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Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt 

och miljömässigt optimalt sätt. 



Svenska Bioenergiföreningen 

 

Intresseorganisation för privatpersoner och företag.  

 

Medlemsföretagen består av producenter, 

användare, utrustningstillverkare, konsulter, 

tjänsteföretag, utbildningsinstitut, m fl. 



Current solid biomass trade routes 

Source: Argus 



Transportkostnad: 

Lastbil 200 km  € 20/ton 

Järnväg 600km  € 20/ton 

Sjötransport 10000 km € 20/ton 



Source: Eurostat 
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Total gross inland consumption of renewable in the EU27 in 2009: 153 Mtoe 
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Source: Eurostat  



Installed power generating capacity 

within EU per year in MW and type. 



EU Power Capacity increased from  

574 GW in year 2000 to 896 GW in 2011 



Share of new power 

installations in EU in 2011 

 

70% of New EU Power from 

Renewable Energy in 2011 

(47% Solar, 21% Wind) 

 



 



Tillförseln av förnybar energi i det svenska energisystemet har ökat stadigt sedan 1970-talet, främst genom den kraftigt 

ökade användningen av bioenergi. Idag står förnybar energi för mer än hälften av den svenska energiförsörjningen. 

Källa: Energimyndigheten och SCB 

 

Sveriges förnybara energitillförsel, 1970-2012, TWh 
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Vindkraft Biobränslen, torv Vattenkraft, brutto, inkl. vindkraft fram till 1996 



Biobränsle  
130,8 TWh; 

32,4% 

Olja  
108 TWh; 26,7% 

Vattenkraft  
71 TWh; 17,6% 

Kärnkraft  
55,9 TWh; 13,8% 

Kol  
16,4 TWh; 4,1% 

Naturgas  
10,9 TWh; 2,7% 

Vindkraft  
6 TWh; 1,5% 

Värmepumpar 
5 TWh; 1,2% 

Sveriges energianvändning 2012 inkl. elexport 

Vi har fördelat den slutliga energianvändningen  

(el, värme, processenergi och drivmedel) inkl. 

elexporten på 20 TWh på energikällor.  

 

Obs! Detta innebär att omvandlings- och 

distributionsförluster har exkluderats.  

Därav skillnaden mellan energitillförsel 

och energianvändning.  

 

Bioenergin passerade oljan 2009 och avståndet 

ökar nu år från år. 

 



Biokraft 
11,9 TWh, 

7,4% 

Vattenkraft 
77,7 TWh, 

48,1% 

Vindkraft 
7,1 TWh, 4,1% 

Kärnkraft 
61,2 TWh, 

37,9% 

Fossilkraft 
3,6 TWh, 2,2% 

Elproduktion 2012 

Biokraft, dvs el från biobränslen, avfall och 

torv, från kraftvärme och industriellt 

mottryck, gav 11,9 TWh el 2011, vilket 

motsvarar 7,4 procent av eltillförseln.  

Källa: Svensk Energi, bearbetning av 

Svebio. 

 

Förnybara andelen i elproduktionen var 59,6 

%. Elexporten var 19,6 TWh. 



Enligt elcertifikatsystemet fanns det i Sverige år 2011: 
• 2 036 vindkraftverk (380 nya 2011) 
• Installerad effekt på 2 769 MW. (varav 765 år 2011) 
• Elproduktionen från dessa uppgick till 6,1 TWh  
Om samtliga verk fanns vid årets början producerade de på maxeffekt 
25 % av tiden. 

Vindkraft i Sverige 



Use of Bionergy in Sweden 
1970-2010p (TWh) 

1980, Svebio founded 

1991, Carbon dioxide tax 
introduced in Sweden 

Industry 

District 

heating 



Bra styrmedel är: 

• Generella,  PPP – Polluter Pays Principle 
–Den som orsakar ett utsläpp ska betala för det. Då styr 

man mot lägre utsläpp och ett miljövänligare beteende, 
exempelvis koldioxidskatt, svavel- och NOX-avgifter. 

• Långsiktiga 
–Tidsbegränsade stöd ger osäkra investeringsvillkor och 

gynnar ofta ”fel” produkt eller bidragsoptimering. 

• Teknikneutrala 
– Innebär att de mest lönsamma lösningarna väljs för att 

lösa problemet, kostnadseffektivt och 
konkurrensskapande. Direkta stöd bara för att utveckla ny 
teknik,  

• Enkla 
–Lätta att förstå och att administrera 



Nuvarande och framtida användning av 

bioenergi i Sverige, TWh 

  2010 2015 2020 2030 2050 

Biokraft, elektricitet 12 15 20 30 40 

Biodrivmedel 5 15 25 40 50 

Värme, mm 123 125 130 135 140 

Biototal tillförd 140 155 175 205 230 



Elmarknaden 

• Elcertifikatsystemet är framgångsrikt, ger 3,2 TWh ny 
förnybar el varje år i Sverige och Norge. 

• El-efterfrågan minskar. 
• Vi kommer att ha låga elpriser tills nya ledningar byggts 

till kontinenten eller kärnkraft läggs i malpåse 
(elexporten 2012 var 20 TWh kärnkraftproduktion 60 
TWh) 

• Biokraften 11,9 TWh år 2012. 
 

Svebios målsättning 
• Öka biokraften med 1 TWh om året fram till 2040 upp till 

40 TWh. 



Total elanvändning i Sverige netto, 1970–2012 (TWh) 

Källa: Energimyndigheten och SCB 
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Det finns idag 197 produktionsanläggningar för biokraft i 

drift och ytterligare cirka 35 är under uppbyggnad eller 

planering. 

 

Den totala installerade effekten är drygt 4 300 MW.  

 

Ett så kallat normalår kan biokraften ge cirka 16 TWh 

elenergi. Det motsvarar en drifttid på i genomsnitt drygt 3 

700 timmar per år, det vill säga mindre än hälften av årets 

timmar. Biokraften har en potential att generera mer än 30 

TWh per år.  

 

I praktiken är elproduktionen från biokraft i dagsläget drygt  

10 TWh, beroende på de ekonomiska förutsättningar som 

gäller för närvarande. 



• Alla större pannor gör el. 

• Vid elproduktion står större 

värden på spel. 

• Ångturbin innebär högre tryck 

och högre temperaturer. Mineral 

eller salter i bränslet är svårare 

att hantera och ger problem som 

kan bli kostsamma, störst 

problem med Kalium och 

klorider även Natrium. 

• De flesta driftsansvariga tror att 

Salix innehåller mer mineraler 

och salter än grot, vilket inte är 

sant. 





Nuvarande prisförhållanden 

• Sopor och avfall få betalt? 

• Returträ € 8 / MWh? 

• Skogsflis €20-24 / MWh 

• Pelletspris CIF Rotterdam €28 / MWh 

• Råolja på världsmarkn. Brent 2013 €47 / MWh 



Värmemarknaden 

Värmemarknaden planar ut 
• Skattehöjning för industrin för uppvärmning. Dubblering 

av koldioxidskatten till 60 procent av vad hushållen 
betalar till 1 jan 2015. Gäller omkring 3000 företag på vår 
lista, som inte är med i utsläppsrättshandelssystemet. 

• Förändring inom den tyngre industrin beroende av 
Utsläppsrättshandelssystemet, ETS, men här finns 
ytterligare flera TWh att konvertera. 

• Energieffektivisering ger minskad efterfrågan 
• Konkurrens med låga elpriser – hur länge? 









Drivmedelsmarknaden 

• 2012 använde vi 92 TWh energi i 
transportsektorn 

• Av detta var ca 94 % bensin och diesel. 
• Vi ser med förväntan fram på FFF-utredningens 

förslag om hur fossilt ska fasas ut med fortsatt 
effektivisering, hybriddrift och svenska och 
importerade biodrivmedel. 

• Svebio har startat nätverket BioDriv! 



Våra tidningar 

 

 

Smakprov! 



Salix och bränslekemi 

• Inte högre mineralhalt än andra trädbränslen, Salix 
gör inte att pannan sintrar. 

• Vitt kristallint lättsotad puder i rökgångarna, 
ultraljudssotning brukar fungera, hög kiselhalt. 

• Hög kadmiumhalt, hamnar i rökgaserna, i flygaskan 
eller kondensatet. 



Att elda Salix, vad är annorlunda 

• Mycket jämn kvalitet, med Claasmaskin – 
Apoteksflis! 

• Mycket jämn fukthalt före lagring, vid lagring 
förflyttas fukten. 

• Geometrin är annorlunda i synnerhet med Claasflis, 
svårare att antända, tät bädd på rostern. 



Rekommendationer: 

• Blanda in bränslet, med lastbil (stora pannor) 

eller skopa (små pannor) 

• Upp till 20 % aldrig eller sällan ett problem 

• Vill man så kan man, vill man inte kan man inte - 

byt personal. 

• Stå på Er, prata med politiker. 

• Ring gärna och diskutera med mig 
 




