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Pellets Skogsbränslen (flis) 

• Förädlingskedjor 

• Prisutvecklingar 

• Användning 

• Standard & Certifiering (Pellets) 

 

Fasta bränslen (Trädbränslen)  
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Klassificering 
 

 

Energiskog 

Skogsbränsle 

Återvunnet 

trädbränsle 

Avfall 

Torv 

Åkerbränslen 

Lutar och 

tallbecksolja 

Trädbränslen 

Sekundärt 

skogsbränsle 

Primärt 

skogsbränsle 

Biobränsle 
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Lite begrepp och storheter 

Värmebehov för en normalstor villa ~ 20 MWh 

 

1 m3fub stamved flisad ~ 2,1 MWh 

1 m3fub ~ 2,7 m3s (stjälpt mått) 

Ett lastbilsekipage ~ 125 m3s  ~ 100  MWh 

En grotvälta 3x4x40 m ~ 200 MWh 

Fukthalten har stor påverkan  på energiinnehållet 

 

 

Räkneexempel: 

Värmeverk med årligt behov av: 200 000 MWh trädbränsle (200 GWh, 0,2 TWh) 

200 000/ 100 = 2 000 transporter / år 
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Vad är vad?  

Omvandlingstabell 

http://skogssverige.se/omvandlare 

http://skogssverige.se/omvandlare
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Energi utfall i skogen praktiskt exempel (MWh/ha) 

Granskog hög bonitet i södra Sverige 

  

 Stammar: 897 MWh 

  Grot: 245 MWh 

  Stubbar: 216 MWh 

 

Summa: 1 358 MWh >> 65 villor 

 

 

 

Tallskog låg bonitet norra Sverige 

 

Stammar: 250 MWh 

Grot: 60 MWh 

Stubbar: 70 MWh 

 

Summa: 380 MWh >> 19 villor 
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Bioenergianvändning med skogen som källa 

             Idag  Meddellång sikt 

Industrin     95 TWh  Effektivisering! 

Grot     11 TWh  20 -25 TWh (av tillgängliga 40) 

Stubbar       0,14 TWh  10 -12 TWh (av tillgängliga 40) 

Klenträd         1,2 TWh  10 -15 TWh? (av tillgängliga 140) 

Ökad avverkning           60 TWh? 

 

På längre sikt med ökad gödsling och skötsel ytterligare 30 TWh 

 

 

 

 

Källa: Skogforsk 

Lästips: Potentialen för Bioenergi, Svebio, 2008 
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1 ton skogsflis innehåller ca 2-4 MWh beroende på fukthalt. Fukthalten hos stamved av tall och 

gran ligger normalt på 45-60 %. Lövträden har normalt cirka 10 % lägre fukthalt, och grenar har 

ofta lägre fukthalt än stamved. Grenar och barr har därför högre energivärde än stammen. 

 

Olika värmeanläggningar har olika krav på fukthalt. En värmepanna med rökgaskondensering 

vill gärna ha bränsle med 45-50 % fukthalt, mindre anläggningar föredrar ett torrare bränsle 

 

För densitet är energiinnehållet nästan proportionellt  

 

Fukthalt: kvot av vattnets massa i fuktigt material och materialets totala massa. 
 
 

 

Källa: Skogforsk 
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Plantering Röjning 5-9 år Gallring helst 2 ggr 25-60 år 

Slutavverkning 
(80-100 years) 

Grot ca 1 år efter 
slutavverkning  

En omloppstid i skogen 

Kraft- fjärrvärmeverk 
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Förädlingskedjan 

• Skogsbränslen ställer höga(re) krav på planering 

• Relativt långa ledtider från avverkning till användning 

• Ställer höga krav på slutanvändarens egen teknik 

• Många steg inblandade (flisentreprenad, mellanlagring) 

• Låga marginaler 

• Stora inhemska volymer men ofta resurskrävande leverans 
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Kostnader för att utvinna biobränslen 

Kr/m3s Grot Klenträd från gallringar Energived Stubbar från slutavverknig 

Ersättning till markägare 43 8 62 3 

Avverkning upptagning 1 46 29 49 

Terrängtransport 35 30 20 29 

Omkostnad 9 8 6 6 

Summa Fritt Bilväg 88 92 117 87 

Sönderdelning 44 42 25 44 

Terminlakostnad 9 5 10 8 

Vidaretransport 31 37 22 35 

Administration 11 9 8 8 

Summa Fritt Slutkund 183 185 182 182 

Källa: Skogforsk 
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Med samtliga metoder sker en bränsleanpassad 

avverkning genom att groten läggs upp i högar på 

hygget i samband med slutavverkning 

 

 

1. Skogsflis – Grotskotning sker från hygget till 

skogsbilväg och lagras i vältan Efter lagring 

sker flisning vid vältan för transport till terminal 

eller slutanvändare.  

 

2. Lösgrot – Grotskotning sker från hygget till 

skogsbilväg för lagring och lagras i välta. 

Groten transporteras därefter till terminal eller 

slutkund för flisning och användning 

 

 

 

 

 

 

Uttag av skogsbränsle från skogen 4 olika metoder:  
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3.  Buntning – Grot buntas på hygge eller bilväg 

för vidaretransport till terminal eller slutkund för 

flisning och användning 

 

 

4.  Skogsflis – Flisning av grot sker direkt på 

hygge med flisskotare för mellanlagring avlägg 

eller lastning direkt på bil. Flis transporteras 

därefter till slutkund 

 

 

 

Uttag av skogsbränsle från skogen 4 olika metoder forts: 
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Skogsflispriser, olja kol jmfr. (öre/kWh) 

Trädbränslepriserna i Sverige (hela landet) sjönk kraftigt realt under tjugo år (ej med 

på bilden), men sedan 2001 har de stigit enligt statistik från Energimyndighetens 

prisblad 1993-2011 (skogsflis till värmeverk). Siffrorna från tidigare år bygger på 

erfarenheter och muntliga källor. 
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Prisutveckling skogsbränsle 
 

Prisutvecklingen för skogsbränslen har under de senaste 30 åren varit 

prisstabilt. Utbudet har under många år varit större eller i god balans med 

efterfrågan. Från början av 80-talet till åren 2005-2006 låg priset på ca 12 

öre/kWh. Realt innebär detta en prissänkning. Idag ligger medelpriset på ca 

20 öre/kWh. En ökad efterfrågan är den främsta orsaken till detta. 

Framförallt inom Mälar- och Skåneregionen samt vissa delar av västkusten 

där man idag ser ett visst  ”underskott”. Intressant är att jämföra med 

prisutvecklingen för olja och kol.  
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Affärsmodeller 

• Konkurrensmodellen  

• Konkurrens mellan producenter  

• Riktat eller öppet anbudsförfarande 

• Förhandlingsmodellen 

• Parterna känner vanligen varandra innan 

•  Prislistemodellen 

• En stor leverantör gör affärer med många små aktörer 

• Gynnar inte gemensamt utvecklingsarbete 

• Direktköpsmodellen 

• Värmeverk riktar sig direkt till privata skogsägare 

• Energibörsmodell 

• Teoretisk modell jämförbar med elmarknaden 

• Problem: stor variation i kvalitet o energiinnehåll. Svårt att 

bestämma i fält 

• Partnerskapsmodellen 

• Förhållningssätt.  

• Utvecklingsarbete runt tex gemensam bränsleterminal 
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Affärsmodeller, forts 

• Entreprenadstjänster – ackordsprissättning i skogsbruk men ej 

skogsbränsle (svårmätt, ej objektiva mätmetoder? Problem med 

tidsersättning, svårt rent tekniskt med risskotning mm) 

 

 

• Attityder hos privata skogsägare 
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Terminaler 

Järnväg 

15 mil 

Ett tågset med 23 vagnar med flisat 

skogsbränsle = ca 2,5 GWh =23 flisbilar med släp. 

Fördelar  

• Lager, vilket ökar säkerheten i 

försörjningssystemet. 

• Effektiv hantering vid t.ex. sönderdelningen. 

• ”servicepunkt” för att öka varans värde. Väga 

materialet och mäta fukthalten, så att kunden 

vet vilka kvaliteter som är på väg in. 

Kostnader; 

• kapitalkostnad – hyra eller avskrivning för 

terminalen. 

• hanteringskostnad, t.ex. för att lägga upp 

flisen i hög och för att lasta den. 

• kostnad för substansförluster vid lagring. 

Källa Skogforsk 
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Terminaler, forts 

Källa Skogforsk 
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Ny virkesmätningslag, även för energisortimentet! 

• Vederlagsgrundande mätning av virke 

• Alla trädslag  

• Hela det avverkade trädet, inkl stubbe 

• Alla sortiment, även energi 

 

• Industriell användning 

• Ej virke för export 

• Ej tidigare sålt 

• Teknikneutralt 
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Pellets – Fraktionsform med högt energiinnehåll   
 

 

• Sammanpressat sågspån där ligninets 

bindande egenskaper utnyttjas 

 

• Tryck, Temperatur, Fuktighet  

 

• Varsam hantering 

 

• Håll råvaran ren! 

 

 
Lästips: The Pellet Handbook, Obernberger & Thek, 2010 
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• 1 ton pellets ~ 4 800 kWh ~ 4,8 MWh 

 

• 1 kubikmeter olja motsvara ungefär 2,1 ton pellets eller 3 kubikmeter 

pellets  

 

• En normal stor villa förbrukar ungefär 6-7 ton / år 

 

• Pris ca 45 - 55 öre /kWh – prisstabilt 

 

• För villa kunder inkl. moms och frakt  

 ~ 2 500 kr/ton 

 

 

• För industriella kunder ca 1 300 – 1 400 kr (hamn) 

 
Mer info: www.argusmedia.com    www.foex.fi   

Typiska data och kvalitetsparametrar för pellets 

http://www.argusmedia.com/
http://www.foex.fi/
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Kvalitetsegenskaper 
 

• SS - EN 14961-2:2011 klass A1 (Europeisk standard) 

 

• Kritiska parametrar för ”kvalitet” 

 - Askhalt (≤ = 0,7) (återstående mängd obrännbara ämnen vid  

fullständig förbränning) 

 

 - Asksmältpunkt (should be stated) 

 

 - Finfraktioner (material mindre än 3,15 mm) 

 

 - Hållfasthet (förmåga att hålla ihop under exempelvis transport) 

  

• Svenska pelletsproducenter uppfyller den Europeiska standarden med 

god marginal 
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Pellets, användningsområden 
 

Storskaligt – Kraft och fjärrvärmeverk. Pellets används främst för 

”topplaster” på den svenska storkskaliga marknaden då investeringar i regel 

sker för att kunna elda våtare eller ”sämre” bränslen (lägre bränslekostnad). 

I övriga Europa finns många konverteringar inom kolkraft att genomföra. 

Pellets är i många fall ett förstahandsalternativ. Skogsindustrin 

 

Mellanskaligt – Mycket konkurrenskraftigt och används med fördel i många 

närvärmecentarler och större pannor i industrilokaler mm. Stor potential då 

mycket olja finns kvar att konvertera bort. Skattehöjningen för eldningsolja 

innebär stor potential, ”lågt hängande frukter”. Växthus, mejerier, slakterier 

etc. 

 

Småskaligt (konsumenter, villa) – Panna inkl. brännare (klarar hela 

behovet). Små- storsäck eller bulkleveranser.  

 

Eller pelletskamin mycket hög verkningsgrad och ett starkt komplement i 

hushåll med bl.a. elberoende uppvärmningsalternativ. Bekvämt, ”rent” och 

kan klara upp till 70 % av ett hus uppvärmningsbehov – Kapar 

”effekttopparna” för många elberoende hushåll. 
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Produktionskedja pellets 

Skog 

Industri Fabrik 

Torkning - Malning - Pressning - Kylning - (Lagring) - Förpackning och Leverans 

 
Lästips: The Pellet Handbook, Obernberger & Thek, 2010 

Spån 

Flis 
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Svenska pelletsmarknaden 
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Svenska pelletsmarknaden 
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Svenska pelletsmarknaden Import/Export (ton) 
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Tidningen Bioenergi kartlägger årligen Sveriges 

pelletsfabriker. I kartläggningen framgår 

föregående års produktion, produktionsmål 

samt installerad produktionskapacitet.  

Mer info: pelletsforbundet.se  

 

 

 

Pelletsfabriker i Sverige 
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Lagringsutmaningar 

 

Lagring av fasta biobränslen kan innebära risker. För pellets 

är det två risker som i regel måste hanteras: 

 

• Självantändning (uppvärmning) 

 

• Oxidering och bildning av kolmonoxid 

 
- Välventilerade förråd förebygger risken med kolmonoxid. Kraftigt 

ventilering i större lager kan påskynda oxidationen och 

temperaturhöjningen och således risk för självantändning. Således 

en svår avvägning. Mycket forskning bedrivs kring frågorna. 

Risken för självantändning i mindre lager är mycket små och 

kolmonoxidrisken kan enkelt förebyggas men ventilering och 

enklare varningssystem. 

 
Lästips: Arbetsmiljöverket, Svedberg, 2011.  

             Brand i silo, Persson, 2012 
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Prisjämförelse, öre/kWh, mellan el, olja och pellets 

 

Elpriset inkluderar elcertifikat,  

energiskatt och överföringsavgift.  

Samtliga priser är exklusive moms.  

Källa: ÄFAB 
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Källa: Pöyry 

Stora flöden världen över 

 

”De stora pelletsvolymerna kommer att produceras i länder med stora 

skogstillgångar och förbrukas i länder med mindre skogstillgångar” 
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• Pellets har utvecklats från att vara en lokal handelsvara producerad från 

restprodukter i form av sågspån till en internationell handelsvara som i 

större utsträckning produceras av rundved.  

 

• Totala marknaden uppgår i dagsläget till ca 14 -15 miljoner ton. 

 

• Marknaden beräknad till 20-25 miljoner ton 2020 (Finns även siffror 

uppemot ~ 80 miljoner ton om tänkta konverteringar sker) 

 

• Om enbart UK ställer om 17 nuvarande kolkraftverk innebär det en ökad 

marknad på 25 – 30 miljoner ton 

 

• En ökad efterfrågan från större användare till följd av större kraftverk runt 

om i Europa kräver en ökad industriell och storskalig produktion av pellets. 

Ökad användning av rundved ökar krav på hållbarhet vilket är välkommet 

hos industrin så länge den inte är för påträngande och handelshämmande. 

  

• Det finns existerande och fungerande system för produkter från skogen. 

Att använda olika system för samma råvara beroende på slutprodukt är 

inte rationellt – Vi behöver inte uppfinna hjulet igen! 

 

Globala marknaden och industriell användning 
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Globala marknaden – industriell och storskalig användning  

• USA och Canada är de största producerande länderna. Ytterligare 5 

miljoner ton produktionskapacitet förväntas inom 4 år enbart i USA 

 

• Även Sydamerika kommer ge sig in på marknaden som en större 

leverantör 

 

• Flera stora energibolag i Europa har ägarintressen i större 

pelletsproducerande företag 

 

• Fler massa – pappersbolag kommer troligtvis ge sig in i produktionen då 

många ser lönsamhet i detta.  De kan infrastukturen, de kan ”trä” och 

efterfrågan ökar… 

 

• Stora industriella aktörer kommer även försöka positionera sig mot de 

mindre kunderna då en bred kundportfölj generar säkerhet, ökad 

flexibilitet och möjlighet still större marginaler.  
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En stor skillnad mellan Europeiska och många Nordamerikanska pelletsfabriker 

 

 

Restprodukt eller råvara? 

 

USA/Kanada    Europa (merparten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Restprodukter från framförallt  

     sågverk nyttjas, förnyelsebar  

     insatsenergi 

 

  

Rundved flisas och mals ned direkt, 

stor andel fossil insatsenergi 
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Standard och Certifiering 

 

Standard  är dokumenterad kunskap från aktuella aktörer som införs för att 

stimulera funkonalitet, marknad och handel.  

 

Certifiering används i regel för att implementera en standard och kan många 

gånger ha ett större kommersiellt intresse. Certifiering av pellets gör standarden 

mer lättförståelig för bl.a. konsumenter som genom ett varumärke garanteras vissa 

specifika egenskaper som exempelvis kvalitet och spårbarhet. I Europa finns det 

en implementerad pelletscertifiering som fått stort genomslag och ersatt många 

tidigare, ENplus. Den inriktar sig främst mot mindre användare i dagsläget. 

Utvidgning mot större användare pågår samt att implementera egen framarbetade 

hållbarhetskriterier. Idag garanterar ENplus att Europeiska standarden är uppfylld 

med något strängare krav på kvalitet.  

 

 

 

 

 
Mer info: http://www.enplus-pellets.eu/  

http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.eu/
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Pelletscertifiering forts. 

 

• ENplus förkommer hos producenter i 13 länder idag 

• Handläggs av resp. nationell pelletsassc. eller European Pellets Council (Bryssel) 

• Stort genomslag i framförallt Tyskland och Österrike 

• Sverige & Finland deltar inte 

- ”Står för en låg kvalitet” 

- ”Byråkratiskt” 

- ”Kostsamt” 

- ”Behandlar många problem som man inte har på marknaden i Norden” 

 

• Svenska producenter har framarbetat en egen kvalitetmärkning genom sin 

nationella pelletsförbund. – ”PF- märket”  
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Nya produktionsmetoder och vidareförädling 

 

Torrefiering (Torrefaction) 

 

• Biomassa torkas under hög temperatur i syrefattig miljö 

 

• ”Grönt kol” 

 

• Dyrare process (till stor del under utveckling). Vinsterna ligger i energitätare 

produkt. Enklare att lagra, fuktresistent. 

 

 Lästips: Status overview of torrefaction technologies, IEA Bioenergy Task 32 report 
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 Tack! 

 

 

 

Sofia.Backeus@svebio.se  

mailto:hampus.morner@svebio.se

