during the last years. There is reason to expect that the prices on upgraded
fuels, in the foreseeable future, will be kept on a continually low level, irrespec-
tive of the raw material used.

Pellets is the upgraded fuel which is of highest interest for the private house
market. A house-owner can make a saving of 5 000-10 000 SEK/year when con-
verting to pellets-firing depending on whether comparing to oil or electricity. In
order to reach larger groups of small-scale consumers, distribution systems
similar to those for house burning oil have to be developed as well as a suitable
system of quality classes.



Inledning

1.1 Bakgrand

Bakgrunden till detta arbete är det nyväckta intresse den svenska energi-
marknaden visar de förädlade trädbränslena. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i
en accelererande utbyggnad av den totala produktionskapaciteten för dessa
bränslen under de senaste åren.

Orsakerna bakom denna utveckling är flera. De kan indelas i:
• Ekonomiska orsaker i form av skattelättnader för biobränslen gentemot

konkurrerande bränslen. 1991 infördes från statsmakternas sida en skatt på
de bränslen som ökar nettotillförseln av koldioxid till atmosfären.

• Biobränslen bedöms i det längre perspektivet inte ge nettotillskott av
koldioxid till atmosfären och är därför befriade från skatt. Även skatten på
svavelutsläpp från 1991 leder till lägre skatteuttag på biobränslen än för
flertalet fossila bränslen och torv.

• Miljömässiga orsaker, bl.a. ett ökat miljömedvetande som yttrar sig i t.ex.
kretsloppstänkande och arbete med Agenda 21 i kommunerna.

• Teknikutveckling har lett till dels framtagning av storskaliga system för
hantering och transport dels utveckling av småskaliga helautomatiska sys-
tem för pelleteldning i villapannor.

• En ökad uppmärksamhet i media med anledning av debatten om kärn-
kraftens avveckling och inte minst diskussionerna kring den avreglerade
elmarknaden har förbättrat medvetenheten bland folk i allmänhet om olika
energialternativ.

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande rapport är att ge en state-of-the-art beskrivning av
marknaden för förädlade trädbränslen samt att kartlägga flaskhalsar respektive
utvecklingsmöjligheter.

1.3 Avgränsningar

Förgasningsteknik för biobränslen respektive etanolproduktion behandlas inte i
denna rapport. Noteras bör dock att man som biprodukt vid etanolproduk-
tionen kan få ligninpulver, ett fast, högvärdigt bränsle.



1.4 Definitioner

Med förädlade trädbränslen avses briketter, pelletter1 och pulver tillverkade
med trädråvara som viktigaste komponent. Förbränningstekniken för dessa är
av två principiellt olika slag. Briketter och pelletter eldas på roster eller bädd
liksom t.ex. råilis medan pulver eldas i en flamma på samma sätt som olja eller
gas. Svensk Standard SS 18 71 06 definierar förädlade trädbränslen på följande
sätt:

Bränslebrikett (Eng: fuel briquette) - fyrkantigt eller runt stycke avsett för
eldning, framställt genom pressning av finfördelat bränsle;
Vilket SS kommenterar med: Bränslebriketter tillverkas ofta i kolvpress och har
en diameter eller bredd större än eller lika med 25 mm.

Bränslepellet (fuel pellet] - kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt
genom pressning av finfördelat torrt bränsle;
SS kommentar: Bränslepelletter tillverkas ofta i marrispress och har en diameter
eller bredd mindre än 25 mm.

Bränslepulver (fuel powder) - bränsle som malts så att huvudfraktionen är
mindre än l mm;
SS kommentar: Bränslepulver har oftast torkats till en fukthalt under 10 %.

I ett bränslesystem med förädlade bränslen kompliceras definitionerna något,
t.ex. i de fall då man transporterar bränslet i pelletform och förbränner samma
bränsle i pulverform. Det kan m.a.o. finnas anledning att införa begreppen
transportfas resp. förbränningsfas för bränslet.

1.5 Varför förädling?

Energiråvaror från skogsbruket och biprodukter från sågverk etc. karakter-
iseras ofta av oregelbundenheter i form och innehåll (kvalitet), respektive en
förhållandevis låg densitet. Detta ger upphov till hanteringsproblem samt
ställer krav på korta transportavstånd mellan producent och konsument. En
förädling av energiråvaran i form av homogenisering och kompak-
tering/sönderdelning ger en produkt som passar bättre för transporter och som
är lättare att elda. Förbränningsprocessen blir enklare att optimera.

Vilka är då fördelarna med förädlade trädbränslen jämfört med oförädlade bio-
bränslen mer specifikt?

• Högre energiinnehåll per viktsenhet (briketter och pelletter) ger lägre
transportkostnader.

• Högre och jämnare energiinnehåll ger enklare styrning av pannan, vilket i
sin tur kan ge mindre passning och tillsyn. Förbränningsprocessen blir
enklare att optimera.

1 SAOL över svenska språket, l l:e uppl., 7:e tryckn.
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» Bättre lagringsbarhet, (inga substansförluster vid lagring).

• Betydligt mindre lagringsvolym, (gäller briketter och pelletter).

• Pelletter och pulver har en god rinnbarhet vilket gör att de med fördel kan
lagras i silos och transporteras pneumatiskt. Detta betyder att hela hanter-
ingskedjan från bränslefabrik till panna kan göras sluten.

• Betydligt mindre investering i pannor, eldningsutrustning och rökgas-
hanteringsutrustning.

• Möjlighet till konvertering av fossilbränsleeldade pannor utan större effekt-
förlust och till rimlig kostnad.

• Mindre slitage på eldningsutrustningen.
»

• Mindre antal störningar i driften.

• Högre verkningsgrad och effekt.

• Större reglerområde och längre driftstid, d.v.s. mer fossilt bränsle kan bytas
ut.

• Mindre mängd aska per producerad energimängd.

(Efter SBE Svensk BrikettEnergi AB, 1995 & Sieurin, 1992)

Förädlade bränslen kan generellt sett även innebära nackdelar i olika led från
tillverkning till förbränning:

• Ett system med förädlade bränslen är känsligare för förändringar i råvaru-
basen.

• Tillverkning av förädlade bränslen är både energi- och kapitalintensiv.

• Standardpannor som inte är speciellt avpassade för förädlade bränslen kan
brännas sönder till följd av det förädlade bränslets högre energiinnehåll.

• Vid hantering av bränslet kan en finfraktion (briketter och pelletter) bildas.

11
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Lagar och andra styrmedel

2.1 Allmänt om styrmedel

Statsmakterna använder styrmedel inom energiområdet för att styra använd-
ning och produktion av energi i önskad riktning. Styrmedlen är de verktyg
regering och riksdag kan sätta in för att förverkliga en politik för t.ex. energi
och miljö. Man använder två olika typer av styrmedel, administrativa och
"ekonomiska. Administrativa styrmedel är lagstiftning, ekonomiska är skatter,
avgifter och bidrag. Den svenska energipolitiken verkade under flera år på
1970- och 1980-talen för att ersätta importerad olja i första hand med inhemskt
producerade bränslen. Miljöfrågor tillkom efterhand och ledde till åtgärder syf-
tande till en generell minskning av fossila bränslen. Styrmedlen har under de
senaste 25 åren ändrats mycket ofta i sina detaljer. Dessa förändringar har
påverkat många aktörer genom kraftigt förändrade kalkylunderlag. I ett histo-
riskt perspektiv över de gångna 25 åren kan man urskilja en generell favori-
sering av biobränslen i förhållande till fossila inom uppvärmningssektorn. Ett
problem för statsmakterna har varit hur man samtidigt ska kunna gynna den
resurseffektiva elproduktionen i kraftvärmeverk relativt elproduktion i kon-
denskraftverk, utan att lägga pålt gör på elproduktion. Sådana pålagor skulle
leda till en oönskad höjning av elpriserna för bl.a. exportindustrin.

2.2 Lagstiftning

2.2.1 Träfiberlagen

I början av 1970-talet kom föreskrifter i samband med införandet av fysisk
riksplanering (SFS 1973:15) samt byggnadslagens § 136 a (SFS 1975:459) som
även omfattade skogsindustrien etablering. Den stora ökningen av efterfrågan
på råvara från industrins sida under dessa år ledde till att man även tog in
bestämmelser i § 136 a (SFS 1976:213) om maximal förbrukning av råvara från
rundved. I takt med värmeverkens ökande användning av skogsråvara som
bränsle kom även energisektorn att omfattas av lagstiftningen.

När byggnadslagen upphörde att gälla 1987 överfördes lagstiftningen om trä-
fiberråvara till den nya träfiberlagen (SFS 1987:588) som syftade till att trygga
skogsindustrins råvaruförsörjning. Innebörden var bl.a. att såg- och kutterspan
inte utan tillstånd skulle få användas i eldningsanläggningar eller bränsle-
industri, om förbrukningen översteg 10 000 m3f.

Den l januari 1992 modifierades lagen ånyo efter en översyn av enmans-
utredaren Ingemar Öhrn (SOU 1991:22), men den s.k. träfiberprövningen kvar-
stod under en övergångsperiod för att klarlägga vilka effekter en växande bio-
bränslemarknad skulle ha på skivindustrins råvaruförsörjning. Under denna
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period genomgick dock skivindustrin en kraftfull nedgång i produktionsvolym.
Den l juli 1993 avskaffades lagen och spånmarknaden är nu helt avreglerad. På
senare tid har röster åter höjts från företrädare för skivindustrin för att i någon
form återinföra regleringarna.

2.2.2 Fastbränslelagen

Lagen tillkom 1982 i syfte att minska oljeberoendet, främja användandet av
fasta inhemska bränslen och stärka beredskapen mot kriser i bränsleförsörj-
ningen. Enligt denna lag skulle eldningsanläggningar som förbrukade mer än
180 TJ (50 GWh) bränsle vara förberedda för omställning till fastbränsleeldning.
Mindre anläggningar skulle utan omfattande ombyggnad kunna eldas med
fkstbränsle. 1984 infördes dessutom en tillståndsprövning för koleldade verk
p.g.a. farhågor om att dessa skulle bli alltför dominerande i förhållande till in-
hemska bränslen. Lagens efterlevnad blev emellertid allt sämre, i synnerhet för
mindre anläggningar. 1993 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att se över
lagen. Arbetsgruppens rapport, Behövs fastbränslelagen?, (Ds 1993:85) gick ut på
remiss. Arbetsgruppen och remissinstanserna var eniga om att lagen borde
avskaffas, vilket också skedde 1994.

2.2.3 Lagen om kommunal energiplanering

Ett av syftena med denna lag är att miljöambitioner ska styra energiplaneringen
i kommunerna. Lagen kräver att miljökonsekvensbeskrivningar ska ingå i den
kommunala energiplaneringen. Miljökonsekvens-beskrivningarna ska möjlig-
göra en bedömning av den kommunala energiplanens inverkan på miljö, hälsa
och hushållning med naturresurser. Detta får bl.a. som följd att användning av
förnybara energikällor gynnas. NUTEK har fått till uppgift att bistå kommu-
nerna i planeringsarbetet samt att följa upp och utveckla den kommunala
energiplaneringen.

2.2.4 Naturresurslagen

Naturresurslagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., innebär att
lokaliseringstillstånd krävs för industriella och andra verksamheter som
påverkar hushållningen med landets samlade mark- och vattentillgångar.
Lagens tillståndsplikt omfattar fr.o.m. l juli 1990 även förbränningsanlägg-
ningar för andra bränslen än fossila. Orsaken till denna utökade tillståndsplikt
är att den omläggning av energiförsörjningen, som bl.a. en kärnkraftsavveck-
ling kommer att medföra, ökar behovet av även andra bränslen än kol och olja.
Tillståndsplikten gäller således bl.a. för förbränningsanläggningar med en
minimieffekt av 200 MW och ansökan ställs till regeringen. Observeras bör att
tillståndsplikten i lagens kap. 4:1 gäller nyanläggning, här talas inte om ut-
byggnad. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning för an-
läggningen eller för den åtgärd som tillståndet söks för.
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2.3 Skatter och avgifter

Industrin har historiskt omfattats av samma regler som övriga energi-
konsumenter men den energiintensiva industrin har haft speciella regler för
nedsättning av skatten, (skattebefrielse för energiskatt överstigande viss
procent av förädlingsvärdet). Skogsbränslen (vilket inkluderar förädlade träd-
bränslen) har, med undantag av moms, hela tiden varit obeskattade. Från och
med 1993 infördes speciella skatteregler för den tillverkande industrin (SNI kod
2 & 3) dit bl.a. skogsindustrin räknas. Skatten för övriga förbrukare höjdes sam-
tidigt på ett sätt som motsvarade sänkningen för industrin. Detta har bl.a.
avspeglat sig i en ökad förbrukning av biobränslen för värmesektorn med ca
2 TWh under 1993 och med 2,2 TWh under 1994 (NUTEK, 1995c).

Skatter och avgifter har gett obeskattade skogsbränslen en klar konkurrens-
fördel. Den senaste sänkningen av energibeskattningen 1993 för industrisektorn
minskade denna konkurrensfördel till förmån för fossila bränslen.

Under perioden 1994-1998 kommer den allmänna energiskatten och koldioxid-
skatten årligen att uppräknas med index. Förutom övriga skatter tas från 1990
även moms ut på energi. Momssatsen uppgår f.n. till 25 %. Aktuella energi-
skatter presenteras i tabell 2.1.

Tabell 2.1 Allmänna energi- och miljöskatter (koldioxid- och svavelskatt)
den l januari 1995, öre/kWh exkl. moms

Industri- Övriga Fjärrvärme-
sektorn3 användare producenter1"

Värmesektorn
Bränsleslag

Eldningsolja l (<0,1 % S) 2,5 15,8 15,8
Eldningsolja 5 (0,4 % S) 3,3 15,4 15,4
Kol (0,5% S) 4,8 16,5 16,5
Gasol 2,0 8,9 8,9
Naturgas 1,7 8,4 8,4
Torv (0,2% S) 2,0 2,0 2,0
Trädbränslen 0,0 0,0 0,0

Elsektorn
Bränsleslag' 0,0 9,0d 6,8d

Källor: Milking, 1995, pers. komm. & NUTEK, 1995b.

a) Avser SNI 2 och SNI 3.
b) El-, gas-, vatten- eller värmeförsörjning, SNI4.
c) Skatten är inte bränsledifferentierad.
d) I norra Sverige 3,7 öre/kWh.
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2.3.1 Allmän energiskatt

Den allmänna energiskatten infördes redan 1957 (SFS 1957:262) och har gällt
alla kategorier av förbrukare fram till 1993 då energiskattesystemet ändrades.
Skatten utgår på oljor, kol, naturgas, gasol samt el. Biobränslen har aldrig be-
lastats med energiskatt, inte heller torv och avfall. Energiskatten, tas inte ut på
bränslen och el som används inom industrin. Syftet med denna skatte-
omläggning var art industrins internationella konkurrenskraft inte skulle för-
sämras. För eldningsoljor och diesel har skattesatserna varit differentierade
med avseende på olika s.k. miljöklasser. Den tidigare miljöklassindelningen på
tunn eldningsolja har emellertid tagits bort och istället införts på dieselolja.

Energiskatten på el är för närvarande för hushåll 9 öre/kWh (i vissa kommuner
i norra Sverige 3,7 öre). I el-, gas-, värme- och vattenförsörjningen
(fjärrvärmeproducenter) betalas 6,8 öre/kWh. För el finns också "särskilda pro-
duktionsskatter för vattenkraft och kärnkraft". För äldre vattenkraftverk (i
drifttagna före år 1973) är skatten 2 öre/kWh och för kraftverk tagna i drift
under perioden 1973-1977 är den l öre/kWh. El som framställs i kärnkraftverk
beskattas med 0,2 öre/kWh. Till detta kommer även en avgift för avfalls-
hantering på 1,9 öre/kWh.

En ny lag om skatt på energi gäller fr o m den l januari 1995. Den ersätter de
tidigare lagarna om allmän energi-, koldioxid-, svavel-, dieselolje- och bensin-
skatt. Den nya lagen innefattar ett ändrat beskattningsförfarande i enligthet
med EU:s mineraloljedirektiv, vilket bl.a. innebär en höjning av skatter för
bränslen osm används i trafik, traktorer, fritidsbåtar och yrkesmässig flygdrift.
Skattefriheten för vegetabiliska bränslen i motorfordon försvinner, men rege-
ringen har möjlighet att bevilja dispens från skatt för samtliga s.k. pilotprojekt
som för närvarande bedrivs i Sverige. Den nya lagen innebär även en lagteknisk
och språklig översyn som syftar till förenklingar jämfört med den tidigare situa-
tionen med ett flertal lagar.

2.3.2 Koldioxidskatt

För att minska Sveriges bidrag till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären
och därmed minska riskerna för global växthuseffekt infördes den l januari
1991 en koldioxidskatt. Skatten tas ut på oljeprodukter, kol, naturgas och gasol.
Skattesatserna har beräknats på grundval av bränslenas genomsnittliga kol-
innehåll. Bränslen som används för elproduktion är undantagna. Vid kraft-
värmeproduktion belastas därför enbart bränsle som används för värme-
produktion med skatt. Skattesatsen motsvarar för närvarande för industrin ca
8,5 öre per kilo koldioxid och ca 34 öre/kg för övriga användare, (som nämnts
ovan är skatten indexreglerad). Fr.o.m. den l jan. 1996 kommer skatten att höjas
till 36 öre/kg (9 öre/kg). Skattehöjningen bidrar bl.a. till finansieringen av
Sveriges medlemsskap i EU.

Koldioxidskatten omfattar inte biobränslen, torv och avfall. Orsaken är att de
inte antas ge något nettotillskott av koldioxid till atmosfären över ett längre
tidsperspektiv. Frånsett tidsaspekten blir koldioxidtillförseln från växande
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biomassa lika stor, oavsett om materialet förbränns eller lämnas kvar att för-
multna, under förutsättning att uttaget av biomassa till förbränning inte över-
stiger tillväxten.

2.3.3 Svavelskatt

Sedan 1991 utgår en skatt på svavelhaltiga bränslen. Skatten uppgår till 30
kronor per kilo svavelutsläpp för kol och torv. För olja är skatten 27 kr/m3 för
varje tiondels viktprocent svavelinnehåll i oljan. Vid svavelrening får avdrag
göras i bränsledeklarationen. För oljor med ett svavelinnehåll på högst 0,1
.viktprocent utgår ingen skatt.

2.3.4 Miljöavgift på kväveoxider

Miljöavgift ska betalas för utsläpp av kväveoxider från pannor, gasturbiner och
stationära förbränningsmotorer i förbränningsanläggningar för el- och värme-
produktion. Avgiften tas ut sedan januari 1992. Avgiftsplikten omfattar utrust-
ningar enligt ovan med en minsta effekt på 10 MW och en årlig energiproduk-
tion på minst 50 GWh. Riksdagen har nyligen ändrat lagen så att även mindre
pannor inkluderas. Gränsvärdet för årlig energiproduktion kommer successivt
att sänkas till 25 GWh till den l januari 1997, samtidigt som begränsningen när
det gäller effekt tas bort. För ett antal större pannor börjar avgiften gälla i jan-
uari 1996 och från januari 1997 gäller avgiften även den mindre pannklassen.

Avgiftens storlek är 40 kronor per kilo utsläppt kväveoxid, räknat som NO2.
Statsfinansiellt är detta en neutral beskattning eftersom inbetalade avgifter
återbetalas, i proportion till respektive anläggnings energiproduktion.
Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet.

2.3.5 Beskattning av el- och värmeproduktion

Huvudprincipen för beskattning i energiproduktionsledet har under många år
varit att el beskattas i huvudsak i konsumentledet och värme i producentledet.
Elproducenter betalar därför enbart svavelskatt och i förekommande fall
kväveoxidavgift, medan värmeproducenter betalar alla skatter. Elskatten är
dock något lägre för värmeverk än för hushållskunder.

Full skatt betalas således för bränslen som används till värmeproduktion som
inte sker i kraftvärmeanläggningar. Däremot betalar konsumenten ingen
punktskatt på levererad värme.

Avdrag medges för allmän energiskatt och koldioxidskatt för bränslen som an-
vänds för elproduktion. Den främsta orsaken till detta är beskattningen av el i
konsumentledet och att man därför vill undvika en dubbelbeskattning. Där-
emot omfattas varken svavelskatt eller kväveoxidavgift av avdragsrätten. Vid
produktion i kondenskraftverk får avdrag enbart göras med 95 % av det bränsle
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som förbrukats och i kraftvärmeverk med 97 %. Som kompensation undantas 5
respektive 3 % av elproduktionen från elskatt.

Reglerna för beskattning av värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar har
förändrats ett flertal gånger under senare år. I dagsläget belastas fossila
bränslen för värmeproduktion med halv energiskatt men full koldioxid- och
svavelskatt. Nedsättningen av energiskatten vid kraftvärmeproduktion har
inneburit att biobränslenas konkurrenskraft försämrats gentemot fossila
bränslen. Ett tidigare beslut om att helt slopa skattebefrielsen för kraftvärme-
verken från den l januari 1995 har inhiberats.

För beskattningen av bränslen som används för fjärrvärmeleveranser till indu-
strin trädde nya regler i kraft från juli 1994. För alla bränslen utom råtallolja,
som används för fjärrvärmeproduktion till industrin, betalas en schabloniserad
kompensation ut på 9 öre per kWh. Detta för att öka utrymmet för användning
av biobränslen.

2.4 Bidrag

2.4.1 Statligt bidrag till kraftvärmeanläggningar

Förordningen om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet,
m.m., SFS 1991:1099, trädde i kraft den l juli 1991. Man ville med detta bidrag
gynna en utbyggnad av biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. Bidraget
fördelades i form av investeringsstöd till nybyggnad av eller ombyggnad till
biobränslebaserad kraftvärme. Bidragsmedlen uppgick totalt till l miljard
kronor under fem år och administrerades av NUTEK. Biobränslekommissionen
föreslog i sitt betänkande (SOU 1992:90) en utökning av stödet med 200 mil-
joner kronor men förslaget genomfördes inte.

Sista ansökningsdatum för stödet sattes formellt till den 30 juni 1995 men peng-
arna intecknades långt före denna tidpunkt. Bidraget fördelades på 49 olika
projekt med en sammanlagd installerad effekt på 328 MW el och 776 MW
värme motsvarande en årsproduktion av 1669 GWh el och 3682 GWh värme.
Investeringskostnaden kom att uppgå till ca 10 000-22 000 kr/kWe inom effekt-
intervallet 8-35 MWe. Alla som ansökte om medel fick inte ta del av stödet,
pengarna räckte helt enkelt inte till.

Av de 49 projekt som understöddes var enbart fyra anläggningar för förbrän-
ning av förädlade trädbränslen, nämligen: Sydkraft i Värnamo (24 miljoner
kronor, kombi-förgasning träpulver, 6 MW tillkommande el-effekt), Enköpings
värmeverk (90 Mkr, pelletter, 22,5 MW tillkommande el-effekt), Stockholm
Energi Hässelbyverket (25 % stöd, 5 Mkr, konvertering till pulvereldning) och
Gustav Kähr (10,2 Mkr, ny ångtork, 2,55 MW tillkommande eleffekt). Dessa an-
läggningar fick dock tillsammans ta emot 13 % av de totala bidragspengarna.
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2.4.2 Utökat stö d f or främjande av ny teknik

Biobränslekommissionen föreslog ytterligare investerings- och teknikutveck-
lingsstöd till biobränsleeldade kraftvärmear läggningar, som komplement till
befintligt investeringsstöd. Ett utökat stöd om 625 miljoner kronor för främ-
jande av ny teknik infördes också i juli 1992 som ett resultat av 1991 års energi-
politiska beslut. Stödet handläggs vid NUTEK av kansliet för Främjande av
Biobränsle för EL-produktion (Fabel) och fördelas under en femårsperiod.
Stödet kan utgå både som bidrag och som lån.

Det övergripande syftet för stödet är att bidra till ökad effektivitet och bättre
miljöprestanda hos tekniken för elproduktion ur biomassa. Med den utgångs-
punkten har bl.a. följande mål och villkor formulerats (NUTEK, 1994b):

• Stödinsatserna ska inriktas på att främja användning av biobränsle för el-
produktion (programmet FABEL), preliminärt är 500 av 625 miljoner kronor
avsatta för detta ändamål.

• Tekniken ska vara kommersiellt tillgänglig under 1990-talet.

• Huvuddelen av stödet bör inriktas mot anläggningsstorlekar där den stora
kraftvärmepotentialen finns. Tekniken bör i ett långt perspektiv också kunna
vara intressant för kondenselproduktion. För maximalt utnyttjande av
värmeunderlagen kan även mer småskalig teknik provas.

• Stöd kan ges till teknik som även rör värmesektorn, eller till teknik som rör
hanteringen av biobränslet, men sådana insatser måste i förlängningen
förväntas kunna bidra till en ökad elproduktion ur biomassa.

I juni 1995 hade beslut fattats om stöd på totalt 37,4 miljoner kronor. Av reser-
verade medel återstod därmed ca 588 miljoner kronor. Ett konkret projekt som
tilldelats medel ur detta stöd är installationen av ny bränsletork vid Borås
kraftvärmeverk.

Investeringsstöden till biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar utvärderades
av NUTEK under 1993 (NUTEK, 1993a). I utvärderingen konstateras att stödet
varken påverkat marknaden för biobränslen nämnvärt eller främjat kommersia-
liseringen av biobränsleeldad kraftvärme och inte heller bidragit till den
tekniska utvecklingen. NUTEK föreslår därför i rapporten att investeringsstöd
för kraftvärme borde avvecklas och att en förskjutning sker av insatserna mot
tidigare led i kedjan, d.v.s. forskning och utveckling.

2.4.3 Energiteknikfonden

År 1988 beslutade regeringen att utfasningen av två reaktorer vid de svenska
kärnkraftverken skulle påbörjas 1995/1996. För att klara detta energipolitiska
mål anslog riksdagen medel för att stödja energihushållning, forskning och
introduktion av ny teknik. I detta sammanhang inrättades 1988 energiteknik-
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fonden. I samband med det s.k. omställningsprogrammet efter energiöverens-
kommelsen 1991 gavs energiteknikfonden utökade medel.

Syftet med fondens medel är att stödja utveckling av miljövänlig energiteknik.
Stöd lämnas till projekt vars ändamål är att utveckla eller förbereda kommer-
sialisering av ny teknik. Områden av särskild betydelse är bl.a. utveckling av
teknik som kan minska miljöpåverkan av förbränning och förgasning, kraft-
värmeanläggningar med goda miljöprestanda, ersättning av el med andra upp-
värmningssystem och teknik som möjliggör direkt utnyttjande av solenergi och
biobränsle.

År 1991 ändrades reglerna för fonden så att stöd numer också kan lämnas till
programorienterad forskning och kollektivforskning. Denna ändring fick stor
betydelse för fondens inriktning. Insatserna när det gäller forskning har ökat
kraftigt medan satsningarna på demonstrationsanläggningar har minskat.

Stöd från fonden lämnas som villkorliga bidrag, bidrag, lånegarantier och även
som lån. Fondens budget är 187 miljoner kronor per år. Totalt 220 projekt hade
t.o.m. år 1993 beviljats stöd, vanligen som bidrag. Dessa projekt motsvarade 460
miljoner kronor i beviljade medel. Två teknikområden som stöds av fonden är
trädbränslen och energiodling respektive förbränning och förgasning inklusive
kraftvärme. Inom det förstnämnda området har man satsat på bl.a. askåter-
föring och demonstration av bränsleförädling.

Projekt rörande förädlade bränslen som fått medel ur fonden är bl.a. en för-
studie som gjordes vid Rottneros massafabrik i Vallvik (tidigare ägare var Ncb)
för att studera möjligheterna för ett massaproducerande företag att producera
förädlade bränslen samt projektstöd till BioNorr i Härnösand för uppförande
av en pelletfabrik.

2.5 Energipolitik inom EU

EU:s övergripande mål för energipolitiken, som det råder stor samstämmighet
kring bland medlemsstaterna, är en diversifiering av energikällorna, en mer
framträdande roll för marknadskrafterna samt ökade ansträngningar för att
uppnå energieffektivitet.

De konkurrensstörningar inom EU:s energisektor som förekommer i dagens
läge beror till största delen på nationella åtgärder, i synnerhet i samband med
elproduktion. Det står varje medlemsstat fritt att utforma sitt eget lagverk för
energisektorn så länge det inte subventionerar för att öka den egna konkur-
renskraften i förhållande till de andra medlemsstaterna. Ingripande på EU-nivå
kan i dagsläget enbart förekomma för att säkerställa att ömsesidigt erkännande
av nationell lagstiftning mellan medlemsstater inte skadar EU:s gemensamma
intressen.

Under de förhandlingar som ledde fram till Maastricht-fördraget diskuterade
man om energifrågorna borde ingå i gemenskapsarbetet. Enighet nåddes dock
inte i frågan. En översyn ska ske i samband med att Maastricht-fördraget revi-
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deras 1996.1 fördragets nuvarande form finns enbart en allmän referens till
aktiviteter inom energiområdet. Bland dessa finner man synpunkter på kol-
dioxidfrågan.

EU-länderna har undertecknat FN: s ramkonvention om klimatförändringar,
som innebär en förbindelse om att år 2000 ha stabiliserat utsläppen av koldioxid
till 1990 års nivå. Den l januari 1994 var det enbart fem länder inom hela OECD
som infört beskattning på koldioxidutsläpp, nämligen Danmark, Finland,
Nederländerna, Norge och Sverige.

Skatter har föreslagits av EU-kommissionen för att nå koldioxidmålet. En
koldioxid/energiskatt skulle vara en del i strategin för att uppnå en stabi-
lisering av koldioxidutsläppen till år 2000. En sådan skatt väntas höja priserna
'på energi, utom för förnybara bränslen, och därmed bidra till energi-sparande
och göra bränslen med lägre kolinnehåll mer attraktiva (Commission of the
European Communities, 1995). För industrins del uppdrog EU-kommissionen
åt institutet "Centre for European Policy Studies" att utarbeta ett dokument
baserat på synpunkter från representanter för energiproducenter och
energiindustrin.

Rapporten förordade att en skärpning och harmonisering av energibeskatt-
ningen skulle göras inom EU. Skatter och avgifter motiverade av miljöhänsyn
föreslogs vara neutrala i förhållande till konkurrentländerna för att inte skada
den europeiska industrins konkurrenskraft. Ett villkor har varit att övriga
OECD-länder också skulle införa liknande beskattning. USA och Japan har hit-
tills vägrat att införa koldioxidskatt. Så länge global samordning inte kan
uppnås ska industrins konkurrenskraft upprätthållas genom befrielse från
koldioxidavgift. Inget beslut har således ännu fattats inom EU om införande av
energi- och koldioxidskatt på icke förnybara bränslen. Den l januari 1993 in-
fördes dock en miniminivå för punktskatter på mineraloljor. Inom EU räknas
torv som ett fossilt bränsle, främst av arbetsmarknadsskäl. (Därmed kan
torvbrytningen på Irland subventioneras.)

Kraftverk inom EU omfattas vid sidan av nationella krav av "direktivet för
stora förbränningsanläggningar" som sätter gränsvärden för utsläpp från ny-
byggda anläggningar. Gränsvärden är satta för SO2, NOX och stoft. Värdena
beror på vilket bränsle som används samt anläggningens storlek. Hårdare krav
gäller för större anläggningar. Dessa gränsvärden kommer att revideras i sam-
band med ett förslag till nya standarder för området som presenteras i juli 1995.
Anledningen är att man vill försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik ska in-
föras i nya anläggningar. För SO2 och NOX rekommenderas att gränsvärden
sätts på nationell nivå.

Förnybara energikällor bidrog 1991 till 4 % av den slutliga energianvändningen
inom EU. Stora skillnader mellan de olika medlemsländerna förekom dock med
t.ex. l % i Storbritannien och 17 % i Portugal. 60 % av den totala förnybara
energiproduktionen inom EU detta år utgjordes av förbränning av biomassa i
form av trä, träavfall eller annat fast avfall medan vattenkraft svarade för 35 %.
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EU har kvantifierat sina mål för förnybara bränslen till år 2005 i samband med
det s.k. ALTENER-beslutet. Målet för år 2005 är att totala andelen förnybar
energi ska dubbleras från 4 % 1991 till 8 %. För elproduktion från förnybara
bränslen (exklusive storskalig vattenkraft) är målet en tredubbling jämfört med
1991 års produktion, d.v.s. en ökning från 25 till 75 TWh. 1991 genererades 25 %
av den förnybara elenergin inom EU från biomassa. I samband med ALTENER-
programmet förbereds också gemensam lagstiftning och standarder för bl.a.
bioenergiområdet. Inga gemensamma standards finns ännu för biobränslen
inom EU, av .den typ som utarbetats för olje- och gassektorerna.

Skillnader i energipolitiken mellan Sverige och EU är att i Sverige tillämpas i
huvudsak generella styrmedel medan EU företrädesvis tillämpar projektstöd.

ALTENER-programmet löper under fem år, 1991-1996, har en budget på 40
miljoner ECU och har som syfte att öka användningen av förnybar energi
genom att förenkla introduktionen av denna, inom såväl som utom EU. Pro-
grammet skapar en stomme för ett antal särskilda åtgärder som syftar till att ge
förnybara energikällor en större genomslagskraft på marknaden genom t.ex.
information och etablerande av nationella centra för biomassa.

Inom SAVE-programmet (35 MECU under 5 år) ges stöd till pilotprojekt inom
bl.a. kraftvärmeområdet med syfte att hjälpa medlemsstater att utveckla en mer
energieffektiv infrastruktur (fjärrvärmenät, ledningsnät m.m). Utveckling,
demonstration och spridning av teknik är en nyckel till större genomslagskraft
för förnybara bränslen. En betydande del av THERMIE-programmet
(700 MECU under 5 år) ger finansiellt stöd till projekt rörande förnybara energi-
källor och energieffektivisering.

JOULE-THERMIE-programmet, icke-nukleär energi, riktar sig till forskning och
teknologisk utveckling inom områdena energistrategi, rationell energi-
användning, förnybar energi, förbättring av användningen av fossila bränslen
samt spridning av energi-teknologi.

FAIR är ett program för jordbrukspolitiskt stöd. Projektpengar kan bl.a. sökas
för energiproduktionsprojekt, speciellt för energigrödor.

Inom EU:s energipolitik och dess stödprogram finner man ingen direkt referens
till förädlade trädbränslen. Noteras kan dock att etanol som energikälla har
lyfts fram som ett prioriterat område.

För biobränslenas konkurrenskraft mot framför allt ett lågt oljepris är höga
koldioxidavgifter av avgörande betydelse. Biobränslena är befriade från kol-
dioxidavgifter eftersom de i ett längre tidsperspektiv inte anses ge något netto-
tillskott av koldioxid till atmosfären. Eftersom energipolitiken, både nationellt
och inom EU, blir allt mer miljöinriktad och kretsloppsorienterad finns goda
skäl att tro att åtgärder för att gynna användning av biobränslen kommer att
bestå.
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Miljöeffekter och åtgärder

3.1 Uttag av trädbränsle till förädling

Förädlade trädbränslen är en förnybar energikälla. Återvinning av spill från
träbearbetande industrier respektive användning av restprodukter för bränsle-
produktionen bidrar till att förbättra miljöstatusen för denna kategori bränslen.
Vid tillverkning av förädlade trädbränslen förekommer i stort sett ingen nega-
tiv miljöpåverkan.

I samband med uttag av bränsle ur skogen och återföring av aska tillbaka till
skogen sluts kretsloppen och inom vissa områden innebär uttagen en potential
för att minska försurningen i skogsmarken. Åkerjord kan renas från kadmium
med salixodling.

3.2 Förbränning av förädlat trädbränsle

Utsläppen av försurande svaveldioxid och kväveoxider är vanligtvis låga vid
förbränning av trädbränslen. Utsläpp av kolväten och kolmonoxid beror i stor
utsträckning på hur väl eldningspannan är inställd och förekommer främst då
förbränningstemperaturen är för låg eller för hög i förhållande till syre-
tillgången.

Vid förbränning av förädlade trädbränslen, som är mera homogena än
avverkningsrester och biprodukter från industrin, är det lättare att ställa in
pannan för en nästan fullständig förbränning. Mindre mängder sot bildas och
små mängder oförbrända ämnen följer med flygaskan. En redan effektiv
småskalig förbränning kan genom vidareutveckling optimeras (Danielsson,
1995). Vid förbränning av trädbränsle är rökgaserna alkaliska och bidrar därför
inte till försurningen av våra marker (Fahlin & Trenkle, 1990).

Askan från pulvereldade pannor ingår i kategorin CFB-askor (CFB efter
cirkulerande fluidbädd). Innehållet i denna aska är näringsämnen och en
mindre andel oförbränt material.

För att biobränsleeldning ska ge ett fullständigt kretslopp fordras att de
näringsämnen som finns i askan återförs till skogsmarkerna. Vad alla väntar på
innan praktisk verksamhet kan börja i stor skala är svar på de bio-
logiska/ekologiska frågorna samt spridningsdirektiv från ansvariga myndig-
heter (Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket o.s.v.). Askan från förädlade träd-
bränslen har ett högt pH-värde.
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Tillgångar

4.1 Råvarutillgång i ett långsiktigt perspektiv

Strukturomvandlingar och en ökad användning av returpapper inom massa-
och papperstillverkningen kommer långsiktigt att minska trycket rå den sven-
ska skogsråvaran (Nilsson, 1991). Byström m. fl. (1994) förutspår .an kraftfull
"ökning av användning och handel med returpapper inom Västeuropa fram till
år 2000 liksom en ökad förbränning av denna vara. En utökad råvarubas för
förädlade bränslen kan även komma att inkludera returpapper. Virtanen och
Nilsson (1992) har analyserat såväl fiberåtervinning som förbränning och drar
slutsatsen att förbränning av papper för energiutvinning är ett bra alternativ till
fiberåtervinning, utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter.

Den framtida potentialen för uttag av avverkningsrester bedöms av Biobränsle-
kommissionen (SOU 1992:90) till mellan 48-59 TWh med hänsyn tagen till eko-
logiska restriktioner, kompensationsgödsling och massaindustrins struktur-
omvandling. Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 1993) bedömer emellertid en
framtida möjlig tillgång till avverkningsrester på mellan 46-66 TWh beroende
på om man tar ut all tillgänglig råvara samt kompensationsgödslar uttagen eller
ej.

Sveriges lantbruksuniversitet har på uppdrag av Skogspolitiska kommittén
genomfört en awerkningsuppskattning (AVB 92). Under hela perioden fram
till 2010-talet bedöms de industriella biprodukterna (flis, spån och bark) årligen
uppgå till ca 15 TWh. Denna uppskattning utgår från en total årlig beräknad
kvantitet av 51,3 milj. m3f tillgängliga trädbränslen fram till och med 1998 och
därefter 71,5 milj. m3f. I dessa beräkningar ingår både tillämpning av skogs-
styrelsens ekologiska restriktioner och på sikt en lösning av problemen med
kompensationsgödsling och askåterföring.

4.2 Råvarutillgångar på kort sikt

Skivindustrin har historiskt sett varit en stark konkurrent till bränsle-
tillverkarna om spånråvaran. Under början av 1990-talet omstrukturerades
skivindustrin kraftigt till en minskande produktion. Detta bidrog till ett utbuds-
överkott av framför allt sågspån för bränslemarknaden, till priser betydligt
lägre än annat skogsbränsle. Skogsflis till värmeverk betalades 1993 med
11,9 öre per kWh, medan skogsindustrins biprodukter betalades med 9,3 öre till
värmeverken (NUTEK, 1995b). Under 1994 sjönk dessa prisnivåer ytterligare till
10,9 respektive 8,5 öre per kWh.
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Andra faktorer som påverkar trenderna för prisbildningen på bränsleråvaran är
värmeverkens specifika långtidskontrakt och utflödet av torrflis från sågverks-
industrin på bränslemarknaden, det senare var mycket omfattande under 1994.
Till denna bild kan läggas de regionala skillnader som finns i balansen mellan
utbud och efterfrågan. I övre Norrland råder t.ex. ett stort utbudsöverskott på
sågverkens biprodukter, dessa deponeras t.o.m. i viss utsträckning, med
mycket låga priser som följd.

Priset för sko.gsbränslen har legat på ungefär samma nivå i löpande priser
under perioden 1985-1993, vilket inneburit en real halvering.
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Produktion

5.1 Produktion av förädlade trädbränslen

Förädling till briketter och pelletter innebär i korthet att man behandlar
träråvaran/biomassan för att ge den enhetliga egenskaper, ge den ett högre
energiinnehåll och göra den effektivare att transportera. I oförädlade, råa bio-
'bränslen utgör vatten en betydande beståndsdel, ofta mer än 50 %. Då man
eldar ett sådant bränsle åtgår en stor del av värmeenergin till att förånga
vattnet. Kan man inte nyttiggöra den bildade ångan får man ett förhållandevis
lågt värmevärde ur bränslet. I bränsleförädlingsprocessen ingår som en del-
process att genom torkning av bränsleråvaran avlägsna vattnet. Förädling ger
trädbränslet väsentligt förbättrade förbränningsegenskaper.

För att få till stånd en effektiv produktion av förädlade trädbränslen ur teknisk,
ekonomisk och miljömässig synpunkt måste lösningar sökas där billig råvara,
spillvärme eller befintliga anläggningar utnyttjas, alternativt systemlösningar
där spillvärme från torkprocessen kan tillgodogöras och ge intäkter eller andra
fördelar.

Bland dagens tillverkare av förädlade trädbränslen finns många exempel på
lösningar där billig råvara finns tillgänglig lokalt och en fristående bränsle-
produktionsanläggning har byggts upp. Spånskiveindustrier representerar en
anläggningstyp där lokalt gynnsamma förutsättningar kan utnyttjas för
bränsleproduktion. Här finns i stort sett alla nödvändiga processkomponenter
för att producera en råvara med rätt homogenitet och fukthalt inklusive vana
vid att hantera de aktuella råvarorna. Andra befintliga industrier som har goda
förutsättningar för samordningsvinster eller möjligheter att utnyttja överskotts-
värme eller biprodukter som råvara är t.ex. sågverk och massaindustrier.

Lösningar där torkanläggningen ingår i ett system och där spillvärme från
torkprocessen kan tillgodogöras för externa nyttigheter är t.ex. när torken och
bränsleproduktionen förläggs i anslutning till ett fjärrvärmenät eller en industri.

Kutterspån, sågspån och torrflis är de idag i särklass billigaste och mest an-
vända råvarorna för tillverkning av briketter och pelletter. En utökad råvarubas
som är möjlig att använda innefattar bark, avverkningsrester, energiskog, retur-
papper, halm, gräs mm. Vid en utbyggnad i större skala kommer det fördel-
aktiga spånet inte att räcka fullt ut. Det kommer då att bli nödvändigt att
överväga användning även av fuktigare råvaror ur den utökade råvarubasen,
vilka kan komma att kräva både torkning och en viss sönderdelning för att
briketteringen/pelletteringen ska fungera bra.
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Brikettering av torr råvara är den billigaste förädlingsprocessen, både vad
gäller investerings- och driftskostnad. Briketterna är storleks- och utseende-
mässigt att likna vid ishockeypuckar. Pelletter är stavformiga, komprimerade
bränslestycken, mindre än briketter, med en diameter på mellan 6 och 12 milli-
meter. Pellettering innebär ett större slitage på delar av tillverkningsutrust-
ningen.

Det finns en lång tradition av pellettillverkning av djurfoder hos lantmännen i
Sverige. Valltorkar har på flera håll modifierats för parallell produktion av
bränslepelletter.

5.1.1 Torkteknik

Vid torkning av biobränslen används normalt rökgaser eller ånga som medium
för att värma biosubstansen så att vattnet avdunstar, men även varm luft an-
vänds i en del anläggningar. Torkarna kan vara utformade på ett antal prin-
cipiellt olika sätt. I trumtorkar och rotertorkar malas torkgodset runt, normalt i
rökgaser. I bäddtorkar matas torkgodset fram i rökgas eller ånga över en bädd.
Strömtorkar (pneumatiska torkar) och ävenfluidbäddtorkar innehåller rör eller
andra utrymmen där torkgodset strömmar fram i en atmosfäi av ånga eller
rökgaser, eventuellt kombinerat med målning i en s.k. maltork som bl.a.
används vid framställning av träpulver. Luften i dessa utnyttjas inte enbart som
torkmedium, utan även för sortering t.ex. i en s.k. vindsikt som återför runga
partiklar för ommalning.

I Sverige finns ett drygt tjugotal anläggningar för torkning av biobränsle. Mer-
parten av dessa finns vid sågverk eller massaindustri för att öka energiutbytet
vid lokal förbränning och åstadkomma ett homogent bränsle från restproduk-
ter. Ett antal bränsletorkar finns vid fabriker för förädlade trädbränslen, såsom
brikettfabrikerna i Malmbäck, Norberg och Svenljunga, pelletfabrikema i
Edsbyn, Härnösand och Norberg samt träpulverfabrikerna i Ulricehamn och
Värnamo. I de allra flesta fall används en del av den inkommande råvaran för
att generera nödvändig värme för torkningen. För fristående rökgastorkar för-
brukas ca en femtedel av ingående råvara för torkningen, merparten åtgår till
förångning av vatten. Möjligheter finns dock här att återvinna energi via kon-
densering av rökgaserna.

Vilken torkteknik som är lämplig att använda i olika fall beror på ett flertal fak-
torer såsom partikelstorlek och homogenitet hos råvaran, krav på jämn tork-
ning, om spillvärme finns tillgängligt, om det finns möjligheter att nyttiggöra
eller återvinna värme ur avgaser eller ångor efter tork m.m.

Brister eller problem hos dagens torkteknik för storskalig bränsleproduktion är
kostnadssidan, frågan om energieffektivitet och systemfrågor. Systemfrågor är
särskilt viktiga om torken ska användas i en anläggning där spillvärme utnytt-
jas för torkningen eller där restvärme från torkningen ska användas för andra
ändamål. Många av dagens torkar körs utan egentlig uppföljning av effektivitet
och sannolikt därmed med onödigt hög energianvändning och högre emis-
sioner av skadliga ämnen än nödvändigt.

28



Andra aktuella frågeställningar inom torkteknik är miljöfrågor, t.ex. emissioner
(terpener m.m.) och luktproblem från rökgastorkar samt hantering av konden-
sat från ångtorkar. Teknikutvecklingsbehov finns för olika torktyper. Brand-
och explosionsrisker har uppmärksammats efter en del tillbud och olyckor. Här
är det dock i stor utsträckning fråga om utbildningsbehov och säkerhetsrutiner.
Dessutom finns behov av en bättre teknik för att mäta fukthalter i olika typer av
torkgods (NUTEK, 1995a).

Den mesta utrustning för torkanläggningar som finns på den svenska
marknaden härrör från utländska tillverkare och är ursprungligen utvecklad
för andra material än trä. Detta gäller t.ex. för torktrummor och kvarnar i mål-
torkar. Inhemska leverantörer av utrustningar och system är bl.a. ABB Fläkt
-(maltork "Biomasster", "Kaskadtorken", system med trumtorkar), MoDo
Chemetics (trycksatt ångtork) samt AB Torkapparater. Utvecklingsinsatser
bedrivs bl.a. i anslutning till högskolan i Karlstad (ångtork för atmosfärstryck)
och vid BTAB i Sundsvall (trycksatt bäddtork för ånga).

Importörer med anknytning till torkning och bränsleproduktion är bl.a. Ahl-
ströms som levererar strömtorkar till massaindustrin men även marknadsför
den svenskutvecklade ADIAC-torken som t.ex. finns installerad hos Martins-
sons sågverk i Bygdsiljum. Saxlund (Norge) utvecklar och marknadsför
bäddtorkar. Nämnas bör även firma Christian Berner som marknadsför Niro-
torken och Stork-Friesland som marknadsför ångtorkar.

Vid dagens energipriser är energieffektiva och därmed dyra torkningstekniker
generellt sett inte ekonomiskt lönsamma för torkning av bränsleråvara.

5.2 Processteknik

Tekniken vid produktion av förädlade trädbränslen kan variera mellan olika
anläggningar men principerna är i stora drag desamma. Komprimering av
biomassa är en sedan länge etablerad teknik. Komprimeringen kan utföras en-
ligt två olika principer: varm- och högtrycksmetoder som sker i varm om-
givning eller kall- och lågtrycksmetoder som sker i kall omgivning.

Vid användande av den senare metoden måste man vanligen använda någon
typ av bindemedel för att få produkten att hålla ihop. Ett alternativ är att låta
komprimeringen ske vid en hög vattenhalt med efterföljande torkning. Varken
metoden eller alternativet är speciellt vanliga i Sverige.

Eftersom råvarorna vid den komprimering som utförs vid bränsleproduktion i
Sverige till största delen utgörs av torr träsubstans så kommer kall- och låg-
trycksmetoder inte till någon nämnvärd användning i dagens läge. För fram-
tiden kan det dock inte uteslutas att en sådan metod kan komma till använd-
ning vid förädling av energigrödor. De metoder som beskrivs i det följande är
alla varm- och högtrycksmetoder.
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Det vanligaste bindemedlet vid tillverkning av pelletter är lignosulfonat, en
biprodukt vid massatillverkning. Använda sulfitvätskor kan efter en kemisk
behandling tillsättas den blandning av ved och bark som används för pellet-
tillverkningen. De sammanhållande krafterna i pelletterna ökar avsevärt genom
de oxidativa korskopplande reaktionerna i lignosulfonaten. Vid brikett-
tillverkning av ved och bark behövs inga bindemedel.

De kemiska mekanismer som ligger bakom att biomassa kan hålla ihop av sig
själv är inte helt klarlagda. En teori är att pektin och andra lågmolekylära före-
ningar pressas ut ur cellstrukturen under inflytande av tryck och temperatur,
och att dessa föreningar sedan fungerar som bindemedel i den färdiga produk-
ten. Lignin, som är en av huvudbeståndsdelarna i biomassa, mjukas upp vid
temperaturer på mellan 130 och 190°C, men vid plastisk deformation i närvaro
av vatten ska den nedre gränsen enligt en teori sjunka till under 100°C. Enligt
denna teori (Reed & Bryant, 1978) ska det uppmjukade ligninet fungera som ett
inre lim under kompakteringen och därmed vara orsaken till självbindningen.

Metoder för kompaktering under höga tryck och temperaturer kan delas in i
fyra olika grupper beroende på vilken typ av utrustning som används:
kolvpress, skruvpress, rullpress och pellettering. Produkterna från de tre första
utrustningarna kallas briketter och från den sista pelletter.

5.2.1 Produktion av briketter

Träbriketter tillverkas vanligen genom att grovt sönderdelat material, sågspån
respektive flis, torkas till en fukthalt av ca 10 % för att sedan pressas samman i
en brikettpress. I brikettpressen komprimeras materialet med en kolv under
högt tryck. Bindemedel behöver inte tillsättas eftersom ligninet i råvaran håller
ihop briketten. Densiteten hos den färdiga briketten ligger på ca 1,2 kg/dm3.

Den vanligaste metoden för brikettering i Sverige är komprimering med en
kolvpress, figur 5.1. Maskinen består av en fram- och återgående kolv som pres-
sar ut råmaterialet genom ett munstycke. Munstycket är avsmalnande vilket
gör att materialet vid passagen värms upp genom friktion till mellan 150 och
300°C. Efter munstycket passerar de färdiga briketterna en lång kylbana. Under
kylningen får ångan som bildats vid komprimeringen inuti briketterna tid att
kondensera. Detta är nödvändigt för att briketterna ska bibehålla sin form. Om
ångan inte hinner kondensera så spränger ångtrycket sönder briketten omedel-
bart efter pressen.
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Figur 5.l Kolvpress
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. FÖRKLARINGAR:
briquette - brikett
nozzle - munstycke
feedstock - råvara
piston - kolv
hydraulic or mechanical piston drive - hydraulisk eller mekanisk kolvpress

Källa: Bhattacharya, 1989

Kapaciteter hos kommersiella brikettpressar finns i intervallet 30 till 6 000 kilo
per timme. Vid de svenska fristående brikettfabrikerna används enbart kraft-
fulla pressar. Briketternas diameter varierar mellan 5 och 10 centimeter. Vanligt
förekommande driftsproblem är t.ex. slitage i pressmunstyckena, ojämn doser-
ing av råmaterial och variation i råmaterialets kvalitet.

En annan metod att tillverka briketter är med skruvpressar. Dessa kan i sin tur
delas in i tre olika varianter nämligen konisk skruvpress, skruvpress med upp-
värmd matris samt press med tvillingskruvar.

I en konisk skruvpress, figur 5.2, sker komprimeringen med en koniskt utformad
skruv som pressar in råmaterialet i en kompressionskammare. Efter kammaren
pressas materialet ut genom en roterande matris som formar briketter med en
diameter på vanligen 2,5 centimeter. En roterande kniv (slaga) skär sedan av
briketterna till önskad längd.
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Figur 5.2 Konisk skruvpress

Loose Biomass

\

, . . . . . , , . , . , . . ,K \\ \ \ \\\ \\v\\\\\ \\.\\
Flail

FÖRKLARINGAR:
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Flail - slaga

Källa: Bhattacharya, 1989

1 skruvpressen med upphettat pressmunstycke skruvas råmaterialet genom ett mun-
stycke med bara liten eller ingen avsmalning alls. Munstycket värms istället
från utsidan med elektricitet så att det håller en temperatur på ca 300° C Mate-
rialet når härigenom en temperatur på ca 200°C vid passagen. Även i denna
konstruktion sker den största delen av energiutvecklingen genom friktions-
arbete. Det är inte ovanligt att briketterna blir delvis pyrolyserade på ytan.
Pyrolysen ger upphov till en viss rökutveckling under briketteringen. Även
dessa pressar utformas vanligen för briketter med en diameter på mellan 5 och
10 centimeter.

En press med tvillingskruvar fungerar enligt principen att två mot varandra rote-
rande skruvar med varierande stigning komprimerar och expanderar mate-
rialet. Den ånga som bildas leds ut i vissa zoner. Detta innebär att en högre
fukthalt kan accepteras hos råmaterialet än vid processen med en enkel skruv-
press, 25 % i stället för 15 %. Partikelstorleken hos råmaterialet kan vara i inter-
vallet 30 till 80 millimeter. Genomföringskapacitet för pressen ligger mellan
2 800 till 3 600 kg per timme beroende på råmaterialets sammansättning. Denna
pressteknik är utvecklad under senare tid.

För uppgifter om densitet, fukthalt, askhalt och effektivt energiinnehåll hos
briketter, se tabell 5.1.
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Tabell 5.1 Energiinnehåll i bränslen

Briketter
Pelletter
Pulver
Flis
Frästorv
Styc^etorv
Stenkol
•Eldningsolja 1
Eldningsolja 2-5

Bulkvikt

kg/m3

550-650
600-700
220-300
250-350
280-400
300-350
ca 800
ca 850
840-960

Fukthalt

%

ca 10
ca 9
ca 4
ca 50
30-55
30-45

Askhalt

%

ca 0,5
ca 0,6
ca 0,8
0,4-3
2-8
3-10
4-15

Effektivt energi-
innehåll
MWh/ton

4,64-4,80
4,70-4,85
5,0
2,25-2,35
1,80-3,40
2,30-3,40
6,50-8,00

max 0,01 ca 12,4
max 0,03-0,1 ca 11,5

Källor: SBE Svensk BrikettEnergi AB, 1995, pulver enligt Södra Träpulver AB, 1995, eldnings-
oljor enligt NUTEK, 1994a

5.2.2 Produktion av pelletter

Produktionsprocessen har tre grundläggande element: råmaterialets lagring
och förbehandling, torkning samt pellettering.

Råvaran, som kan utgöras av t.ex. sågspån, matas via ett sail och en metall-
detektor in i en kvarn där en ytterligare finfördelning sker. Till skillnad från
briketter måste råvarorna till pelletter sönderdelas betydligt mer innan de pres-
sas. Sållet avlägsnar stenar, grus etc. medan man med metalldetektorns hjälp
kan sortera bort metallskrot. Eftersom sågspån är fuktiga, fukthalten är normalt
över 50 %, måste de torkas. Torkningen sker lämpligen helt eller delvis före
målningen i en s.k. förtork eller till viss del under målningen genom att heta
gaser får passera råvaran. Den färdiga maiden har en typisk fukthalt på ca 10 %.
Om råvaran istället är torr, som t.ex. kutterspån går den direkt till kvarnen, se
figur 5.3. En doseringsskruv svarar för ett jämnt flöde till kvarnen. Här mals
spånet ner till finare och mer homogena fraktioner. Spånet blåses vidare till en
cyklon. Här avskiljs luften och spånet samlas i botten på cyklonen där det av
cellmatarna portioneras vidare i lämpliga mängder. De efterföljande doserarna
utjämnar sedan spånflödet före pelletpressarna.
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Figur 5.3 Flöde vid peUettillverkning

Källa: Femström, 1995

Det torkade och malda pulvret går, sedan rökgaser och vattenånga avskiljts, till
en pelletteringsmaskin (pellettpress). Före pressningen tillsätts emellertid i
allmänhet ett bindemedel för att ge den färdiga produkten en bra hållfasthet.
Även ånga tillsätts ofta för att minska energiförbrukningen i pelletteringen och
slitaget. Lignosulfonat är ett vanligt bindemedel och en inblandning på ca
l viktprocent används ofta. Pellettpressen består i princip av en matris och två
till fem rullar (kollerhjul), figur 5.4. Här pressas pulvret genom tryck från
rullarna in genom hål i matrisen och formas till långa cylindrar med en
diameter på vanligen mellan 5 och 15 millimeter. Friktionen i samband med
detta skapar hög temperatur i pelletterna. De varmpressade cylindrarna skärs
av med knivar till en längd av en eller ett par centimeter eller bryts av ändå
efter passagen av matrisen. Pelletten har därmed antagit sin slutliga form.
Pellettens densitet bestäms i hög grad av längden och diametern på hålen i
matrisen. Pelletterna måste kylas direkt efter pressningen för att få en hög
hållfasthet innan de kan lagras eller transporteras till användaren. Efter pressen
håller de en temperatur på mellan 60 och 90° C. En tumregel är åtta minuters
kylning för pelletter med en diameter på 7 mm.
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Figur 5.4 Pellettpress

FÖRKLARINGAR:
Roll Rotation - valsrotation
Roller Assembly - valsmontering
work area - arbetszon
Extrusion area - utdrivningszon
Compression area - kompressionszon
Feed - matning
Die - matris
Die rotation - matrisrotation
pellets - peUetter

Källa: Leaver, 1988.

Det finns två alternativa metoder att konstruera en pelletpress. Antingen med
en plan matris eller med en ringformig, figur 5.5. Temperaturhöjningen vid
pressningen kan regleras med olika tjocklekar på matrisplåten. I jämförelse med
briketter är tillverkningskostnaden för pelletter högre. Orsakerna är en högre
malningsgrad, större verktygskostnader i kvarnar och pressar samt tillsatsen av
bindemedel. Skillnaden i tillverkningskostnad bedöms vara ca 10 % till brikett-
ernas fördel (SBE Svensk BrikettEnergi AB, 1995). Lignosulfonatet har en direkt
påverkan på askhalten. Vissa tillverkare hävdar dock att man skulle kunna
undvika bindemedlen om kraven på slutprodukten modifierades. I U.S.A.
uppges de flesta pellettillverkare ha övergett bindemedel men använder fort-
farande ånga i pelletteringsprocessen.

35



Figur 5.5 Plan samt ringformig pellettpress
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Källa: Bhattacharya, 1989

Matrisplåtar och rullar är de mest kritiska delarna i pellettpressen. Slitaget på
dessa kan vara avgörande för hela företagets framgång. En bränsletillverkare
uppger att matrisplåtarna har en livslängd på max. 700 timmar, sedan följer
ojämnheter. En tillverkare av pellettpressar uppger att deras matrisplåtar håller
för en produktion på ca 2 700 ton. Elförbrukningen ökar med ökat matrisslitage
och därmed driftskostnaderna. En ny matris kostar ca 30 000 kronor. Rullarna
är vanligen täckta med volframkarbid för att motverka en snabb förslitning.
Rullhöljena behöver bytas ut för vart annat eller vart tredje byte av matris-
plåtarna. Slitaget på rullar och matriser ökar när råvaror med högt askinnehåll
pellerteras.

För uppgifter om densitet, fukthalt, askhhalt och effektivt energiinnehåll hos
pelletter, se tabell 5.1.

Kvalitetskontroller av pelletter görs till att börja med under tillverknings-
processen med regelbundna uttag av råmaterial före respektive efter tork samt
efter sikt. Vid dessa kontroller analyseras fukthalt och volymvikt och en sikt-
analys utförs. De färdiga pelletterna analyseras efter press, efter kylare och i
lager. Förutom kontroll av fukthalt, volymvikt och siktanalys utförs nu också
kontroll av densitet och hållfasthet. Hållfastheten bestäms med ett tumlingstest
som går ut på att mäta den mängd pelletter som är intakta efter en viss tids
tumling i en specificerad trumma. Nu nämnda kontrollrutin tillämpas av
pellettfabriken i Edsbyn (Pettersson, 1995). Här dokumenterar man också
resultaten löpande och sammanställer dem till en månatlig rapport.

36



5.2.3 Produktion av pulver

Metoderna för brikettering och pellettering representerar förädling genom
kompaktering av biomassan. En annan metod att förädla biomassa är att genom
finfördelning producera ett pulver som kan eldas direkt i en fribrinnande låga.
Framställning av träpuiver kan delas in i fem steg:

Flisning
Förmalning
Torkning
Firunalning
Siktning.

•Vid användning av restprodukter från träbearbetande industrier kan ett eller
flera steg uteslutas. Framställning av träpulver (processen är patentskyddad)
vid Södra Träpulvers fabrik i Ulricehamn sker enligt följande (Marks, 1990).
Råvaror av olika typ och med olika egenskaper blandas för att underlätta
hanteringen och ge pulvret önskade egenskaper. Från en mottagningsstation
för flis transporteras råvaran via en första grovrensning till ett mellanlager
(flisstack), här är bitstorleken maximerad till 50 millimeter. I botten av flis-
stacken finns en matarskruv som transporterar råvaran till ytterligare en
rensning via magneter, sikt och en fluidiserad bädd som fungerar som
densitetsavskiljare av t.ex. stenar och grus. Det är av stor vikt att kunna avskilja
oönskade föremål som kan orsaka störningar i den fortsatta processen. Sedan
siktas materialet varvid de grova bitarna skiljs ut och krossas av en hammar-
kvarn som minskar den maximala bitstorleken till 12 millimeter.

Efter denna homogenisering av materialet förs det vidare till en tork.
Hädanefter sker alla operationer i ett kontinuerligt och dammtätt flöde. Tork-
ningen utförs i en rotertork med rökgaser som håller en temperatur på 500 °C,
rökgaserna produceras av en träpulverbrännare. Torktiden är ca 15 minuter och
sedan håller materialet en fukthalt på ca 5 %. Ungefär 11 % av det färdiga
träpulvret åtgår till torkprocessen.

Efter avsvalning i silo mals pulvret klart i specialutformade kvarnar med fasta
slagor och slitytor. Träpulvret siktas, kvalitetskontrolleras och blåses till
färdiglagret i en stor silo, redo för leverans. Under avsvalningen och av frik-
tionsvärmen i finmalningen sker en eftertorkning av pulvret som får en slutlig
fukthalt på 3-4 %. Hela tillverkningsprocessen är automatiserad och drift-
personalen har i stort sett enbart en övervakande funktion.

Partikelstorleken hos det färdiga pulvret är i ovanstående fall till 100
viktsprocent under l millimeter i diameter. En viss andel bör dessutom vara
under 0,2 millimeter för att man vid förbränning ska få en stabil flamma.

Tillverkningsprocessen i Ulricehamn utgör ett exempel på äldre etablerad tek-
nik. Anläggningen är nu mer än tio år gammal. Den tekniska utvecklingen har
gått framåt sedan dess och ny teknologi har tillämpats i tillverkningsanlägg-
ningar av senare datum. För uppgifter om densitet, fukthalt, askhalt och effek-
tivt energiinnehåll hos träpulver, se tabell 5.1.
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5.3 Producenter

Nedan följer en sammanställning (se även bilagorna 1-3) som är gjord på
grundval av uppgifter från SBE Svensk BrikettEnergi AB ur boken Fördomar och
Fakta, 1995 samt artiklar och notiser ur tidskriften BIOENERGI. På brikett-
området är Svensk BrikettEnergi AB dominerande aktör. Företaget, etablerat
1982, med huvudkontor i Huskvarna, utgörs av en kedja av samarbetande
bränslefabriker.

5.3.1 Briketter

Dalsjö Energi AB, Ankarsrum. Fabriken färdigställdes i början av 1992 med två
brikettpressar. Produktionen är nu uppe i nära 9 000 ton/år. Råmaterial är torrt
snickeriavfall, torrklamp m.m.

Edsbyns Träförädling AB. Produktionskapacitet 7 000 ton/år. Tillverkar även
pelletter.

Energima Nord, Strömsund. Produktionskapacitet 7 000 ton/år i fyra
brikettpressar. Energima Nord är ett jämtländskt värmeproduktionsföretag
med bränsleproduktion som en mindre gren av verksamheten. Företaget har
helt nyligen köpts upp av Vattenfall. Före uppköpet drev Vattenfall tjugosju
värmeanläggningar i Norrland och fördubblade genom förvärvet sitt värme-
engagemang i denna region (BioenergiNytt, 1995).

Gideå Energi. Gideå. Kommer att producera ca 2 500 ton för eldningssäsongen
1995/96. Bedriver även utvecklingsarbete (i samarbete med Sveriges lantbruks-
universitet) vad gäller briketternas sammansättning.

Mellanskog. Ljusne. Produktionskapacitet 5 000 ton/år. Tillverkar även
pelletter.

SBE Brikettenergi Huskvarna. Produktionskapacitet 30 000 ton/år.

SBE Brikettenergi Malmbäck. Produktionskapacitet 45 000 ton/år. Tillverkar
även pulver.

SBE Brikettenergi Norberg. Produktionskapacitet 35 000 ton/år. Tillverkar även
pelletter och pulver. Torkkapaciteten är en begränsande faktor för den totala
produktionen som uppgår till ca 80 000 ton/år.

SBE Brikettenergi Svenljunga. Produktionskapacitet 45 000 ton/år.

SBE Brikettenergi Vinslöv. Produktionskapacitet 10 000 ton/år.

SÅBI. Vaggeryd. Produktionskapacitet 4 000 ton/år.

Sävsjö Trädbränsle, Sävsjö. Produktionskapacitet 5 000 ton/år. Tillverkar även
pulver.
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Västergyllens Energi, Skövde. Produktionskapacitet 10 000 ton/år. Producerar
för Trädenergi Väst.

5.3.1.1 Briketteringsutrustningar vid sågverk

Ett stort antal sågverk, snickerier och andra träförädlande företag har en eller i
vissa fall flera brikettpressar för att få avsättning för eller på ett effektivt sätt
kunna hantera sitt eget torra träavfall. Både produktion och kostnadsnivåer är
lägre än vid de fristående brikettfabrikerna. Man har inga eller små kostnader
för transport av bränsleråvara som t.ex. skrymmande kutterspån. Även kost-
naden för arbetskraft blir lägre ertersom de anställda kan sköta briketterings-
'utrustningen som en bisyssla till övrigt arbete vid företaget. En förteckning
över träindustrier med briketteringsutrustning presenteras i tabell 5.2.
Förteckningen gör inte anspråk på att vara komplett. Produktionskapaciteten
för de allra flesta företagen i listan ligger mellan 3 000-10 000 årston briketter.

Vid ett sågverk består en briketteringslinje normalt enbart av ett råvarulager, en
transportör till en buffertficka och en brikettpress med kylbana, som samtidigt
fungerar som transportör till färdigvarulagret.
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Tabell 5.2 Sågverk och träbearbetande industri med briketteringsutrustning

Byggelit Lockne AB, Brunflo
Bäckegårds List, Burseryd
Ceder, Gnosjö
C F Berg & Co AB, Mörlunda
Darome AB, Veddige
G A List AB, Ronneby
Gnosjö Fabriks AB, Gnosjö
AB Gustaf Kähr, Nybro
Götene Träindustri, Götene
Hammerdal Trä, Hammerdal
Hyltahur, AB, Vimmerby
Jämtskjgens trä, Östersund
Kinnarps AB, Kinnarp
Knäreds Verkstads AB
AB Lida Sågverk, Burseryd
Ljusdalsverken AB, Tallåsen
Martinssons AB, Bygdsiljum
Notnäs AB, Torsby
Olle Dahl Såg AB, Hästveda
Samhall JHP, Föllinge
Samhall JHP, Hammerdal
Scapa Smålandsstenar AB
Siljanssågen, Mora
Swedish Match, Vetlanda
Tanums Fönster AB, Tanumshede
Tiveds Lamell AB, Tibro
Tåsjö Trä, Hoting
Umeå List, Sävar
Vilhelminasågen AB
Västervikssågen
Westwood Bygghandel, Karlstad

Källa: SMS, 1995

5.3.2 Pelletter

Aronstorp, Luleå - På projekteringsstadiet. Beräknad produktionskapacitet är
90 000 ton/år. Som råvara planerar man att använda skogsavfall levererat bl.a.
av SCAs fabrik i Munksund.

BioNorr, Bioenérgi i Norrland AB i Härnösand med lager i Hissmofors och
Kramfors. Ägare är Stockholm Energi tillsammans med Graningeverken och
Sågverkens Trädprodukter AB. Produktionskapaciteten är 65 000 ton färdig
pellet av vilka 70 % långsiktigt kommer att fraktas till Hässelbyverket i Stock-
holm med båt och resterande 30 % levereras till lokala förbrukare. Distribution
kommer för den senare andelen att ske i säckar om 20,200 och 500 kg.

Bobergs Valltork i Fornåsa. Årskapacitet totalt 45 000 ton. Planerar 3 000 m3

energipelletter 1995.

40



Edsbyns Träförädling AB - Årskapacitet 35 000 ton pelletter, lagringskapacitet
15 000 ton. Råvaran utgörs till 100 % av sågspån från närliggande sågverk. An-
läggningen är i viss utsträckning uppbyggd runt maskinutrustning från en tidi-
gare spånskivetillverkning. 90 % av färdigvaran levereras i flisbilar. Tillverkar
även briketter.

Forssjö bruk AB, Katrineholm - En sågverksindustri som bl.a. kommer att leve-
rera pelletter till Katrineholms fjärrvärmeverk med start hösten 1995. Nuvar-
ande kapacitet 22 000 ton. Fullt utbyggd blir pellettillverkningen 27 000 ton/år.

Mellanskogs Bränsle AB - Har pellet-fabrik i Valbo, Gävle med en årskapacitet
på 30 000 ton. Tillverkar både pelletter och briketter i Ljusne, Söderhamn med
en sammanlagd årskapacitet på 15 000 ton. Producerar även värme i egna het-
vattencentraler bl.a. Bergsjö fjärrvärmeanläggning, med distribution i egna
kulvertnät.

SBE Brikettenergi Norberg - Årskapacitet 40 000 ton pelletter. Har även
tillverkning av briketter och pulver. Torkkapaciteten är en begränsande faktor
för den totala produktionen som uppgår till ca 80 000 ton/år.

SL Energi, Malmö. Använder sig av Skånes lantmäns valltork för foderpelletter
som har en total årskapacitet på 50 000-60 000 ton. För energipelletter använder
man sig av råvaror som halm, papper och spannmålsavrens. Årskapaciteten är
här 13 000-20 000 ton.

Sydved Energi AB i Österbymo, Ydre - Är under uppförande på platsen för f.d.
Forsnäs sågverk. Beräknad årskapacitet ca 50 000 ton.

SÅBI AB - Har fattat beslut om uppförande av en pellettfabrik i Vaggeryd med
en årsproduktion av 50 000 ton.

Södra Skogsenergi i Kil - Årskapacitet 14 000 ton.

Södra Skogsenergi i Mönsterås - Byggstart under sommaren 1995. Man siktar
pä en produktion på 50 000 ton/år. Råvara är bl.a. ett överskott av bark från det
närliggande massabruket (SÖDRA kontakt, 1995).

Södra Träpulver i Ulricehamn - Årskapacitet 50 000 ton pelletter. Tillverkar
även träpulver. Torkkapaciteten är en begränsande faktor för den totala pro-
duktionen av pelletter och pulver som uppgår till ca 60 000 ton/år.

Våla Bioenergi AB i Östervåla - Småskalig pelletproduktion som drivs av lant-
brukare Lennart Pettersson.

Vänerbygdens Pellets i Säffle - Årskapacitet 18 000 ton. Företaget hade tidigare
en pelletfabrik i Fängerfors.

Överklintens pelletsfabrik, Martin Beckman AB i Robertsfors. Etablerades 1994.
Årskapacitet drygt 25 000 ton vid utökad skiftgång. Årsproduktionen 1995
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beräknas till ca 7 000 ton. Av dessa är 6 000 kontrakterade av Stockholm Energi,
Hässelbyverket.

5.3.3 Pulver

Kährs, Nybro. Produktionskapacitet 30 000 ton/år. Levererar till Kalmar
Energiverk. Tillverkar även briketter.

SBE Brikettenergi Malmbäck - Produktionskapacitet 30 000 ton/år. Tillverkar
även briketter.

SBE Brikettenergi Norberg - Produktionskapacitet 30 000 ton/år. Tillverkar
även briketter och pelletter. Torkkapaciteten är en begränsande faktor för den
totala produktionen som uppgår till ca 80 000 ton/år.

Sydbränsle, Värnamo. Produktionskapacitet 50 000 ton/år. Kommer på sikt att
öka leveranserna till den intilliggande förgasningsanläggningen.

Sävsjö Trädbränsle, Sävsjö. Produktionskapacitet 15 000 ton/år. Tillverkar även
briketter.

Södra Träpulver, Ulricehamn. Produktionskapacitet 50 000 ton/år. Produk-
tionen startade 1982. Tillverkar även pelletter. Torkkapaciteten är en begräns-
ande faktor för den totala produktionen av pulver och pelletter som uppgår till
sammanlagt ca 60 000 årston.

5.4 Producerade mängder

Enligt Svenska Trädbränsleföreningens statistik producerades l 388 GWh
(285 000 ton) förädlade trädbränslen i landet 1993.1994 producerades
1901 GWh (390 000 ton), en ökning med 37 % (se figur 5.6).
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Figur 5.6 Produktion av förädlade trädbränslen i Sverige 1991-1994 totalt och
för Svenska Trädbränsleföreningens medlemmar, GWh

Medlemmar

Totalt

1991 1992 1993 1994

Källa: Svenska Trädbränsleföreningen.
Anm: Värdet för 1992 års totala produktion har inte beräknats.

Den totala produktionskapaciteten för förädlade trädbränslen kommer under
1995 att uppgå till ca 800 000 ton fördelat på 250 000 ton briketter, 400 000 ton
pelletter och 200 000 ton träpulver. (Att additionen inte stämmer beror på be-
gränsad torkkapacitet hos bränslefabriker som tillverkar mer än en bränsletyp.)

Tabell 5.3 Produktion av förädlade trädbränslen 1993 och 1994 fördelat på
regioner, l 000 MWh

Götaland
Svealand
Nedre Norrland
Övre Norrland"

Totalt

1993

904
254
225

5

1388

1994

1012
395
475

19

1901

Källa: Svenska Trädbränsleföreningen.
a) Med Övre Norrland menas Norr- och Västerbotten.

Produktionen av förädlade trädbränslen är koncentrerad till Götaland där
drygt 50 % av den totala produktionen sker. För Svealand är motsvarande siffra
20 %, Nedre Norrland 25 %, medan produktionsandelen i Övre Norrland är
l %, se tabell 5.3. De förädlade bränslena utgjorde 13 % av den totala träd-
bränsleproduktionen i landet under både 1993 och 1994. Av de förädlade sorti-
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menten dominerade brikettillverkningen med ungefär 70 % av produktionen
(1993). Resten utgjordes av pelletter och träpulver.

5.5 Produktionskostnader

För två större anläggningar för produktion av förädlade bränslen i landet är an-
läggningskostnaden känd. De kan emellertid båda karaktäriseras som pilot-
anläggningar för ny teknologi och är därför sannolikt väsentligt dyrare än vad
som gäller för standardanläggningar. Den ena är BioNorr i Härnösand som en-
ligt uppgift kostade 70 miljoner kronor för en produktionskapacitet på
300 GWh pelletter per år. I detta projekt utnyttjades dock befintliga byggnader.
Den andra är Sydkrafts Värnamo-anläggning som framställer pulver, primärt
för den intilliggande förgasningsanläggningen. Kapaciteten är här 20 MW med
avverkningsrester som råvara. Vid en nyttjandegrad av t.ex. 6 000 timmar per
år blir produktionen 120 GWh pulver. Kostnaden för denna anläggning
uppgavs vara 50 miljoner kronor. Dessa båda uppgifter pekar på ganska stora
kostnader vid en ny anläggning.

Från en maskintillverkares data har en enkel investeringskalkyl upprättats i
tabell 5.4 samt produktionskostnader i tabell 5.5. Dessa kalkyler gäller primärt
för amerikanska förhållanden, en årsproduktion av pelletter på 40 000 ton, en
avskrivningstid på 10 år, en dollarkurs på 7,50 kronor och en realränta på 10 %.
Annuitetsfaktorn ar 0,163. De amerikanska råvarukostaaderna (98 kronor/ton
pelletter) motsvarar ungefärligt kostnadsnivån vid utnyttjande av biprodukter i
integrerad verksamhet efter svenska förhållanden. Vid inköp av råvaror på den
öppna svenska marknaden kan man räkna med ca 360 kronor/ton pelletter.
Produktionskostnaderna bör därför enbart tas som en indikation på var fram-
tida svenska produktionskostnader kan hamna när väl tekniken standardi-
serats.
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Tabell 5.4 Uppskattade investeringskostnader för en pelletfabrik med en
årskapacitet på 40 000 ton (efter amerikanska data)

Maskiner, utrustning
Råvaruhantering
Grovkross
Tork
Finkross
Pellettering
Säckfyllning
Lager
Delsumma

Installationer
Markarbeten, byggnader

SEK
1 875 000

450 000
2250000

450 000
2 250 000

375 000
1 350 000
9 000 000

5 625 000
375 000

Summa 15 000 000
Källa: SMS, 1995.

Tabell 5.5 Produktionskostnader per ton för en pelletfabrik med en
årskapacitet på 40 000 ton (efter amerikanska data)

Direkta produktionskostnader per ton SEK
Löner 75
El och bränsle 53
Slitdelar/Reservdelar 45
Reparation och underhåll 60
Delsumma 233

Marknad och administration per ton
Lager, distribution 53
Kontor 23
Marknadsföring 11
Skatter och försäkringar 19
Delsumma 105

Kapitalkostnader
Annuitet 61
Råvaror 360a (98b)

Summa 758a (496b)
Summa i kr/MWhc 159° (104b)
Källa: SIMS, 1995.
a) Gäller vid inköp av råvara på den öppna marknaden efter svenska förhållanden.
b) Gäller för utnyttjande av biprodukter i integrerad verksamhet efter svenska förhållanden.
c) Vid ett effektivt energiinnehåll på 4,775 MWh/ton.
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Användning

Användningen av trädbränslen styrs i hög utsträckning av hur skatter och
övriga styrmedel utformas över tiden samt av faktorer som vintertemperatur
och konjunkturen för skogsindustrin.

Av det biobränsle som eldas i Sverige säljs knappt 20 % på den öppna
marknaden. Huvuddelen utgörs således av biprodukter som eldas internt,
framför allt vid sågverk samt massa- och pappersindustrier. Ytterligare en stor
andel av biobränsleanvändningen är ved som enskilda fastighetsägare och lant-
brukare hugger för eget bruk. Trenden är dock att andelen biobränsle som säljs
på den öppna marknaden ökar.

Biobränslekommissionen har bedömt att fram till 2000-talet kan trädbränsle-
uttaget i landet ökas från dagens nivå på 40 TWh till 70-85 TWh per år.

6.1 Slutlig energianvändning

Den totala energitillförseln i Sverige uppgick 1994 till 462 TWh. Därav utgjordes
17 % av biobränslen, torv m.m., se figur 6.1. Av biobränslen, torv m.m. går ca
60 % till skogs- och träbearbetande industri, 25 % till fjärrvärme och resterande
15 % till jordbruksfastigheter och småhus m.m. med egen vedeldning.
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Figur 6.1 Sveriges totala energitillförsel 1994. Total omfattning är 462 TWh.

(5,5 vo Kärnkraft, brutto

12,8 % Vattenkraft,
brutto

1,7 % Spillvärme m.m. i
fjärrvärme

17,2 % Biobränslen,
torv m.m.

,0 % Naturgas

6,1 % Kol och koks

44,3 % Råolja och
oljeprodukter

Källa: NUTEK, 1995c

6.2 Användning av biobränslen

Användningen av biobränslen, avfall, torv m.m. (tidigare benämnt inhemska
bränslen) visas i figur 6.2. Användningen av avfall på 4,4 TWh sker uteslutande
inom fjärrvärmesektorn. Torvkonsumtionen omfattar 3,3 TWh och används
också den huvudsakligen till fjärrvärme, medan en mindre del går till industrin.
I gruppen avlutar förbrukas 29,8 TWh inom massaindustrin och 0,9 TWh som
fjärrvärme, i denna siffra ingår också förbränning av råtallolja. I gruppen bio-
bränslen för elproduktion används 2,2 TWh inom industrin och 0,2 TWh i fjärr-
värmesektorn. Av gruppen bark och spån i skogsindustrin, som omfattar
15,9 TWh, utgörs 8,5 TWh av kategorin övriga biprodukter inom massa-
industrin och 7,4 TWh av sågverksindustrins biprodukter.
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Figur 6.2 Användning av biobränslen, torv m.m. i Sverige 1994.
Total omfattning är 78,6 TWh

12,5 % Trädbränsle-

15,4 % Trädbränslen till
småhus

3,0 % Biobränslen för
elprod.

20,2 % Bark o. spån i
skogsind. ^̂ HBBBRBHS^̂ ^S^̂  39,1% Avlutar

5,6 % Avfall-fjärrvärme

Källa: NUTEK, 1995c

Energiuttaget från trädbränslen är i det närmaste proportionellt mot
avverkningsnivån och virkesförbrukningen inom skogsindustrin. Undantag är
den kvantitet som direkt tas ut som bränsle samt mängden återanvändnings-
virke.

6.2.1 Förbränning av biobränslen

Om man ersätter olja eller kol i fjärrvärmeverk med biobränslen får man ett
synnerligen energieffektivt system. Äldre pannor som konverteras får inte
sällan en verkningsgrad på ca 90 % medan nya flispannor ofta förses med
rökgaskondensering vilket gör att verkningsgraden kan nå 105-110 %, räknat
på flisens effektiva värmevärde. Kondensering av rökgaser har blivit
standardteknik och snart utvinns l TWh årligen i
kondenseringsanläggningarna (Ericson, 1995).

Pulver är ett lämpligt bränsle vid konvertering av stora eller mycket stora pan-
nor från fossilt bränsle till biobränsle. En fördel med pulver jämfört med pellet-
ter och briketter är att befintliga oljepannor kan användas vid konvertering till
pulver, medan dessa sällan kan rymma förbränningsutrustningar anpassade för
pelletter eller briketter. Detta faktum blir mer påtalat ju större anläggningarna
är. Teknikutveckling pågår på detta område just nu.

Stora skillnader i förbränningsegenskaper kan idag noteras mellan briketter
från olika tillverkare av briketter. Vid samtal med pannskötare har framkommit
att löst sammanhållna brikettkvaliteter far runt i pannan under förbränningen
medan mer fasta kvaliteter ligger still och skapar en bra glödbädd.

Vad det gäller utvinning, förädling och transport så drar flisproduktion endast
ett par procent hjälpenergi för bilar, skötare och flishuggar. Motsvarande siffra
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för fossila bränslen är ca 10 % (Ericson, 1995). Energirelationen är gynnsam
även när förädlade bränslen ersätter lättolja i mindre anläggningar.

Om biobränslen ska användas för ren elproduktion i kondenskraft, beräknar
man att i en nära framtid i förgasningsanläggningar kunna uppnå ca 45 %
elverkningsgrad med biobränsle, olja eller kol. Investeringskostnaden i
anläggningarna skulle bli av samma storleksordning för dessa bränslen.
Resurseffektiviteten skulle vara hygglig: en enhet biobränsle skulle ersätta ca l
enhet fossilt bränsle. Om alternativet däremot är naturgas krävs, till följd av
naturgaseldade kraftverks högre elverkningsgrad, ca 1,3-1,4 kWh flis för varje
kWh gas som ska ersättas (Ericson, 1995).

6.3 Små- respektive storskalig användning av förädlade trädbränslen

De kommunala energiverken är idag den viktigaste förbrukaren av förädlade
trädbränslen. En stor andel av de kol- och oljeeldade kraftvärmeverken har
konverterats till biobränslen, men det finns fortfarande en potential för ytter-
ligare övergång. I storstadsregionerna talar transport- och lagringskrav för
konvertering till förädlade biobränslen.

El från biobränslen produceras av nybyggda Ena Kraft i Enköping till en kost-
nad av 34 öre/kWh, inklusive kapitalkostnader (BioenergiNytt, 1995).

På sikt finns en stor potential till oljeersättning i mindre och medelstora pannor.
Enligt underlagsmaterial till Biobränslekommissionen rör det sig om 10 TWh
eller mer på lång sikt (NUTEK, 1995a). Detta skulle t.ex. motsvara en fem- till
tiof aldigt större pelletmängd än den som produceras idag. Enligt bedömningar
vid SIMS-institutionen på Lantbruksuniversitetet kan oljepannor motsvarande
10 TWh byggas om till förädlat bränsle, med god ekonomi, på kort sikt och 17
TWh på lång sikt. En annan stor potential för förädlade bränslen på sikt kan
vara som ersättning för elvärme i småhus vid ett framtida högre elpris.

I landet finns ca 1,8 miljoner småhus. Av dessa kan två huvudgrupper bli
intressanta för konvertering till förädlade trädbränslen, i dagens läge
företrädesvis pelletter. Den första gruppen med kombipannor för el/olja/ved
med vattenburen värme omfattar 1,1 miljoner småhus. Skulle hela denna grupp
konvertera till pelleteldning motsvarar detta en förbrukning på knappt 6 mil-
joner ton (Danielsson, 1995). Men även gruppen med direktverkande el som
värmekälla, 0,5 miljoner småhus, skulle kunna bli intressant vid kraftiga elpris-
höjningar.

De viktigaste krav och villkor som en småhusägare med ett system för vatten-
buren värme kan ställa vid en konvertering till pelleteldning är en fördelaktig
driftsekonomi, god bränsletillgänglighet, miljövänlighet, anpassningsbarhet till
befintlig panna, bekvämlighet/automatik vid bränsleinmatning och askutmat-
ning och sist men inte minst en rimlig storlek på investeringen. Den långsiktiga
driftsekonomin är helt avgörande för en acceptabel storlek på investeringen.
Vid en årsförbrukning av 30 000 kWh kan en besparing vid pelleteldning ligga
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på 5 000-10 000 kronor/år beroende på om man jämför med olja eller el
(Danielsson, 1995). Vid en jämförelse med vedeldning fås ingen besparing i
bränslekostnad. Pelleteldning är dock bekvämare bl.a. tack vare automatik i
bränsleinmatning, dessutom ger den effektivare förbränning och mindre emis-
sioner.

Askuttagning från villabrännare utförs idag manuellt eller genom utsugning
via askutmatningshål. Vid eldning av askrika bränslepelletter kan automatisk
askuttagning vara befogad att införa redan i dagens läge. En rätt inställd brän-
nare, som går i normal eller hård drift på ett bra bränsle, ska vid automatisk
askhantering klara sex månaders drifttid utan underhåll (Danielsson, 1995). De
första serieproducerade värmepannorna med inbyggd asklåda speciellt anpas-
sade för pelletbrännare har redan introducerats på marknaden. Detta innebär
ytterligare-ett steg mot den skötselfria pannan.

Ytterligare krav som kan ställas på en villabrännare är driftautomatik, auto-
matisk tandning, återstart efter elavbrott samt bevaknings- och larmfunktioner.
Dessa tekniker finns nu tillgängliga på existerande brännare på marknaden.
Utvecklingen påskyndas genom nya brännarkonstruktioner från bl.a. EK
Teknik och Jan Magnusson, SBS. Kaminer för luftburen värme kostar för
närvarande ca 18 500-27 000 kronor och brännare eller förugnar för
vattenburen värme omkring 14 000-24 000 kronor. Saknas skorsten tillkommer
ytterligare ca 10 000 kronor (Råd & Rön, 1994).

Vid sidan av osäkerheten om framtida skatt på biobränslen är det idag distri-
butionssystemen för bränslet som är den svaga punkten för en presumtiv villa-
förbrukare. Inom vissa regionala områden börjar nu distributionssystem ta
form med depåer för hämtning och utleverans men självhämtningsprincipen
från tillverkare är dominerande och måste finnas kvar under ett övergångs-
skede (Danielsson, 1995). Av konsumentpriset för levererad pellet utgörs idag
en stor andel av rena distributionskostnader. Här finns således en potential för
stora besparingar. För att på sikt kunna nå hela gruppen av småförbrukare
måste ett distributionssystem liknade det för villaolja byggas upp.
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Marknad

Eftersom biobränslen varken belastas med energi- eller koldioxidskatt, är deras
relativa konkurrenskraft hög i jämförelse med fossila bränslen. Det finns
emellertid ett antal hincL»r som måste undanröjas innan dessa bränslen kan få
ett allmänt genombrott.

Liksom för andra biobränslen finns det idag inte någon fungerande infrastruk-
tur för småskalig distribution av förädlade bränslen i stora delar av Sverige.
Även om man som enskild fastighetsägare önskar gå över till förädlade bio-
bränslen så saknas ofta praktiska förutsättningar för bränsleleveranser. Lant-
männen i Köping började dock i liten skala att tillhandahålla bränslebriketter
till allmänheten för några år sedan. Detta första försök har följts upp under vin-
tern 1994/95 i Svea lantmäns butiker i Bollnäs och Söderhamn där både bri-
ketter och pelletter har försålts. Leverantör har varit Mellanskogs Bränsle.
Pelletter levereras i 25 kg säckar å 39 kronor, storsäckar om 600-700 kg med ett
kilopris fritt hemkört på 1,50 kr eller i lösvikt. Briketterna levereras i 20 kg
säckar å 39 kronor eller i lösvikt. Vid köp av tre ton briketter i lösvikt är
kilopriset 83 öre. Priserna, som samtliga inkluderar moms, har lämnats av
butiken i Bollnäs. För större partier finns en bulkbil tillgänglig för leveranser.
(Detta är ett exempel på småskalig distribution, det finns fler, t.ex. i Värmland
och i Göteborgsområdet.)

Exempel på kunder är lantbrukare som blandar ut flispanneflisen med pellet-
ter, mindre lokala företag och vanliga villakunder. Ett samarbete med en lokal
återförsäljare av villabrännare har etablerats. I trakten finns dessutom tre olika
tillverkare av brännarutrustning. Man har marknadsfört sig med temadag,
gratisprover och deltagit i flera miljöarrangemang. Diskussioner förs f .n. mellan
Svea lantmän och Mellanskogs Bränsle om att på några års sikt utforma ett för
kunderna effektivt distributionssystem. Flera sådana initiativ kommer att
krävas för att de förädlade biobränslena ska få spridning och trovärdighet vad
gäller leveranssäkerhet också på längre sikt. Detta är nödvändigt för att mindre
konsumenter ska våga investera i utrustning för förädlade bränslen.
Marknadsföring verkar vara mycket viktig för en lyckad satsning på förädlade
bränslen vilket även stämmer överens med amerikanska erfarenheter (Resch,
1990).

De förädlande trädbränsleföretagen intar en mellanställning mellan köpare och
säljare på marknaden. Ibland agerar de självständigt och fungerar då både som
köpare av låg- eller oförädlad vara och säljare av förädlad vara. I andra fall ägs
de av industrier som förser dem med råvara eller lågt förädlad vara.
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7.1 Säljare av förädlade trädbränslen

Södra Skogsenergi Pelletter
SÅBI Briketter, Pelletter
SBE Svensk Brikettenergi Briketter, Pelletter, Pulver
Mälarbränsle Briketter.. Pelletter
Mellanskogs Bränsle Briketter, Pelletter
Sydbränsle Pulver
Trädenergi Väst Briketter
Sågverkens Trädprodukter Pelletter
Gustaf Kähr Briketter, Pulver
Gågib trädprodukter Briketter
Södra Träpulver Pulver
Mellansvenska Biobränsle Pelletter
Linköpings Skogstjänst Briketter
Sävsjö Trädbränsle Briketter, Pelletter
Martinssons Trä KB Briketter
Energima Nord Briketter
Bobergs Valltork ek för Pelletter
Bäckegårds List Briketter
Edsbyns Träförädling Briketter, Pelletter
Rydsgårds Gods (Valltork) Pelletter
Sydved Energileveranser Pelletter

7.2 Köpare av förädlade trädbränslen

Ett axplock köpare av förädlade trädbränslen redovisas i följande avsnitt.
Sammanställningen är på inget sätt komplett.

7.2.1 Briketter

Drefviken Energi AB, Jordbro värmeverk - har gått över från koleldning till
förädlade biobränslen. Årskonsumtionen förädlat bränsle är 150 GWh. Man mal
själva ner briketter till träpulver, men köper även färdigt träpulver. Energikost-
naden har därmed minskat från 220 till 155 kronor/MWh. Återbetalningstiden
på investeringarna uppges vara 3-4 år. Möjlighet att återgå till koleldning finns
om förutsättningarna skulle ändras. En större leverantör är här SBE Brikett-
energi. 8 lastbilar å 35 ton briketter tas in per dygn (Drefviken Energi AB, 1994
& BIOENERGI, 1994).

Eksta bostadsstiftelse, Kungsbacka - har tecknat avtal med Derome AB om leve-
rans av 6 000 ton bränslebriketter tillverkade av kutterspån. Leveranserna sker
med l 200 ton/år under fem år (BIOENERGI, 1994).

Orsa fjärrvärmeverk - konverterar 4 MW-panna till briketteldning fr.o.m.
eldningssäsongen 1995/96.
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Torsby värmeverk - har halverat bränslekostnaden eller sparat ca 4,5 miljoner
kronor per år genom övergången från olja till briketter. Briketterna levereras av
Nornas sågverk (BioenergiNytt, 1995).

Vimmerby fjärrvärme verk - tar sitt bränsle från ett flertal lokala leverantörer,
bl.a. Bergs i Mörlunda, Hyltahus och Dalsjö Energi. Utrustningen består av två
brikettpannor på vardera 5 MW och ett brikettlager som rymmer 850 m3. Pan-
norna är av typ retort med planrost. Man producerar totalt ca 50 GWh.

7.2.2 Pelletter

Helsingborg Energi - hade under 1994 en bränslemix bestående av bl.a. 2 500
ton danska träpelletter ("fyringspiller"), 4 700 ton olivkämor, l 600 ton
"bränslekärnor" (halm m.m.) samt 800 ton papperspelletter levererade av Tetra-
Pak. Tidigare har man även importerat pelletter från Nordamerika.

Hässelby kraftvärmeverk - köper 112 GWh träpelletter vilka eldas i pulverfas
(BIOENERGI, 1994).

Katrineholms fjärrvärmeverk - som tidigare varit koleldat eldas från hösten
1995 även med biobränsle, bl.a. pelletter från Forssjö Bruk AB. 25 % av värme-
behovet, eller 30 GWh, kommer att täckas av pelletter från Forssjö (BIOENERGI,
1994).

Lilla Edets Fjärrvärme AB - där pelleteldningen nu står för 35 % av energipro-
duktionen. Resterande del fås som spillvärme från kraftverke* (45 %) samt från
oljeeldning (BioenergiNytt, 1995).

Sala - eldar 68 GWh träpelletter (BIOENERGI, 1994).

Stiftelsen Kommunhus, Tingsryd - vänner 300 lägenheter med pelletter. An-
läggningen har kostat 1,8 miljoner kronor. Payoff-tiden uppges vara under tre
år (BIOENERGI, 1994).

Söderhamns Energi - köper 15 000 ion/säsong från Mellanskog Bränsle AB,
Valbofabriken, vilka eldas som pulver.

Upplands Väsby fjärrvärmeverk - köper 10 000-12 000 ton/säsong från Mellan-
skog-Bränsle AB, Valbofabriken. Man mal sedan själva ner pelletterna till pul-
ver före förbränning.

7.2.3 Pulver

Drefviken Energi AB, Jordbro värmeverk - köper även in briketter som mals
ned. Brännareffekt för träpulver är i dag 60 MW som ska utökas till 70-75 MW
efter en pågående ombyggnad.
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Hallstahammar - förbrukar ca 15 000 ton/år. Stor leverantör är f.n. SBE Brikett-
energi, Norberg.

Jönköpings Energiverk - som har stora leverantörer av träpulver i SBE Svensk
Brikettenergi och Södra Skogsenergi, Värnamo, (så länge de har överkapacitet).

Kalmar Energiverk AB - har installerat 2 st 15 MW pulverbrännare från Petro-
kraft AB vid konvertering av kolpanna. Pulverleverantör är Kährs.

Marconi-centralen, Göteborg - köper sitt bränsle från Södra Träpulver i Ulrice-
hamn, 35 000-40 000 årston träpulver.

7.3 Import/export

Import sker idag av pelletterade olivkärnor från Medelhavsområdet till bl.a.
Hässelby kraftvärmeverk. En allmän beskrivning av olivkärnor som bränsle och
handeln med dessa finns publicerad (NUTEK, 1993b). En begränsad import av
pelletter sker f.n. också från Danmark till bl.a. Helsingborg. Import av pelletter
och briketter har tidigare skett från Polen och Kanada samt pelletter från USA
(NUTEK, 1994c).

Potential för import av förädlade trädbränslen finns från Nordamerika p.g.a.
den storskaliga produktionskapacitet som finns där och de låga transportkost-
nader/kWh som uppnås vid bulktransporter med lastfartyg. De baltiska
staterna utgör också potentiella exportörer p.g.a. de låga kostnaderna för råvara
och arbetskraft samt den generella tullfrihet som gäller vid handel med Sverige.

Transportkostnader med ett fartyg på 5 000 ton i linjesjöfart på Östersjön med
en rullande tidtabell om fem dagar uppgår till 3-4 öre/kWh (NUTEK, 1993b).
2/3 av denna kostnad hänför sig till terminalkostnader och 1/3 till den verkliga
sjötransporten. I oceansjöfart och ett transportavstånd på 18 000 kilometer
uppger samma källa att transportkostnaden för ett fartyg på 35 000 ton i linje-
sjöfart blir 6 öre/kWh.

En potentiell exportmarknad av begränsat intresse är på kort sikt den danska
bränslemarknaden.

7.4 Marknadsprognoser

Enligt Biobränslekommissionen (SOU 1992:90) är den framtida marknaden för
biobränslen svårbedömd. Den beror i hög grad på skattebelastningen på olika
typer av bränslen.

Genomsnittspriset för förädlade trädbränslen, fritt värmeverk, har sjunkit från
19 till 14 öre/kWh i löpande priser under de senaste åren (Ernstsson, 1995). I
NUTEKs prognoser över energiförbrukningen år 2005 antas biobränslepriserna
vara realt stabila under perioden 1993-2005 (NUTEK, 1994b). På kort sikt är
priset realt fallande främst på grund av effektivisering och kapacitets-
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utbyggnad, men prisnivån påverkas också av möjligheter till ökad import, bl.a.
av förädlade bränslen från de baltiska staterna. På längre sikt bedöms den reala
pristrenden vara stabil genom en ökande efterfrågan av förädlade trädbränslen
och en för närvarande stabil real pristrend på olja.

SVEBIO förutspår en ökning av utbudet av förädlade trädbränslen till
marknaden från 1,4 TWh 1993 till 4,0 TWh år 2000 (BIOENERGI, 1994). Denna
prognos förefaller dock vara väl låg, med tanke på att industrins produktions-
kapacitet för förädlade trädbränslen redan inför eldningssäsongen 1995/96
ligger på nivån 4 TWh.

Handel med el sker fortlöpande mellan de nordiska länderna. På senare år har
även handeln med Tyskland ökat. Enligt NUTEKs bedömningar av energi- och
'elanvändningens utveckling till år 2005 väntas en ökad elefterfrågan att bl.a.
tillgodoses av kraftvärmeanläggningar som eldas med biobränslen. NUTEK
beräknar att denna elproduktion i nya kraftvärmeanläggningar kommer att mer
än fördubblas, från 4,2 TWh år 1994 till 9,3 TWh år 2005 (NUTEK 1994b).

För pelletter gäller att de för närvarande mest eldas i fjärrvärme verk men den
stora tillväxten väntas komma bland vanliga villaägare. Enligt Björn
Danielsson, EK Teknik i Göteborg gäller följande bränslekostnader för en villa
som förbrukar 30 000 kWh per år: el 60 öre/kWh -18 900 kronor, olja
48 öre/kWh -14 000 kronor, pelletter 23 öre/kWh - 6 900 kronor. Björn
Danielssons bedömning är att villakunderna kommer att elda ett par miljoner
ton pelletter på sikt (Vi Skogsägare, 1995).

7.5 Konkurrerande energibärare

7.5.1 Olja

Det svenska oljepriset i konsumentledet, rensat från alla skatter och miljö-
avgifter, har varit konkurrenskraftigt gentemot andra bränslen under hela
perioden från 1970 och framåt undantaget de extrema toppar som nåddes 1980-
1984 samt 1991 (Kuwaitkrisen). Genom att successivt öka skatteandelen har
statsmaktema ökat det inhemska priset på olja. Trots detta slog råoljepris-
sänkningen igenom på konsumentpriset under åren 1986-1988. Priset för Eo 5
var i löpande priser 23,4 öre/kWh inklusive skatt 1985 och 17,3 öre/kWh 1986
(NUTEK, 1994a). Utöver de komplicerade skattereglerna tillkommer den
energiintensiva industrins tidigare nämnda nedsättnmgsregler för energiskatt
överstigande en viss del av produktionens saluvärde.

7.5.2 Kol

Ett mindre antal energiproduktionsanläggningar eldas i dagens läge med kol;
dessa anläggningar är överlag mycket stora. Anledningarna för valet av kol
som bränsle är dels kolets låga pris och dels skatte-restitutionen vid
elproduktion och för värmeleveranser till industrikunder. Man har dessutom
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ofta gjort stora investeringar i utrustningar för rökgasrening (förbränning av
kol ger betydande mängder av bl.a. svaveldioxid, saltsyra och kadmium). Dessa
faktorer innebär art förändringskrafterna för konverteringar är svaga.
Koleldade kraftvärmeverk kan med nuvarande regler för energibeskattning och
miljöavgifter erbjuda lägre energipriser än biobränsleeldade anläggningar i de
fall då kundunderlaget domineras av industrier.

7.5.3 El .

Mer än 40 TWh tillförd energi går till elvärme idag. Här kan biobränslen få en
viktig roll att spela i framtiden. Det är dock inte självklart art direkt ersättning
av el med trädbränslen är den energieffektivaste lösningen. Indirekta tekniker
med el som energibärare kan ändå vara intressanta enligt nedan.

Elproduktion är en industribransch där processval liksom i ;mdra branscher
styrs av tekniska och ekonomiska förhållanden samt samhällets och mark-
nadens spelregler och värderingar. Målen har traditionellt varit, och är
fortfarande, elförsörjning till lägsta kostnad under hänsynstagande till miljö och
resurshushållningssträvanden. Vi kan idag eventuellt se början på vad som
skulle kunna vara en utveckling där marknaden börjar ställa miljökrav som går
längre än de krav som miljömyndigheterna anger, art visa preferenser för olika
typer av elproduktion (Ericsson, 1995).

Vid uppvärmning av bostäder som inte kan nås av fjärrvärme innebär energi-
bäraren el stora möjligheter att uppnå en hög totalverkningsgrad. El kan utnytt-
jas för att driva värmepumpar med en värmefaktor på 2,5-3 och i framtiden
troligen minst ca 3,5. Jämfört med direkt eldning av ved eller förädlade bio-
bränslen med kanske 85 % som årsverkningsgrad kan man med kedjan kon-
denskraftverk - elöverföring - värmepump med dagens teknik nå en total-
verkningsgrad på 105-130 %. Om elproduktionen sker delvis i kraftvärmeverk
eller i kondenskraftverk med värmeavtappning blir motsvarande siffra ännu
högre. Räknat på el producerad i kraftvärmeverk med rökgaskondensering och
framtida värmepumpteknik kan man nå 280 % netto nyttiggjord värme räknat
på effektiva värmevärdet i fuktigt biobränsle. Denna möjlighet till hög total-
verkningsgrad och därmed effektivast möjliga resursutnyttjande talar för att el
kommer att användas som energibärare för en stor del av den småskaliga upp-
värmningen även i framtiden (Ericsson, 1995). Med höga elpriser i ett öppet
marknadssystem, kan delar av elanvändningen för uppvärmning ersättas med
andra energislag.

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att en del av villabeståndet kan
komma att konvertera till förädlade trädbränslen medan en del bibehåller
elvärme.
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7.5.4 Naturgas

Naturgas är ett lämpligt bränsle för industriprocesser, t.ex. elproduktion
(gaskombi). Naturgasen ger ett högt elutbyte i kondensdrift. Genom att utnyttja
möjligheterna i det befintliga naturgasnätet i första hand kan volymen ökas tre
gånger där. Förgasade biobränslen kan på sikt eventuellt komma att användas i
naturgasnätet. I ett läge då ny produktionskapacitet ska byggas gäller att
naturgaseldade gaskombikraftverk med nuvarande regler för energi-
beskattning och miljöavgifter ger låga kostnader. Orsaken till detta är att
gaseldade kraftverk med dagens teknik ger en hög verkningsgrad, nästan 60 %,
samtidigt som investeringskostnaden är lägre.

Vattenfall, som är ägare till naturgasstamledningarna i Sverige, menar att den
•sänkta energibeskattningen för industrin från l januari 1993 har lett till en kraf-
tig försämring av naturgasens konkurrenskraft (BioenergiNytt, 1995). Stam-
ledningarna har skrivits ned till noll kronor och stort koncernbidrag lämnas av
ägaren Vattenfall AB. Med det nuvarande regelsystemet är således naturgas-
distributionen förlustbringande.

Enligt energiminister Jörgen Andersson är ekonomisk bärkraft ett villkor för
naturgasens expansion i Sverige (BioenergiNytt, 1995). För att naturgasen ska
utgöra ett alternativ till kärnkraft krävs det dock kraftigt höjda elpriser.

7.6 Priser och prisbildning

Förädlade biobränslen kostar idag ca 14 öre/kWh, fritt värmeverk (NUTEK,
1995b). En prisjämförelse för pelleteldning i mindre fastigheter ger idag 15-40
öre/kWh billigare värme jämfört med el och olja (Danielsson 1995).

Man kan förvänta sig att priserna på förädlade biobränslen inom den närmaste
framtiden kommer att hållas på en fortsatt låg nivå, oavsett råvara. Förklaring-
en ligger i de stora nationella tillgångarna på skogsbränslen samt den poten-
tiella konkurrensen från ökad import som sätter taket för priserna i egenskap
av marginalkvantitet. Konkurrensen mot fossila bränslen och torv får inte heller
glömmas i detta sammanhang. Faktorer som påverkar prisbildningen, dock i
motsatt riktning, kan vara ökad efterfrågan på biobränslen och stigande priser
på övriga br^nsleslag (t.ex. olja).

7.7 Internationella marknader

Under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal byggdes ett stort antal fabriker för
tillverkning av förädlade bränslen, framförallt pelletter, i de beskogade delarna
av USA. 1986 hade totalt ett fyrtiotal större fabriker varit igång men minst 19 av
dem hade också lagts ned. Under de senaste åren har branschen åter utvecklats
kraftigt. The Pellet Fuels Institute uppger att produktionskapaciteten nära dubb-
lerats under de senaste två åren. I USA konsumeras en stor andel av pellet-
produktionen av villamarknaden. Den totala årsproduktionen av förädlade
bränslen är ca 700 000 ton, huvudsakligen pellets. I Kanada produceras ca
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300 000 ton årligen. Man försöker också hitta specialmarknader för ved- och
barkpelletter. Stora pelletter kan användas som bränsle i utomhusgrillar. Små
pelletter har fått ett bra mottagande som kattsrrö, en marknad som är tillgäng-
lig under hela året.

I USA har marknaden enats om kvalitetsklasser på pelletter. 1991 etablerade the
Fiber Fuels Institute och the Association of Pellet Fuel Industries följande två
kvalitetsklasser med en enda inbördes skillnad, nämligen innehållet av
oorganisk aska, tabell 7.1.

Tabell 7.1 Kvalitetsklasser på pelletter i USA

1. Bulk Density/Cu Ft
(Bulkvikt/m3)

2. Dimensions
(Mått)

3. Fines
(Finfraktion)

4. Chlorides (salt)
(Klorider (salt))

5. Inorganic Ash
(Oorganisk aska)

Premium Grade
(Bästa klass)

Not less than 40 Ibs
(Inte mindre än 640
kg)

Diameter l /4"-5/16"
(Diameter 6-8 rnrn)

Not more than 0.5 %
(Inte mer än 0,5 %)

Less than 300 ppm
(Mindre än 300 ppm)

Less than l %
(Mindre än l %)

Standard Grade
(Standardklass)

Not less than 40 Ibs
(Inte mindre än 640
kg)

Diameter l/4"-5/16"
(Diameter 6-8 mm)

Not more than 0.5 %
(Inte mer än 0,5 %)

Less than 300 ppm
(Mindre än 300 ppm)

Less than 3 %
(Mindre än 3 %)

Källa: Dahlström, 1993

Något liknande kan behövas i Sverige för att nå villamarknaden och undvika
störningar. Lämpliga kvalitetsklasser är en viktig uppgift för dagens pellet-
aktörer att snarast enas om.
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Forskning och utveckling

Tillverkning av biobränslen har under lång tid varit en sekundär aktivitet för de
flesta större aktörer med anknytning till svensk skogs- och träindustri. Detta
betyder att drivkrafterna för forskning och utveckling inte har varit lika starka
som för de traditionellt primära aktiviteterna, t.ex. produktion av massa eller
papper. De största nationella forskningsinsatserna med anknytning till föräd-
lade trädbränslen görs för närvarande inom området förgasningsteknik.
Träpulver är det förädlade bränsle som det forskas mest kring just nu.

8.1 Förbränningsprocessen

8.1.1 Direkt träpulvereldning av gasturbiner

Vid Tekniska Högskolan i Luleå och vid KTH i Stockholm pågår ett forsknings-
projekt kring direkt träpulvereldning av gasturbiner under ledning av prof.
Björn Kjellström. Syftet bakom projektet är att med hjälp av en s.k. kombi-
process med gasturbin och mottrycksångturbin väsentligt öka elutbytet i den
biobränsleeldade kraftvärmeprocessen, upp mot 60-100 %, med i stort sett
oförändrad verkningsgrad. Problemet i sammanhanget är art det saknas
beprövad teknik för att driva gasturbiner med biobränslen. Om denna teknik
fanns tillgänglig skulle det vara möjligt att generera ungefär dubbelt så mycket
el med befintligt kraftvärmeunderlag.

I projektet utvecklas teknik för drift av gasturbiner enligt ett koncept som
bygger på följande:

• En två-stegsförbränning av finkornigt träpulver där första steget
(förgasningen) drivs vid låg temperatur i en cyklon.

• Alkalimetaller antas följa char och separeras till stor del ut med char ur
cyklonen.

• Träpulver injiceras i cyklonen med ånga.

• Inloppstemperatur till turbinen anpassas till vad som kan klaras utan alltför
svåra beläggningsproblem.

Prov med cyklonförgasning har utförts på KTH. En provanläggning för
trycksatta försök har byggts upp på Energitekniskt Centrum i Piteå. Resultaten
av utförda försök på KTH bedöms som lovande. De krav på gaskvalitet som
uppställts av turbinleverantören har uppfyllts på de punkter som gäller antal
partiklar i gasen, partikelstorlek och asksmältpunkt. Kravet på innehåll av
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natrium och kalium är inte uppfyllt, men kravet på asksmältpunkt anses som
mer väsentligt.

Direkt träpulvereldning av gasturbin har studerats av bl.a. J. T. Hamric vid
Aerspace Research Corp. i Roanoke, Virginia, USA. I USA finns också en pilot-
anläggning som direkteldas med sågspån. Anläggningen, som ägs av RBS Elec-
tric, ligger i Red Boiling Springs, Tennessee och har varit i drift sedan 1985. En
svensk pilotanläggning bedöms kunna komma till stånd tidigast 1998 under
förutsättning, av tillräckligt höga elpriser, (ca 40 öre/kWh). Kalkyler av produk-
tionskostnader för el med denna teknik innehåller tre kända osäkerhets-
moment, nämligen anläggningens tillgänglighet, en acceptabel inlopps-
temperatur till gasturbinen samt investering i träpulverbrännkammare med
trycksatt inmatning. Projektet kommer att ge bättre underlag för bedömningar
när det gäller samtliga dessa osäkerheter (Kjellström, 1995).

8.2 Torkprocessen

8.2.1 Förslag till Foil-program: Effektiv och Miljövänlig Biobränsletorkning

På initiativ från NUTEK har en planeringsgrupp med representanter för indu-
stri, bränsleanvändare och forskning lagt fram ett förslag till ett FoU-program
för "effektiv och miljövänlig biobränsletorkning". Torkprocesser är särskilt
intressanta att studera i samband med produktion av förädlade bränslen. Ett
ytterligare incitament för ett ökat intresse för torkning är att kraftproduktion
med högt elutbyte i s.k. kombikraftverk (se t.ex. avsnitt 8.1) kräver torra
bränslen.

Målet med det föreslagna programmet är att åstadkomma en effektivare, billi-
gare och miljövänligare teknik för torkning av biobränsle, genom ökad kunskap
om de mekanismer som styr emissioner av miljöfarliga ämnen, och om hur
bränsletorkar kan integreras i olika miljöer för ett kostnadseffektivt utnyttjande
av energi och råvara.

De föreslagna insatserna har delats in i fyra huvudområden. Tonvikten ligger
vid insatser för att åstadkomma minskad miljöpåverkan samt vid att söka effek-
tiva system för hur torkar av olika typ kan integreras i skilda miljöer och i olika
system för bränsleförädling. Vissa insatser föreslås även när det gäller brand
och säkerhet samt driftsfrågor (NUTEK, 1995a). Förslaget omfattar insatser
under fyra år, med en total föreslagen budget på 18,5 Mkr.

8.3 Askåterföring

NUTEK, Vattenfall och Sydkraft driver tillsammans ett forsknings- och utveck-
lingsprogram, "Ramprogram askåterföring" (NUTEK, 1994d), med syfte att
bl.a. klarlägga askåterföringens miljömässiga och tekniska förutsättningar.
Forskning och finansiering inom ämnesområdet görs också av bl.a. Skogs-
styrelsen och Naturvårdsverket.
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