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Förord 

Denna rapport omfattar delmål 1 i förstudien Hållbart och effektivt skogsbränsleuttag, där 
Energikontor Sydost har anlitats av Linnéuniversitetet för att jobba med detta delmål. Delmålet ska 
ge en nulägesanalys av potential, flöden och användning av skoglig bioenergi inom olika sektorer 
och olika omvandlingar i de två länen Kalmar och Kronoberg. Förstudien är finansierad av 
Tillväxtverket, Region Kalmar, Region Kronoberg och Bioenergigruppen i Växjö. 

Förutom denna nulägesanalys omfattar förstudien också analys av alternativa biobränsleprodukter 
och en affärsmodellsanalys. De olika analyserna som förstudien omfattar ska tillsammans användas 
som underlag för att värdera möjligheten att gå vidare med ett genomförandeprojekt. Som 
underlag används också tillhörande kostnadsberäkningar och systembeskrivning av en möjlig 
demonstrator. Finansieringsmöjligheter undersöks och kompletterar denna förstudie för att 
eventuellt gå vidare med ett genomförandeprojekt. 
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1 Sammanfattning 
Rapporten beskriver flöden, användning och potential av skogliga biobränslen såväl nationellt som 
regionalt i Kalmar och Kronobergs län. Rapporten konstaterar hur viktiga biobränslena är för den 
svenska energitillförseln, där 38 %, eller 140 TWh, av energianvändningen har sitt ursprung i 
biobränslen, och där oförädlade trädbränslen dominerar (37 %), tillsammans med avlutar (33 %). I 
en vidare kategorisering konstateras att de oförädlade trädbränslena utgörs till största delen av 
bark och spån, följt av olika typer av krossat och flisat (till störst del grotflis och stamvedsflis). 
Rapporten visar vidare på möjligheten att använda mer skogliga biobränslen än idag. En viktig 
förklaring är den outnyttjade potential som finns i avverkningsrester från främst 
föryngringsavverkningar, i form av grot och stubbar. Skogsindustrins biprodukter, såsom bark, spån 
och avlutar utnyttjas på ett effektivt sätt och potential av ytterligare volymer styrs av efterfrågan på 
sågat virke och pappersmassa. Förutom outnyttjade potentialer i fråga om volymer, kan 
användning av biobränslen, till exempel förbränning, av olika sortiment optimeras så att 
biobränslena används optimalt i energisystemet i ett större perspektiv. I takt med ökad efterfrågan 
av råvaran för nya appliceringar som till exempel pyrolysoljeproduktion blir denna 
sortimentsoptimering alltmer relevant.  

Sammantaget för de två länen används mellan 10 och 11 TWh biobränslen, vilket gör att andelen 
bioenergi i slutanvändningen är 53 % sett till båda länen sammantaget (benämnt ”regionen”). 
Summan av användningen av fasta biobränslen är 4,8 TWh. Väldigt stor andel av biobränslena är 
således flytande och gas, där flytande i form av avlutar vid Södra Cell i Mönsterås dominerar.  

Av de 4,8 TWh fasta biobränslen som används i regionen är en liten del fast hushållsavfall som 
förbränns i främst kraftvärmeverk. En annan del, ca 0,8 TWh, är brännved och pellets som används 
direkt av hushållssektorn. När dessa har räknats bort återstår 3,9 TWh fast biobränsle som då 
används inom kategorierna industri, fjärrvärmeproduktion och elproduktion (vid värme – och 
kraftvärmeverk). För produktion av fjärrvärme och el (vid värme – och kraftvärmeverk) används 
1 350 GWh grotflis, 330 GWh stamvedsflis och 600 GWh biprodukter från sågverk (spån och bark). 
Industriföretag använder sammantaget 1 100 GWh, där bedömningen är att sågverken själva 
använder det allra mesta internt för energiändamål. Utöver dessa större poster används en del 
andra sortiment i värme och kraftvärmeverken, såsom pellets, RT flis och annat. 

Den regionala produktionen av grotflis är ca 1 000 - 1 200 GWh, och stamvedsflis är ca 600 GWh. 
Två olika potentialberäkningar för grotflis ger värden på 1 800 – 2 100 GWh. 

Användning av biprodukter från sågverk, bark och spån, kan delas upp i tre delar: Energiändamål i 
industrin (1 100 GWh, varav sågverken själva ca 800 GWh), energiändamål för värme och 
kraftvärmeverk (600 GWh) och icke primärt energiändamål varav pelletsproducenter är kartlagda 
(860 GWh). Det finns också användare av spån för icke-energiändamål. IKEA Industry Hultsfred AB 
använder spån, för sin spånskivetillverkning, där volymen av spån med ursprung från Kalmar och 
Kronoberg uppskattningsvis har ett energiinnehåll som motsvarar 300 – 500 GWh. 

Biprodukter som används för energiändamål och som säljs från sågverk är alltså 300 + 600 GWh, 
vilket alltså innebär 900 GWh. En beräkning i en tidigare studie redovisar att volymen som säljs från 
sågverken för energiändamål är ca 1 000 GWh.  
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Medan vi ser att produktionen av såväl grot – och stamvedsflis, som biprodukter från sågverk är av 
samma storleksordningar som det som också används i regionen, så redovisar rapporten en trolig 
nettoexport av den pellets som tillverkas i regionen. 

 

2 Inledning och bakgrund 
Bioenergin har en mycket viktig roll i det svenska energisystemet, inte bara genom sitt bidrag som 
en hållbar energikälla, utan också som en regional resurs som skapar arbetstillfällen och välstånd. 
Detta gäller inte minst i sydöstra Sverige, med närheten till råvaran, där den skogliga bioenergin 
dominerar. Avverkningsrester från hyggen ger tillsammans med biprodukter från skogsindustrier 
viktiga bidrag till den svenska energimixen. På massabruken ger avlutarna förutsättningar för den 
industrin att producera egen processånga och el, tillsammans med barkpannor. Avlutarna är en 
energiform som hanteras internt på respektive bruk. Det mesta av det som är fast bioenergi, till 
exempel, grot, bark och spån, handlas det med mellan olika aktörer, vilket på så sätt också ger 
möjlighet för optimering av värdekedjorna. Vi kan separera dessa sortiment i fasta 
avverkningsrester och fasta biprodukter. Storleken av flödena av biprodukter är ett resultat av hur 
stora volymer som sågas och kokas och storleken på dessa flöden följer på så sätt andra faktorer, 
till exempel konjunkturen. Det förhåller sig annorlunda med avverkningsrester (grot) från skogen, 
som förvisso styrs av behovet av råvaran vid värmeverk och delvis annan industri, men som har fler 
frihetsgrader i storleken på volymer och på hanteringssätt.  
I syfte att identifiera alternativa hanteringssätt av olika fraktioner av skogsbränslen, finns ett behov 
att förstå hur flödena ser ut idag, hur de förhåller sig till varandra och storleken på dem. Detta 
behov gör denna rapport anspråk på att fylla.   
 
 

3 Syfte och metod 

Denna rapport har som syfte att ge en nulägesanalys avseende potential, flöden och användning av 
skoglig bioenergi inom olika sektorer. Rapporten begränsar sig till att omfatta dels 
avverkningsrester, dels fasta biprodukter från skogsindustrier. I syfte att ge en helhetsbild och sätta 
denna avgränsade del i ett större sammanhang kommer rapporten till viss del att omfatta andra 
energislag. Geografiskt avgränsas analysen till Kalmar och Kronobergs län, men även här är 
ambitionen att ge en bredare bild och också ge ett nationellt perspektiv. De valda sortimenten av 
skoglig bioenergi är dessutom rörliga geografiskt och fraktas och handlas över länsgränser, vilket 
försvårar att strikt hålla sig till exakt de två valda länen.  
 
Metoden som har använts för att nå syftet består av några olika delar. Data och statistik från olika 
källor har bearbetats och visualiserats. Energimyndigheten och SCB är några viktiga källor som har 
använts, men också uppgifter från olika personer som har intervjuats eller tagits kontakt med på 
andra sätt, exempelvis den referensgrupp som har kopplats till studien. Tidigare studier har använts 
och refererats till. Det kan också i dessa fall bland annat vara data som har bearbetats av andra 
tidigare. Där inget annat anges, har statistik från Energimyndigheten använts. 
 
Målet med rapporten är att tillsammans med en annan rapport i samma förstudie och andra 
aktiviteter ge ett underlag för att avgöra om det finns förutsättningar att gå vidare med ett 
genomförandeprojekt med syfte att effektivisera någon del av värdekedjan för att, i någon mening, 
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effektivisera den. Om förutsättningar finns för detta, ska denna förstudie vidare diskutera hur detta 
genomförandeprojekt skulle kunna utformas. 
 
En kartläggning av biobränsleflöden omfattar många olika delar och blir på så sätt en komplex 
beskrivning. I denna rapport är syftet att ge en övergripande bild för att förstå de stora dragen. Det 
innebär att många detaljer är utelämnade och att sifferuppgifter inte ska tolkas bokstavligt, utan 
ger mer en fingervisning om en storleksordning.  
 

3.1 Ordlista  
Regionen: Kalmar och Kronobergs län tillsammans. 
 
Följande definitioner är hämtade från Energimyndigheten1. 
Skogsbränsle-Kross och flis av rundved (Stamvedsflis): Flis och kross framställd av rundved 
(bränsleved) som flisats eller krossats av flis- eller krossmaskiner, oftast på trädbränsleterminaler. 
Benämns ofta som stamvedsflis.  
Skogsbränsle-Kross och flis av grenar och toppar (Grotflis): Flis och kross framställd av grenar och 
toppar som flisats eller krossats av flis- eller krossmaskiner, oftast i terräng eller upplag. Benämns 
ofta grotflis. 
Skogsbränsle-Kross och flis av hela träd (Träddelsflis): Flis- och kross framställd av röjningsvirke 
eller hela okvistade träd. Benämns ofta träddelsflis.  
Skogsbränsle-Kross och flis av stubbar (Stubbflis): Flis och kross framställd av stubbar. Benämns 
ofta stubbflis.  
Skogsbränsle-Brännved: Kluven och kapad ved av rundved avsedd för vedpanna, vedspis osv.  
Skogsbränsle-Kross och flis av park- och trädgårdsrester: Kross och flis av park- och 
trädgårdsrester. Insamlingen har normalt skett via kommunal avfallshantering.  
Skogsbränsle-Bark och reducerflis (Riven och oriven bark): Bark från sågverk och massindustri. 
Kategorin omfattar även reducerflis som framställs då rotansvällningar på stockar tas bort, flis av 
bakar samt pinnflis. Varubenämningar som ingår är riven bark, oriven bark, rotreducerflis, städbark 
och pinnflis.  
Skogsbränsle-Sågspån och hyvelspån: Omfattar sågspån som uppkommer vid produktion och 
bearbetning av sågade trävaror samt hyvelspån (kutterspån).  
Skogsbränsle-Kross och flis andra biprodukter från industri (Torrflis): Flis av torkat virke som 
uppkommer som en biprodukt från sågverkens justersågning av torkat virke samt inom bygg- och 
snickeriindustri.  
Energiskogsbränsle-Kross och flis av energiskog: Flis och kross av energiskog, i huvudsak salix.  
Återvunnet trädbränsle-Kross och flis av återvunnet trädbränsle: Kross och flis av återvunnet 
trädbränsle, t.ex. rivningsvirke, emballagevirke, formvirke. Varubenämningar som ingår är RT-flis 
och RT-kross.  

 
1 https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/officiell-statistik/statistikprodukter/oforadlade-
tradbranslen/en0122_kd_2019_201202.pdf 
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4 Nationellt: Användning, 
tillförsel och potential 

Användningen av bioenergi i Sverige har ökat under en lång följd av år. Det har varit resultatet av 
införandet av olika styrmedel där koldioxidskatten har varit ett av flera betydelsefulla sätt att 
minska användningen av icke-förnybara energikällor. Användningen av olika energikällor år 2018 
illustreras av figur 1. Sedan ett antal år tillbaka är bioenergin den energikälla som används mest och 
är den enskilt viktigaste förklaringen till Sveriges dominerande ställning som EU-landet med störst 
andel förnybart i bränslemixen, ca 55 % år 2018. 
 

 

Figur 1: Slutlig energianvändning i Sverige 2018. SVEBIO2 med statistik från Energimyndigheten 
4.1 Användning av biobränslen 

Figur 2 fokuserar på just bioenergin och delar in de olika bränslena från bioenergi i olika kategorier. 
Datan kommer från Energimyndighetens databas. Observera att figuren beskriver användning, inte 
produktion. I många av de olika kategorierna sker ingen eller liten import eller export, men för 
drivmedel, exempelvis kategorin ”biodiesel” är det annorlunda, med stor import till landet. Även 
hushållsavfall importeras till viss del till landet. En del av bränslena är inte så synliga utan förbränns 
där de uppstår. Det viktigaste exemplet är avlutar, som eldas internt på massabruken för att förse 
dessa med processånga, el och värme. Även biprodukter från sågverk används traditionellt av 
industrin själv, för att till exempel torka sågade varor. Den största kategorin i figuren utgör så 
kallade ”oförädlade trädbränslen”, som i sin tur utgörs av:  

- Olika typer av flisade produkter, biprodukter från sågverk och energived: Tillsammans 
benämnt ”skogsbränslen” och utgör 90 % av denna kategori. (51,4 TWh 2019) 

- Återvunna trädbränslen: Utgör 10 % av denna kategori. (5,7 TWh 2019) 

- Energiskog: Utgör en mycket liten andel av kategorin. (0,04 TWh 2019) 

 
2 https://www.svebio.se/app/uploads/2020/03/Svebio-Fa%CC%88rdplan-Bioenergi-2020-1.pdf 
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Figur 2: Användning av biobränslen per bränslekategori, 2019, hela landet. 

Tabell 1 visar användningen av biobränslen per bränslekategori år 2019, uttryckt i TWh, samma 
data som i figur 2, men där uttryckt i andelar. 

Tabell 1: Användning av olika biobränslen år 2019. 

Förädlade trädbränslen 7,6 
Oförädlade trädbränslen 54,1 
Avlutar 47,1 
Övriga fasta biobränslen 1,4 
Bioetanol 1,1 
Biodiesel 17,1 
Biooljor 4,0 
Övriga flytande biobränslen 0,4 
Biogas 2,0 
Biogent hushållsavfall 10,2 
Totalt 144,9 

 

Figur 5 illustrerar hur användningen av biobränslen fördelas över olika sektorer. Datan kommer från 
Energimyndighetens databas. Industrisektorn är den enskilt största användaren. Det kan då handla 
om produktion av värme eller ånga för en process. Inom industrisektorn är det avlutarna som 
förbränns vid massabruken som utgör den, i särklass, största delen. Användningen av biobränslen 
för produktion av fjärrvärme har ökat över tidsserien, som ett resultat av introduktion av olika 
styrmedel. På liknande sätt, och delvis samma styrmedel, har biobränslen som har tillförts för 
elproduktion ökat. Det är för värme – och kraftvärmeproduktion som det mesta av de oförädlade 
trädbränslena används. Uppsvinget av biobränslen inom transportsektorn under senare år är tydlig, 
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också här som ett resultat av olika styrmedel. Märk att, som tidigare noterats, att importen av 
biodrivmedel till landet är omfattande. 

 
Figur 3: Användning av biobränslen per sektor sedan 1983 nationellt. 

 

4.2 Tillförsel av skogsbränslen 
I texten ovan definierades vad som ingår i ”skogsbränslen”. I figur 4 redogörs för hur produktionen 
av de ingående delarna varierar sedan 2013. Förutsättningarna för produktion av de olika 
sortimenten varierar genom att vissa är biprodukter, och volymerna påverkas då mest av 
konjunkturen för sågade varor. Andra är flis av olika slag och påverkas mycket av hur efterfrågan 
ser ut från värme – och kraftvärmeverk och i viss utsträckning också annan industri. Biprodukterna 
används alltid för något ändamål, medan de olika flissortimenten mer fungerar som utjämnare av 
biobränslebehovet mer generellt. Marknaden för flis, speciellt Grotflis, är följaktligen svår att 
förutse. I figuren ser man att bark är det viktigaste sortimentet i kategorin och med relativt 
konstant produktion. Volymer av andra sortiment tenderar att variera en del över tid. Kross och flis 
av park – och trädgårdsrester och flis från stubbrytning utgör mycket små volymer. 
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Figur 4: Produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen nationellt. 

I figur 4 har de olika flistyperna slagits samman och de olika biprodukterna, (olika typerna av bark 
och spån) till egna kategorier. I figuren framgår också hur totala volymerna av skogsbränslen har 
varierat med tiden. Kross och flis och Brännved har tenderat att minska över tid. 
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Figur 5: Kategorisering och summa av producerade sönderdelade oförädlade skogsbränslen nationellt. 

 

4.3 Flöden av skogsbränslen 
SVEBIO3 har i sin Färdplan Bioenergi visualiserat flödena av det skogliga bioenergisystemet i Sverige 
för ett ”normalår” runt år 2015 och angett flödena ur ett energiperspektiv, dvs uttryckta i TWh. De 
absoluta värdena kan variera från ett år till ett annat, det är istället överblicken och möjligheten att 
enkelt jämföra storleksordningar som diagrammet vinner på.  Se figur 6. Den ger en nulägesbild, 
men ger inte möjlighet att se utveckling över tid. 

 
3 https://www.svebio.se/app/uploads/2020/03/Svebio-Fa%CC%88rdplan-Bioenergi-2020-1.pdf 
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Figur 6: Flödesdiagram över det svenska skog-bioenergisystemet uttryckt som energi. 

 

4.4 Potential av biobränslen 
Vi har i tidigare avsnitt sett att produktion och användning av skoglig bioenergi har ökat successivt 
under en lång tid. Trots detta är långt ifrån hela den potential som finns utnyttjad. I takt med att 
volymen av det samlade virkesbeståndet växer för varje år, så växer också potentialen på det sättet 
generiskt. Som tidigare har nämnts i rapporten är bi-flödena från massabruk och sågverk väl 
utnyttjade, men i form av avverkningsrester direkt från skogen finns en stor outnyttjad potential. I 
sin Färdplan bioenergi anger SVEBIO att ”det finns potential att producera och använda 250 TWh 
biomassa för energiändamål i Sverige om 25 år, vilket är ungefär en fördubbling jämfört med 
användningen av inhemskt producerad biomassa idag”. Med en oförändrad total årlig 
energiförbrukning i slutanvändningen på ca 370 TWh, innebär det att bioenergin svarar för 70 
procent av energibehovet i Sverige omkring år 2045. Man anser att ett svenskt 100 procent 
fossilfritt och förnybart energisystem är möjligt att uppnå år 2040 eller strax därefter. En 
sammanställning SVEBIO har gjort visar att: ”ungefär en fjärdedel av det tillkommande behovet av 
bioenergi kan komma från ökad biokraftproduktion, en fjärdedel från industrin, och omkring 
hälften från ökat behov av flytande bränslen för transportsektorn, inklusive flyget, och 
arbetsmaskiner”.  
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Figur 7: Bioenergitillförsel 2018 och bedömd tillförsel fram emot 2045. (SVEBIO: Färdplan Bioenergi). 

SVEBIO fortsätter med att ange de viktigaste potentialerna för ökad tillförsel:  

”-    Bättre tillvaratagande av skörderester i skogsbruket från avverkningar som grot (grenar och 
toppar) och stubbar. 

- Ökad odling av energigrödor på åkermark och tillvaratagande av restprodukter i jordbruket.” 

Även om potentialen från de svenska skogarna är stor, så förutses en ökad konkurrens om 
biomassan, till exempel för biodrivmedelsproduktion. En annan faktor som påverkar det verkliga 
uttaget framgent är att svenskt skogsbruk och skoglig bioenergi under senare tid har varit 
ifrågasatt. Några olika EU-dokument som är aktuella och som kommer att påverka svenskt 
skogsbruk är dels det bearbetade förnybartdirektivet, förkortat RED ΙΙ, dels taxonomin. Den nya 
taxonomin är ett EU-initiativ som har som syfte att ekonomiska incitament skall styra investeringar 
och konsumtion mot mer hållbara produkter. Finansdepartementet4 beskriver syftet med 
initiativet: ”Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra 
miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter.”  

 

 

 

 
4 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-
identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/ 
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5 Regionalt: Användning  
Den skogliga bioenergin är mycket viktig i region Kalmar och Kronoberg. Figurerna 8 och 9 beskriver 
volymerna av olika energier som tillförs energisystemet i de två respektive länen, hur de, i 
förekommande fall, omvandlas i respektive region, och hur användningen av de olika energislagen 
används av olika användarkategorier. Diagrammen bygger på kommunal och regional 
energistatistik på SCB5 Figurerna visar inte varifrån de ingående energislagen härstammar, förutom 
när det gäller el, där det är möjligt att mäta vilka volymer som produceras i respektive län.  

 

Figur 8: Energibalans Kalmar län 2019. 

Enligt figur 1 utgör andelen bioenergi i slutanvändningen nationellt 37,7 %. I Kalmar län är 
motsvarande siffra 59,1 %. Den viktigaste förklaringen till den höga andelen är Södras massabruk i 
Mönsterås där flödena internt ger möjlighet till produktion av såväl värme, kraft och ånga som 
biodrivmedel. I Kronobergs län är motsvarande siffra 40,3 %. Sammantaget för de två länen 
används mellan 10 och 11 TWh bioenergi, vilket gör att andelen bioenergi i slutanvändningen är 53 
% sett till båda länen sammantaget (benämnt ”regionen”). Bioråvaran som tillförs energisystemet i 
de två respektive länen har ofta sitt ursprung från samma län, men det sker också ett komplext 
flöde mellan olika län och även mellan Sverige och andra länder. Biooljor och biodiesel är exempel 
på biobränslen som till stor del importeras till Sverige. 

 

 
5 Bearbetad data från SCB: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203. 
Antaganden har gjorts i bearbetningen. Energikontoret har fullständig lista på antaganden. 
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Figur 9: Energibalans Kronobergs län 2019. 

Från figur 8 och 9 ser vi att bioenergin, grönt i bilden, delas upp i fast, flytande och gas. Biogasen 
står för de minsta volymerna, medan fasta biobränslen är störst i Kronoberg och flytande (främst 
avlutar) i Kalmar. Bioenergin används för att producera kraft vid kraftvärmeverk, att producera 
värme vid värme – och kraftvärmeverk, direkt i hushållssektorn (främst energived och förädlade 
trädbränslen), direkt i industrisektorn (främst avlutar, men också i form av biprodukter vid 
exempelvis sågverk) och direkt i transportsektorn (biodrivmedel, flytande och gas). Flödena i figur 8 
och 9 är ritade i samma skala, vilket innebär att tjockleken på flödena i de båda figurerna är 
jämförbara. Storleken av avlutarna som förbränns i industrisektorn i Kalmar län, Södra Cell, är 
påtaglig. 

 

5.1 Olika användarkategorier  
I föregående avsnitt gavs en övergripande bild av energiflödena i Kalmar och Kronobergs län. Här 
kommer vi nu att fokusera på bioenergi där vi separerar flödena till dels olika 
omvandlingsprocesser, dels direkt till olika användarkategorier. Se figur 10. Redovisningen 
inrymmer alla typer av bioenergi, såväl fast (ex.vis grot, bark och pellets) som flytande (ex.vis 
avlutar och biodrivmedel) och gasformiga (ex.vis biogas). Källan för datan är samma som för 
energiflödesdiagrammen i förra avsnittet. Här har antagits att användningen för Kalmar län år 2019 
har varit samma som för år 2018. Hushållsavfall som förbränns har antagits som 50 % förnybart. 

I figur 11 redovisas Fast bioenergi som tillförs olika omvandlingsprocesser och direkt till olika 
användarkategorier. Bioenergin som redovisas i figur 11 blir på det sättet en delmängd av det som 
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redovisas i figur 10 och ger på det sättet en möjlighet att jämföra olika former av bioenergi. Fast 
bioenergi används av alla kategorier, förutom Hushållssektorn. Flytande och gas används av alla 
kategorier, förutom Transporter. Skillnaden i staplarnas höjd i de två diagrammen för kategorierna 
Industri, Fjärrvärmeproduktion och Elproduktion förklaras till mycket stor del av förbränning av 
avlutar vid Södra i Mönsterås. 

Summan av staplarna i figur 10 ger totalt tillförd bioenergi om 10,5 TWh till regionen. Denna är 10,5 
TWh. Denna siffra kan jämföras med motsvarande siffra för riket, som år 2018 var 139,6 TWh (se 
figur 1). Det innebär att i Kalmar och Kronobergs län används 7 - 8 % av den bioenergi som totalt 
används i landet (medan invånarantalet utgör drygt 4 % av totala antalet invånare i riket). Summan 
av Fast bioenergi till de båda länen, som redovisas i figur 11 är 4,8 TWh. Eftersom denna rapport 
primärt handlar om flöden av fasta biobränslen, så har rapporten ambitionen att fokusera på 
flödena av dessa 4,8 TWh.  

 

Figur 10: Användning av alla typer av bioenergi för olika kategorier, båda länen sammantaget. 
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Figur 11: Användning av Fast bioenergi för olika kategorier, båda länen sammantaget. 

 
5.1.1 Värmeverk, kraftvärmeverk och skogsindustrier i regionen 

Vi har sett att skogen är en viktig näring i regionen och att användningen av biobränsle är stor i 
förhållande till Sverige i genomsnitt. Viktiga förklaringar är den stora tillgången på råvara med 
aktiva skogsägare och många och stora skogsindustrier i regionen. Enligt Smålands skogsstrategi6 
står skogsnäringen för 8 % av den direkta omsättningen och förädlingsvärdet i Småland. 
Rapporten har hittills kommit fram till att 4,8 TWh Fast biobränsle används i de två länen under år 
2019. Delar av hushållsavfall som förbränns har tidigare i rapporten antagits vara Fast biobränsle. 
Detta utgör 170 GWh. Dessutom används en del Fast biobränsle direkt av hushållssektorn, 768 
GWh. Detta utgörs av brännved och förädlade biobränslen, såsom pellets, som eldas i småskaliga 
hushållspannor. Detta innebär att 3,9 TWh Fast biobränsle används inom kategorierna Industri, 
Fjärrvärmeproduktion och Elproduktion (vid kraftvärmeverk). Rapporten kommer därför nu att gå 
djupare in på dessa kategorier för att kunna ge en bättre bild av hur flödena av Fast bioenergi ser ut 
i regionen.  

Värme och kraftvärmeverks användning av olika bränslen  

Fjärrvärmeanvändningen, och därmed produktionen, har ökat i regionen sedan lång tid tillbaka. Det 
finns anläggningar på olika skalor, från stora kraftvärmeverk till små anläggningar i mindre 
samhällen, så kallad närvärme. Det finns sju konventionella storskaliga kraftvärmeverk i regionen. 
Utöver de storskaliga har på senare år också småskaliga anläggningar för samtidig kraft – och 
värmeproduktion etablerats. Det är den så kallade ORC-tekniken, som bygger på att organiskt 
arbetsmedia, istället för vatten. ORC anläggningar har nu byggts till på några olika anläggningar i 

 
6 
http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Documents/sm%C3%A5lands%20skogs
strategi.pdf 
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regionen. De har hittills vanligen haft en effekt på 49,9 kW, som ett resultat av skattegränser. I takt 
med att produktionen av såväl värme som kraftvärme i olika dimensioner har ökat och styrmedel 
har implementerats har alltmer bioenergi kommit att användas. 

Förutom de sju energibolagen som har kraftvärmeverk finns det 12 bolag som enbart producerar 
värme. Det finns dessutom några få riktigt små bolag ner på bynivå där man producerar närvärme. 
De flesta av bolagen är kommunala, men det finns också exempel på privat ägda. Energibolagen 
äger ofta flera nät. I de flesta kommuner finns det ett huvudnät i kommunens centralort och 
därutöver också ett antal mindre nät i de andra större tätorterna i kommunen. Sydost är en region i 
Sverige där utbyggnaden av så kallade närvärmeverk kom igång tidigt och som har en stark 
förankring på många orter.  

En inventering har gjorts av tillförda bränslen till alla värme – och kraftvärmeverk i regionen. Denna 
inventering ger att för produktion av el vid kraftvärmeverk används: 

 Grotflis: ca 410 GWh 
 Stamvedsflis: ca 70 GWh 
 Bark och spån: ca 240 GWh 

Därutöver används också avfall, torv och RT flis. 

För produktion av värme vid värme - och kraftvärmeverk används: 

 Grotflis: ca 600 GWh 
 Stamvedsflis: ca 260 GWh 
 Bark och spån: ca 370 GWh 
 Annat icke definierat oförädlat skogsbränsle: ca 340 GWh 
 Förädlat biobränsle (främst träpulver och pellets): ca 140 GWh 

Därutöver används också avfall, torv, RT flis, eldningsolja, bioolja och en del annat. 
 
Sammantaget för produktion av el och värme innebär detta att det i regionen används:  

 Grotflis: ca 1010 GWh 
 Stamvedsflis: ca 330 GWh 
 Bark och spån: ca 610 GWh 
 Annat icke definierat oförädlat skogsbränsle: ca 340 GWh 
 Förädlat biobränsle (främst träpulver och pellets): ca 140 GWh 

 
Efter samtal med olika aktörer är bedömningen att det som angetts som ” icke definierat oförädlat 
skogsbränsle” ovan, troligen är grotflis. Detta ger följande volymer: 

 
 Grotflis mellan 1 010 och 1 350 GWh (bedömningen är ca 1 350 GWh) 
 Stamvedsflis mellan 330 och 670 GWh (bedömningen är ca 330 GWh) 

 
 

Sammantaget ger detta en summa på 2 430 GWh av sönderdelade oförädlade skogsbränslen som 
används vid värme – och kraftvärmeverk i regionen. I figur 11 framgår att Fast bioenergi för 
fjärrvärme – och kraftproduktion är 2 860 GWh. Mellanskillnaden mellan denna volym och 2 430 
GWh är då bland annat delar av hushållsavfall och RT flis. 
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Industrins användning av biprodukter 

I energiflödesdiagrammen för länen (figur 8 och 9) kan flödena av Fasta biobränslen till 
industrisektorn ses i ett större perspektiv. Sammantaget är denna användning ca 1 100 GWh, vilket 
också framgår av figur 11. De sortiment som till allra största delen används är oförädlade och 
förädlade biprodukter från skogsindustrier, främst sågverk.  

Enligt en inventering av sågverk i regionen redovisas i rapporten7 ”Småskalig kraftvärme inom 
sågverksindustrin i sydöstra Sverige” 24 sågverk med en produktion större än 20 000 m3 sågat 
timmer. Densiteten av sågverk är hög i regionen. De största sågverken i sydost tillhör Södra Wood 
koncernen och VIDA koncernen. ATA Timber AB är också en stor aktör i regionen. Totalt produceras 
mellan 2,2 och 3,3 miljoner m3 sågat virke i regionen. Här görs antagandet att produktionen är 2,8 
miljoner m3. 

Enligt en rapport (Andersson et al. 2011)8 varierar bioenergianvändningen mellan 225 – 390 kWh 
per producerad kubikmeter sågat virke vid svenska sågverk. Med antagandet att det produceras 2,8 
miljoner m3 sågat virke i regionen, så innebär det att den interna användningen av biobränslen på 
sågverk i regionen är 630 GWh – 1 100 GWh. 

Vi kan alltså konstatera att vi har en användning av Fasta biobränslen (oförädlade och förädlade 
biprodukter) i industrisektorn i regionen på ca 1 100 GWh och att sågverk i regionen internt 
använder 630 GWh – 1 100 GWh. Bränslena används således till största delen på sågverken. 
Tidigare inventeringar av andra industriföretag visar att det finns andra företag, förutom sågverk, 
som använder dessa bränslen. Bedömningen är att sågverken internt använder mindre än 1 000 
GWh och att andra industriföretag använder några hundratal GWh, sammantaget ca 1 100 GWh. 

 

Produktion och användning av pellets  

Förutom att använda biprodukter från sågverk direkt för energiändamål, kan dessa också användas 
som råvara för andra produkter, som spånskivor och pellets.  

Enligt SVEBIOs Pelletskarta9 finns det sex tillverkare av pellets i regionen. Listan här nedan anger 
deras produktion under år 2020. Produktionen i regionen utgör strax över 10 % av den totalt 
producerade volymen i riket. Nationellt ser man en minskning i användningen av pellets jämfört 
med år 2019. Det är ett resultat av minskad nationell produktion, minskad import och ökad export. 

 Bitus, Fågelfors: 70 000 ton  
 Södra, Långasjö: 40 000 ton 
 Kährs, Nybro: 36 000 ton 
 BK Tech Pellets, Ruda: 18 000 ton 
 Stockhorvan Trä och Pellets, Stockhorvan: 15 000 ton 
 Frödinge Hällerum Timber, Hällerum: 28 ton 

 
7 https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/311123_Slutrapport_sm%C3%A5skalig_kraftv%C3%A4rm
e_s%C3%A5gverk_426.pdf?1566474574 
8 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962630/FULLTEXT01.pdf 
9 https://bioenergitidningen.se/app/uploads/sites/2/2021/05/Pelletskartan2021.pdf 
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Deras samlade produktion är 179 000 ton, vilket omräknat i energi motsvarar 860 GWh. (1 
ton pellets ger ca 4,8 MWh energi.) 

Det finns också stora industriella användare av pellets regionalt. Här listas de som SVEBIO anger i 
sitt urval. 

 Guldfågel, Mörbylånga 
 Liljeholmens stearinfabrik, Oskarshamn 
 Orkla Foods, Frödinge 
 Svenska Skogsplantor, Trekanten 
 Södra Skogsplantor, Flåboda 

Bedömningen är att användningen av pellets i industrin är något hundratal GWh. Pellets används 
också i hushållssektorn. Med antagandet att hushåll i vår region använder pellets i samma 
utsträckning som i riket, så innebär det ca 150 GWh i vår region. Även värmeverk använder som vi 
har sett en del pellets, men förmodligen endast runt 50 GWh. Den samlade bedömningen är att den 
totala användningen av pellets i regionen (300 – 500 GWh) är mindre än den volym som produceras 
i regionen (860 GWh) och att vi följaktligen har en ”export” ifrån regionen. 

 

Användning av spån för icke-energiändamål 

Det finns företag i regionen som använder spån som råvara för icke-energiändamål såsom till 
exempel, och framför allt, spånskivetillverkning. IKEA Industry Hultsfred AB är ett viktigt exempel på 
detta. Enligt uppgift från företaget användes 130 500 ton torrton spån år 2019 för produktion av 
spånskivor. Eftersom allt annat i rapporten är räknat i energi, så väljs här också att omvandla denna 
volym spån till energi. Med antagandet att varje ton innehåller 5 MWh, så ger detta ett 
energiinnehåll på 650 GWh. Enligt företaget har spånet sitt ursprung främst i Kalmar, Kronoberg 
och Östergötlands län. Det innebär då att mindre än 650 GWh spån har sitt ursprung i Kalmar och 
Kronoberg. En uppskattning kan vara att det rör sig om 300 – 500 GWh.  
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6 Regionalt: Tillförsel och 
potential av grot – och 
stamvedsflis  

I föregående kapitel redovisades användningen av olika typer av biobränslen i regionen, med 
speciellt fokus på fasta skogliga biobränslen. Här kommer vi nu istället att betrakta tillförseln och 
potentialen av dessa bränslen, uppdelade på grot – och stamvedsflis och biprodukter från sågverk. 
Avsnitt 6 behandlar grot – och stamvedsflis och avsnitt 7 biprodukter från sågverk. 

Förutom dessa leveranser av biobränslen direkt från skogen och i form av biprodukter från sågverk, 
så levererar Södra Cell i Mönsterås bark, och till viss del tillhörande flis, till marknaden. År 2019 
uppgick detta till 74 GWh10. Vid Södras bruk i Mörrum är utleveranserna av bark betydligt större, ca 
400 GWh år 2019, som ett resultat av minskat internt behov efter installation av ny 
indunstningsanläggning för några år sedan. I Mönsterås har Södra Cell större möjlighet att elda bark 
i sin barkpanna och producera el i en kondensturbin om det är låg efterfrågan på bark eller om 
elpriserna är sådana att detta är mer fördelaktigt. 

 

6.1 Tillförsel 
Ambitionen i detta avsnitt är att få fram ett värde på hur stort grotuttaget är i regionen. I brist på 
en metod att göra det på ett direkt sätt, har här ett indirekt sätt använts. Data har bearbetats och 
diagram har tagits fram av Ragnhild Oskarsson, Växjö Energi. Diagrammen visas i figur 12 – 14. 
Metoden bygger på storlek av anmäld föryngringsareal (figur 12) och anmäld areal grotuttag (figur 
13). Datan i dessa två diagram ger möjlighet att beräkna hur stor andel av föryngringsarealen som 
är anmäld för grotuttag (figur 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Magnus Tyrberg, Södra Cell 

Figur 12: Anmäld areal för föryngringsavverkning, 2014 – 2019, för fyra olika län 
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Figur 13: Anmäld areal för grotuttag, 2014 – 2019, för fyra olika län 

 

 
Figur 14: Anmäld andel föryngringsareal med anmält grotuttag, 2014 – 2019, för fyra olika län 

Det finns en osäkerhet i om grotuttag verkligen görs på arealer som är anmälda för detta, likväl som 
det kan göras grotuttag på arealer även om det inte har skett en anmälan. På grund av denna 
osäkerhet och för att få en bättre bild av hur grotuttaget skiljer sig också inom olika delar av de 
båda länen, har under våren 2021 olika skogsinsektorer och liknande för olika skogsbolag 
kontaktats. Frågan som ställdes var i vilken utsträckning grotuttag verkligen görs på de anmälda 
föryngringsarealer inom deras eget verksamhetsområde. Uppskattningen av andelen i olika delar av 
regionen redovisas i figur 15.  Siffrorna ska inte tolkas bokstavligt, utan tjänar mer som en överblick 
av de lokala variationerna. 

Samtalen har fokuserat på ett ”normalår” under senare år. Situationen under 2020 och 2021 har 
avvikit en del från tidigare år. År 2020 minskade fjärrvärmeleveranserna jämfört med 2019, enligt 
SVEBIO11, som ett resultat av ett varmare år 2020. Leveranserna har inte varit så små sedan 2001. 
En konsekvens av det minskade värmebehovet blev en kraftig minskning av användningen av fossila 

 
11 BinBip_nr6_2021.pdf (mcusercontent.com) 
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bränslen och torv under 2020. Vi kan se att de fossila bränslena i bränslemixen nu är mycket låg och 
vi kan inte förvänta oss ett ökat biobränslebehov i värmesektorn som ett resultat av bränslebyte. 
Ett ökat behov kan däremot ske om man exempelvis tänker sig en fjärrvärmeutbyggnad eller ökad 
efterfrågan av biokraft. 

 

Figur 15: Uppskattning av andel föryngringsareal med verkligt grotuttag 

Enligt Skogsstyrelsen statistikdatabas12 var bruttoavverkad volym år 2018, som ett årligt 
medelvärde av åren 2017 – 2019, för respektive län: 

Kalmar: 3 649 000 m3sk 

Kronoberg: 2 920 000 m3sk 

För vidare beräkningar används omvandlingssiffran 0,415 m3s flis för varje avverkad 
skogskubikmeter. Antag vidare att det i Kalmar län görs skogsbränsleuttag på 70 % av slutavverkad 
areal och att motsvarande siffra för Kronoberg är 40 %. Antagandena baseras på en samlad 
bedömning från figur 14 och 15. Detta ger följande volymer flis i respektive län: 

Kalmar: 3 649 000 m3sk * 0,415 * 0,7 = 1 060 000 m3s 

Kronoberg: 2 920 000 m3sk * 0,415 * 0,4 = 480 000 m3s 

Varje m3s flis antas motsvara energiinnehållet 0,8 MWh. Vilket ger följande energi i uttaget grot i 
respektive län: 

Kalmar: 1 060 000 m3s * 0,8 MWh/m3s = 850 GWh 

Kronoberg: 480 000 m3s * 0,8 MWh/m3s = 380 GWh 

Detta ger sammantaget 1 230 GWh uttaget grotflis från avverkningar i regionen. 

 

 
12 https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ 
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Figur 16: Produktion av några sönderdelade oförädlade skogsbränslen i Götaland, 2013 - 2019. (Energimyndighetens 
databas) 

Energimyndighetens databas ger data på produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen, 
men dessa bryts inte ner till länsnivå, utan endast på de tre olika landsdelarna. Figur 16 visar hur 
produktionen av några sönderdelade oförädlade skogsbränslen i Götaland har varierat sedan år 
2013. Götaland omfattar landskapen Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, 
Västergötland, Östergötland, Gotland och Öland. Vi kan se att produktionen av grotflis är 5 000 
GWh. Detta kan jämföras med tidigare redovisad beräkning av motsvarande produktion i Kalmar 
och Kronoberg, som sammantaget är 1 200 GWh. Vi kan vidare i figuren se att produktionen av 
stamveds – och träddelsflis är ca 2 500 GWh, dvs hälften så mycket som grotflisen. Om vi antar att 
vi har samma fördelning i Kalmar och Kronoberg, så ger det sammantaget en produktion av 600 
GWh stamveds – och träddelsflis i Kalmar och Kronoberg. 

En sammanfattning av viktiga värden vi har kommit fram till i detta avsnitt ger: 

 Regional användning av grotflis: 1 350 GWh 
 Regional produktion av grotflis: 1 200 GWh 
 Regional användning av stamvedsflis: 300 GWh 
 Regional produktion av stamvedsflis: 600 GWh 

Slutsatsen är att den regionala produktionen motsvarar ganska väl den regionala användningen vid 
värme – och kraftvärmeverk. Nettoflödena av dessa sortiment mellan Kalmar och Kronoberg som 
en region och andra regioner bör vara små. Siffrorna ger vid handen en nettoimport av grotflis till 
regionen, medan vi istället tycks ha en nettoexport av stamvedsflis.  

Om vi slår samman dessa två olika flistyper till ett sortiment, grot – och stamvedsflis, så framgår att 
användning och produktion är i samma storleksordning: 

 Regional användning av grot – och stamvedsflis: 1 650 GWh 
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 Regional produktion av grot – och stamvedsflis: 1 800 GWh 

 

Det finns andra studier där produktionen av grot i regionen har beräknats. Inom ramen för 
projektet ”Från flis till flygplan i Småland”13 har beräknat såväl grotuttaget över en tidsserie, för fyra 
sydostlän, som den årliga potentialen år 2030 för respektive län. Projektet pågick under delar av 
2018 – 2020 med partnerna Södra, KLM, Växjö Kommun, Småland Airport, Fores, Luleå Tekniska 
Universitet, Växjö Energi, SkyNRG, finansierat av Energimyndigheten. Figur 17 sammanfattar 
resultaten av beräkningarna.  

 

Figur 17: Streckade linjer visar uttagspotential av grot från slutavverkning per län, baserat på Skogliga 
Konsekvensanalyser 2015 (SKA 15) för tidsperioden 2030- och scenariot ”Dagens skogsbruk”. Alla skyddade områden är 
exkluderade och Skogsstyrelsens rekommendationer för grotuttag beaktade. Heldragna linjer visar en grov uppskattning 
av totalt faktiskt uttag länsvis (tre års rullande medelvärde), från Skogsstyrelsens grotenkäter. Dessa siffror har ett stort 
mått av osäkerhet och ingår inte i den officiella statistiken. 

Det årliga medelvärdet för 2014 – 2016 års grotuttag är enligt det man kommit fram till för: 

Kalmar län: ca 700 GWh 

Kronobergs län: ca 300 GWh 

Dessa resultat ger totalt i de båda länen ett sammantaget grotuttag på ca 1000 GWh. Detta kan 
jämföras med 1 200 GWh som blev resultatet av tidigare beräkningar av grotuttaget i denna 
rapport. Det beräknade värdet gällde för 2019. Jämförelsen haltar eftersom den avser olika år. 
Enligt nationell statistik14 var den genomsnittliga årliga användningen av grotflis för värme – och 
kraftvärmeproduktion större under 2018 och 2019, jämfört med medelvärdet under åren 2014 – 

 

13 Mossberg J m.fl. (2020), Från flis till flygplan i Småland (FFS), slutrapport, Energimyndigheten projektnr 47447-
1. https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=28629  

 
14 Energiföretagen Sveriges databas 
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2016. Vi kan alltså förvänta oss att värdet för 2019 (1 200 GWh) ska vara större än medelvärdet av 
åren 2014 – 2016 (1 000 GWh). 

En tidigare inventering av industrins biobränsleanvändning i Kronobergs län visar att den består av 
spån, bark, spill från den egna produktionen och bioolja. Grotflisanvändningen i industrisektorn i 
Kronobergs län är således nära noll. Bedömningen är att det också är nära noll i Kalmar län. Detta 
innebär vidare att den regionala användningen som redovisats här ovan vid värme – och 
kraftvärmeverk också förväntas gälla sammantaget för alla användarsektorer. 

 

6.2 Potential 
Vi har tidigare betraktat den nationella potentialen och sett att det finns en stor outnyttjad 
potential i form av såväl grenar och toppar, som stubbar och rötter. Idag bryts det allra mesta av 
detta ner i skogen, samtidigt som vi har ett ökat förråd som växer. Se figur 6. 

Rapporten har i tidigare avsnitt försökt ge en bild av hur grotuttaget ser ut idag, eller mer precist 
hur det ser ut ett mer normalt år, till exempel 2019. Vi vet att 2020 var ett varmt år vilket ledde till 
minskat bränslebehov. Vi vet också att tillgången till bränslet har varit stor som ett resultat av stora 
volymer granbarkborreangripet virke. Vi har konstaterat att vi har en stor outnyttjad potential 
också i sydöstra Sverige genom att grotuttag endast görs på delar av föryngringsavverkade arealer.  

Det finns tidigare studier som har beräknat potentialen för skogsbränslen i sydöstra Sverige och 
även i mindre geografiska indelningar. Se figur 17, där, förutom grotuttag, också grotpotentialen 
visualiseras. Potentialerna av grotuttag för respektive län för år 2030 som redovisas i figuren visar: 

Kalmar län: ca 1 100 GWh 

Kronobergs län: ca 1 000 GWh 

Dessa resultat ger totalt i de båda länen en sammantagen årlig potential på 2 100 GWh. Vi kan då 
konstatera att: 

- Det genomsnittliga årliga grotuttaget 2014 – 2016 motsvarar ca 50 % av den årliga potentialen 
år 2030. 

- Den utnyttjade potentialen är lägre i Kronobergs län jämfört med Kalmar län. Detta stöds också 
av figur 15 och resonemang i tidigare avsnitt i denna rapport. 

I en annan tidigare rapport, Nilsson, B., & Thörnqvist, T. (2008)15 har potentialerna för uttag av olika 
biobränslesortiment i Sveriges olika län beräknats. Potentiella tillgångar utgörs av det skogsbränsle 
som årligen potentiellt finns i normala slutavverkningar, innan substansförluster uppstår på grund 
av hantering och lagring. Det betyder att arealer som är avsatta för naturskydd inte idag kan bidra 
med skogsbränsle. De arealer som på grund av tekniska eller ekonomiska svårigheter anses inte 
heller bidra med potentiella mängder skogsbränsle. Den tillgängliga mängd grot som respektive län 
årligen skulle kunna bidra med om man kan ta ut grot med barr är enligt rapporten: 

 
15 Nilsson, B., & Thörnqvist, T. (2008). Regionala tillgångar av skogsbränsle i Sverige. Växjö Universitet. 
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Kalmar län: 930 GWh 

Kronobergs län: 830 GWh 

Detta ger sammantaget för regionen ca 1 800 GWh 

I rapporten från Nilsson, B., & Thörnqvist, T. (2008) har även potentialen av stubbved beräknats: 

Kalmar län: 320 GWh 

Kronobergs län: 290 GWh 

Jämförelse mellan potentialberäkningarna 

Potentialberäkningarna i de två olika redovisade rapporterna ger värdena 2 100 GWh respektive 
1 800 GWh. I det förra fallet gäller beräkningen för år 2030 och kan då förväntas vara högre än för 
det senare värdet eftersom vi har en nettotillväxt av stående volymer. Eftersom användningen av 
grotflis i regionen är ca 1 200 GWh, så innebär det att 600 – 900 GWh inte utnyttjas av den 
tillgängliga potentialen. 
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7 Regionalt: Flöden av 
biprodukter från sågverk 

I tidigare avsnitt har fokuserats på främst grot, men också stamvedsflis. I detta avsnitt görs ett 
försök att beskriva flödena av sågverkens biprodukter. Med biprodukter avses här bark och spån. 
Ett annat viktigt sortiment från sågverken är så kallad sågverksflis (eller cellulosaflis). Detta 
sortiment utgör ungefär grovt räknat lika stor volym, räknat i energi, som bark och spån som 
produceras vid sågverk nationellt enligt beräkningar från siffror i figur 6. Men eftersom detta 
sortiment vanligtvis går till massabruken som en råvara där för massaproduktion, så görs här 
antagandet att det inte alls används för energiändamål. 

Rapporten har tidigare redovisat uppskattningar av användningen av bark och spån i regionen och 
då kommit fram till följande: 

Värme - och elproduktion vid värme och kraftvärmeverk: 600 GWh  

Internt på sågverken: 600 – 1 100 GWh 

Annan industri: några hundratal GWh 

Sammanlagt: ca 1 700 GWh 

Och för annat än energiändamål: 

Pelletsproduktion: 900 GWh 

Spånskiveproduktion: minst 300 – 500 GWh 

 

Rapporten från Nilsson, B., & Thörnqvist, T. redovisar energiinnehåll i biprodukter från det som 
årligen försäljs som bränsle vid sågverken i respektive län: 

Kalmar län: 580 GWh 

Kronobergs län: 400 GWh 

Detta ger sammantaget ca 1 000 GWh. Det kan jämföras med summan av användningen i 
kategorierna ” Värme - och elproduktion vid värme och kraftvärmeverk” och ”Annan industri” i 
redogörelsen ovanför som sammantaget ger 600 GWh plus några hundratals GWh. Slutsatsen är då 
att dessa båda studier kommer fram till ungefär samma storlek av flödet. Rapporten skrevs 2008. 
Sedan dess har sågverksstrukturen förändrats en del, vilket påverkar volymerna biprodukter.  
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Figur 18: Geografisk fördelning av sågverk i Götaland. Storleken på markörerna indikerar årlig produktion vid respektive 
sågverk. Källor: Skogsindustriernas medlemsdatabas (2014-2020) samt egen kartläggning av Elisabeth Wetterlund vid 
LTU. 

Tabell 2 visar länsvis uppskattad sågverksproduktion och överskott av sågverksbiprodukter när 
sågverkens interna behov är tillgodosedda. Källor: Skogsindustriernas medlemsdatabas (2014-2020) 
samt egen kartläggning av Elisabeth Wetterlund vid LTU. Uppskattningen av överskott av 
biprodukter är en generisk uppskattning som bygger på Danielsson (2003)16 och Åman & Åström 
(2015)17. 

Tabell 2: Länsvis uppskattad sågverksproduktion och överskott av sågverksbiprodukter. 

 
 

Sågverksproduktion 
(m3

sv/år) 
Bark (GWh/år) Sågspån mm 

(GWh/år) 
Blekinge 235000 47 130 
Jönköping 1445000 290 780 
Kalmar 1412000 280 760 
Kronoberg 1111000 220 600 

 

 

16 Uppskattning av sågverkens produktion av trädbränslen inom mål 1-omrdet i Dalarna-Gävleborg. Bioenergi i 
WX Mål 1. Ett strukturfondsprojekt inom Mål 1, Södra skogslänsregionen. 

17 Biodrivmedelsproduktion integrerat i sågverk : En energisystemsanalys (Examensarbete i Hållbar energiteknik, 
Luleå tekniska universitet). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-42764  
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Tabellen ger då sammantaget produktionen av biprodukter för användning utanför sågverken i 
respektive län enligt: 

Kalmar län: 1 040 GWh 

Kronobergs län: 820 GWh 

Sammantaget ca 1 900 GWh 

Vi har tidigare i rapporten också sett att barkleveranserna ut från Södra Cell i Mönsterås 74 GWh år 
2019. Detta ger sammantaget 1 040 + 820 + 74 GWh, dvs sammantaget ca 1 900 GWh. Här kan 
nämnas att det planeras för en ny indunstningsanläggning i Mönsterås, liksom tidigare har gjorts i 
Mörrum. Läs mer på https://www.valmet.com/sv/media/nyheter/press-releases/2021/valmet-
levererar-ny-indunstningsanlaggning-till-sodra-cells-bruk-i-monsteras/ 

Användningen av biprodukter för energiändamål, utanför sågverken är enligt tidigare: 600 GWh 
plus några hundratals GWh. Här antas användningen totalt vara 800 GWh. Användningen för icke-
energiändamål i form av pellets är ca 900 GWh. Vi vet dessutom att ytterligare industrier använder 
spån för icke-energiändamål. Uppskattningsvis minst 300 – 500 GWh för tillverkning av spånskivor. 
Användningen av spån utanför sågverken är alltså minst ca 2 000 – 2 200 GWh och kan då jämföras 
med att motsvarande produktion är 1 900 GWh. 
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8 Slutsatser och förslag på 
fortsatta studier 

 

Nationellt finns en outnyttjad potential av skoglig bioenergi. Biobränslena står totalt för 38 % av 
den svenska energitillförseln. Andelen har ökat över tid och kan alltså fortsätta att öka.  

I regionen står biobränslena för 53 % av energitillförseln, vilket motsvarar 10,5 TWh. Den 
outnyttjade potentialen av grotflis utgör 600 – 900 GWh. Därutöver tillkommer andra sortiment 
som till exempel flis från stubbar.  

Den volym grot – och stamvedsflis som produceras i regionen motsvarar ungefär det som också 
används i regionen. Det verkar alltså inte som om det finns något stort nettoflöde vare sig ut eller in 
i regionen av dessa sortiment. 

Användning av biprodukter från sågverk, bark och spån, kan delas upp i tre delar: Energiändamål i 
industrin (1 100 GWh, varav sågverken själva ca 800 GWh), energiändamål för värme och 
kraftvärmeverk (600 GWh) och icke primärt energiändamål varav pelletsproducenter är kartlagda 
(860 GWh). Vi har också sett att spån från regionen används för tillverkning av spånskivor (minst ca 
300 – 500 GWh). Användningen av spån utanför sågverken är alltså minst ca 2 000 GWh och kan då 
jämföras med att motsvarande produktion är 1 900 GWh. Slutsatsen är att den mängd spån och 
bark som produceras i regionen är i samma storleksordning som det som används, eller möjligen 
mindre. 

Medan vi alltså ser att produktionen av såväl grot – och stamvedsflis, som biprodukter från sågverk 
är av samma storleksordningar som det som också används i regionen, så redovisar rapporten en 
trolig nettoexport av den pellets som tillverkas i regionen. 

 

Förslag på fortsatta studier  

Syftet med denna förstudie är att ge ett underlag för att värdera möjligheten att gå vidare med 
ett genomförandeprojekt. Parallellt med ett sådant projekt, eller för att få ytterligare tydligare 
underlag inför en ansökan om ett genomförandeprojekt, kan någon av följande frågor vara 
intressanta att gå vidare med. 

- Utvidga vår förstudie till att omfatta också andra biprodukter på ett tydligare sätt, också 
sådant som inte är direkt för energiändamål som exempelvis massabruk, sågverk och 
spånskivetillverkning. 

- Genomföra en djupare och mer detaljerad studie om hur andelen areal med grotuttag 
varierar i regionen och vilka förklaringar det finns till dessa variationer.  

- Sågverken använder internt en stor del av de biprodukter som faller ut. Hur ser dessa 
flöden ut mer i detalj?  

 


