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Abstract

Energy production based on forest fuel generates more job opportunities then energy based on
fossil fuels. One of the reasons is that the works stays in Sweden. Beyond direct effects of
energy- and fuel production there are also indirect effects since the equipment must be
constructed and continuously maintained.

Forrest fuel is locally produced. This means new job opportunities in the transportation sector.
Fossil fuels are often transported from far away, creating jobs elsewhere. Since the use of
forest fuel is local, the money will stay in the area and stimulate local growth.

We must always have some access to electricity and fuel. Energy based on fossil fuel creates
an extra cost to keep a safety reserve for supply crises or war. A certain amount of fossil fuel
must be kept in storage. If locally produced energy was used this would not be necessary.

The life cycle assessment shows that emissions from the oil alternative are higher than the
emissions from wooden pellets. The discharge from oil contains much more carbon dioxide,
nitric oxides and sulphur oxides. Carbon dioxide leads to the green house effect. Nitric- and
sulphur oxides lead to acidification and overfeeding of nature.

Environmental costs for oil and wooden pellets have been calculated to 95 and 12 SEK
respectively. If the companies would pay for released emissions, forest fuel would be a great
alternative. Especially since forest fuel does not have any net addition of carbondioxid.
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Förord

I Norrbotten finns idag fyra nationellt viktiga energiforskningscenter. Det är Energitekniskt
center i Piteå, som arbetar med biobränsleutnyttjande, Porjus hydropower center som arbetar
med vattenkraft- och generatorforskning, en demonstrationsanläggning för vindkraft i
fjällmiljö, belägen i Sourva samt Luleå Tekniska Universitet. Detta examensarbete är utfört
vid Luleå Tekniska Universitet, institutionen för vattenteknik. Examensarbetet på 20p utgör
avslutningen på min utbildning inom Samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot
energiteknik.

Jag skulle vilja rikta ett varmt tack till mina handledare, Bo Nordell vid Luleå Tekniska
Universitet och Andreas Gällerspång vid Norrbottens energikontor, för ett gott samarbete och
goda råd. Jag vill även passa på att tacka alla de övriga personer som hjälpt mig under arbetets
gång med att leta fram information och svara på frågor.

Luleå juni 2000

Sofia Malmqvist
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Sammanfattning

Tillgången på trädbränsle i Norrbotten är god och idag utnyttjas inte de potentialer som finns.
Syftet med projektet är att undersöka vilka konsekvenser ett ökat utnyttjande av trädbränslen,
på bekostnad av fossila bränslen, har vad gäller lokala effekter. Arbetet inleds med en
beskrivning av olika trädbränslen , som följs av en beskrivning av situationen i Sverige och
Norrbotten idag. Efter det behandlas de lokala effekter som uppstår vid en ökad användning
av trädbränslen. Slutligen sker en livscykelanalys av ett olje- och ett pelletseldat alternativ.
Livscykelanalysen skall visa på de skillnader som finns mellan de två olika systemen, samt
var den största miljöbelastningen finns i de olika systemen.

Energi baserat på biobränsle ger upphov till betydligt fler arbetstillfällen än energi baserad på
fossila bränslen. Detta har bland annat sin förklaring i att jobben stannar inom Sverige. Utöver
de direkta effekter som energi- och bränsleproduktion skapas även indirekta effekter eftersom
utrustning måste tillverkas och efter hand även skötas. Råmaterialet är ofta lokalt, vilket
innebär att det kommer att skapas nya jobb inom transportsektorn. Transporter av fossila
bränslen är oftast långväga. Utöver de arbetstillfällen som skapas kommer pengarna att stanna
inom regionen och stimulera annan verksamhet. Biobränsle har den fördelen att kunna
producera lokalt. Råvaran finns tillgänglig över hela landet och regionerna kan bli
självförsörjande.

I krig- eller krissituationer måste det alltid finnas en viss tillgång till el, drivmedel och
bränslen. Energiförsörjning som är baserad på fossila bränslen medför en extra kostnad för att
kunna uppnå säkerhet eftersom en viss mängd bränslen måste hållas i lager. Ett sätt att uppnå
full säkerhet utan att vara beroende av  oljelager vore att öka användningen av biobränslen
och därmed minska oljebehovet. En biobränslesatsning skulle trygga energiförsörjningen, öka
säkerheten samt stärka beredskapen i elproduktionen.  Beredskapen ökar i och med att elen
produceras lokalt  i flera olika enheter. Detta ökar uthålligheten i leveranssystemet.

I takt med att biobränsle tas i bruk utvecklas ny teknik. Idag är det ofta inte intressant ur ett
ekonomisk perspektiv att ta hand om röjningsrester. En utveckling av bättre  teknik ökar
betalningsförmågan och ger en värdeökning av skogen. Tillvaratagning av röjningsrester har
även en positiv effekt  vad gäller tillväxten av skogen. En lokal satsning på biobränsle kan
även leda till att särskild industri uppkommer. Utrustning skall tillverkas, system levereras,
installerade system skall underhållas. Denna industri kan dock inte alltid förväntas uppkomma
lokalt.

Livscykelanalysen visar på att olja ger betydligt högre utsläpp av luftföroreningar än pellets.
Framförallt har oljealternativet mycket högre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och
svaveldioxider. Koldioxid leder till växthuseffekten som är ett av världens allvarligare
miljöproblem idag.  Svavel- och kväveoxider leder till försurning, övergödning och
hälsoeffekter.

Miljökostnaden för olja respektive pellets har beräknats till 95 respektive 12 kronor. Om
företagen skall betala för vad de verkligen släpper ut skulle det bli betydligt fördelaktigare att
elda biobränsle. Speciellt som biobränsle inte ger upphov till något nettotillskott av koldioxid.
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1. Inledning
Biobränsle är inte hela lösningen på den omställning av det svenska energisystemet som sker,
men en stor del av den. Skall kärnkraften avvecklas måste nya alternativ komma fram. I
Sverige sker idag en snabb utveckling av biobränslemarknaden, på bara några år har
produktionen fördubblats. Bakgrunden till en ökad biobränsleanvändning finns att söka i
främst två olika orsaker, dels i strävan efter att minska växthuseffekten genom att minska
användningen av fossila bränslen och dels genom att den stundande kärnkraftavvecklingen
fodrar alternativ. Den första faktorn har varit aktuell i mer än ett decennium och resultaten har
gett oss goda möjligheter att värdera effekterna av att övergå till biobränsle i allt större
omfattning. Kärnkraftavvecklingen har inte varit aktuell under någon längre tid, men mer
styrande eftersom vi måste hitta alternativa energikällor. Eftersom vi kommer in på delvis nya
tillämpningsområden är det dock svårare att bedöma verkningarna.

Inom EU har tre viktiga beslut som gynnar en biobränslesatsning tagits. EU-kommissionens
vitbok för förnyelsebara energikällor anger en ökning från 450 TWh till 1350 TWh biobränsle
fram till år 2010. Som ett resultat av Kyoto-förhandlingarna skall CO2-utsläppen inom EU
minska med 8% till 2008. Slutligen skall energiimporten till EU minska.1

Fossila bränslen är en ändlig resurs. Om dagens konsumtionsnivå ligger fast kommer kända
tillgångar av olja att räcka cirka 45 år och kol i 230 år.2 Biobränsle är däremot en resurs som
hela tiden nyproduceras. Trädbränsle är förnybart så länge uttaget inte överstiger tillväxten
och tillväxtnivån upprätthålls, detta är situationen idag. För Sveriges del är förutsättningarna
mycket goda för att öka biobränslets användning eftersom vi har goda tillgångar av
råmaterial. Råmaterialet finns utspritt över hela landet, vilket ger möjligheter till lokal
energiförsörjning. Hälften av skogens tillväxt sker söder om dalälven.

1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att visa på vad en ökad användning av trädbränsle och i
viss mån energigrödor i Norrbotten skulle kunna ge för lokala effekter på miljö, ekonomi och
sysselsättning. En fördjupning i form av en livscykelanalys på en av Luleå Energi ABs
värmeanläggning skall göras. Målet med fördjupningen är att kvantifiera emissioner och
energianvändning i förhållande till levererad värme för två olika alternativ samt att få en
vägvisning om var i systemets livscykel miljöpåverkan bedöms vara som störst. De två
alternativen är eldning med pellets eller olja. Emissioner från utvinning, raffinering, transport,
omvandling samt bränsleeldning behandlas.

Resultatet skall kunna användas av politiker och tjänstemän som underlag för en satsning på
biobränsle.

1.2 Metod
Examensarbetet består av två delar. Först en allmän beskrivning av biobränsle samt
situationen idag och i framtiden i Norrbotten Här behandlas även sysselsättningseffekter och
den lokala utvecklingen. Denna del bygger främst på litteraturstudier.

Den andra delen behandlar livscykelanalysen och bygger på litteraturstudier, mätningar samt
personliga kontakter.

                                                          
1 WWW.svebio.se/pressrumet/foredrag/bioeuropa/htm 00-05-16
2 Kursmaterial 1997 Energiteknik MTM 027 Luleå tekniska universitet, institutionen för energiteknik
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1.3 Energibegreppet
Energi finns i en mängd olika former. I den här rapporten används begrepp som
energiförbrukning och energiproduktion. Det är viktigt att påpeka att energi aldrig kan
produceras eller förbrukas utan bara omvandlas i olika former.

Elenergi är kanske den mest värdefulla och den mest användbara formen av energi. El kan till
exempel driva motorer, datorer och alstra ljus, ljud och värme. Värme däremot är den lägsta
formen av energi och uppkommer ofta som en mer eller mindre önskad restprodukt från andra
energianvändningsområden. Medan elenergin har i det närmaste ett oändligt antal olika
användningsområden kan värmen i princip bara utnyttjas till uppvärmning. Detta är den
största anledningen att samhället bör spara elen och försöka hitta andra alternativ för att
producera värme.

Ledtal
En normalstor villa förbrukar cirka 6 ton pellets per år
10 kW motsvarar effekten av en villapanna
25.000 kWh är årsförbrukningen för uppvärmning av en villa (tillkommer 5000 kWh
hushållsel)
1 kWh motsvarar den energi som utvecklas i en kokplatta under en timme.
1 GWh motsvarar energianvändningen för 400 normalvillor under ett år.
1 TWh är den genomsnittliga energiförbrukning per dygn i Sverige.

1.4 Biobränslets historia i Sverige
Biobränslemarknaden i Sverige är mycket gammal och dess omfattning har varierat genom
olika tidsperioder. Tidigare förekom biobränsle framförallt som ved för uppvärmning av hus-,
vid framställning av tjära och pottaska samt inom järnhantering.3 Steg för steg har tekniken
för vedeldning förbättrats och alltmer av bränslets värmevärde har kunnats tillgodogöras.
Kring  år1400 kom pottkakelugnen, som är en föregångare till dagens kakelugnar.
Pottkakaleugnen hade samma typ av system för rökgaserna som den öppna spisen men var
utvändigt klädd med lerskålar, monterade med skålsidan utåt, vilket ökade den
värmeavgivande ytan.

Gruvindustrin var en stor vedförbrukare och det tillsammans med stor vedåtgång för
uppvärmning ledde till att man på 1700-talet befarade att veden inte skulle räcka till. Som ett
resultat av detta lanserades 1767 ett system där rökgaserna fick passera genom ett flertal
vertikala kanaler, vilket medförde att det blev en fullständigare förbränning av rökgaserna och
en ökad andel konvektionsvärme. Detta tekniska framsteg innebar att bränsleåtgången sjönk
med cirka 50% bestod fram till oljekrisen, i mitten av 1970-talet, då utvecklingen på nytt satte
fart.

Svensk och finsk vedpannsteknik var under 1970-talet och 1980-talets början sannolikt
världsledande när det gällde verkningsgrad och miljöpåverkan. Men efter
kärnkraftsomröstningen, där det beslutades att bygga sex nya kärnkraftsaggregat kom
utvecklingen av sig. Beslutet ledde till ett elproduktionsöverskott som kom att användas till
villauppvärmning.4 Under och efter oljekrisen ökade intresset för biobränsle igen. Dels ökade
den småskaliga eldningen men det var framförallt fjärrvärmenätens värmeverk som stod för

                                                          
3 Vattenfall utveckling AB Bioenergi, Prisbildning på biobränsle i Västsverige, UB 1993/1
4 Novator, vedpärmen www.novator.se 000307
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den stora ökningen. Företagen såg en stadig, årlig ökning av oljepriserna och man började
söka efter ett inhemskt bränsle som alternativ till oljan för att bli oberoende av import. 5

2. Biobränslen
Biobränsle är ett bränsle som har sitt ursprung i biomassa av något slag, t.ex. halm, torv,
rivningsvirke, energiskogar, avverkningsrester m.m.

Källa: Energi från skogen

De fetmarkerade kategorierna har skogligt ursprung. Returpapper och avlutar (rest från
massaframställning, från vilken energi utvinns ) ingår inte i begreppet trädbränsle och
trädbränsle omfattar mer än biobränsle med skogligt ursprung.
Torv och vassbränslen behandlas inte i rapporten.

Vid framställning av kemisk pappersmassa används lut för att kunna skilja ut limämnet lignin
från fibrerna som finns i veden. Hälften av massavedens energiinnehåll kommer från ligninet.
Avlutarna bränns och kommer den energikrävande processen tillgodo igen.6

2.1 Trädbränslen
Trädbränsle är ett samlingsbegrepp för träråvara som inte har genomgått någon kemisk
process. Trädbränslen kan förekomma i många former som till exempel helved, hyggesrester
eller sågverksbiprodukter. Av trädbiomassa kan olika typer av bränslen framställas, fasta
bränslen som ved, flis, briketter, pellets, vedpulver och träkol, flytande bränslen som metanol,
pyrolysolja , etanol och dimetyleter och slutligen gasformiga bränslen som biogas, gengas och
syntesgas.

2.1 2 Förädlade bränslen
Idag finns (i Sverige) en kapacitet att tillverka 545 000 ton briketter, 933 000 ton pellets och
205 000 ton pulver varje år7. I Norrbotten producerades under 1999 43.000 ton, under 2000
beräknar man uppnå 55-60.000 ton. Totalt finns kapacitet för 90.000 ton. Utvecklingen av

                                                          
5 Vattenfall utveckling AB Bioenergi, Prisbildning på biobränsle i Västsverige, UB 1993/1
6 Energi från skogen , SLU kontakt  Uppsala 1999
7 Nyström Kent, Ersättning av olja och elvärme med biobränsle, anförande under ” Hållbart energisystem men skogen som råvara, Göteborg
1997-08-26
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förädlade bränslen har varit närmast explosionsartad de senaste åren. Tillverkningen har mer
än fördubblats under de senaste 2-3 åren och flera utbyggnader är på gång. Detta har medfört
ett ökat behov av olika bränslekvaliteter och bränslesorter avsedda för speciella ändamål som
tillexempel eldning med pellets i villor. Det är framförallt den småskaliga eldningen som
fodrar ett lätthanterligt och lätteldad bränsle som pellets eller briketter. Övergången till
biobränsle i pulvereldade pannor kräver torrt och välmalet pulver som åstadkommes antingen
genom malning i anslutning till pannan eller i träpulverfabriker.

De ingående materialen i pellets och briketter har malts ner, torkats och pressats för att ge
bränslet enhetliga egenskaper med avseende på fukthalt, värmevärde och struktur. Detta gör
det enklare att elda genom att en lägre fukthalt ger bättre verkningsgrad, mindre behov av
skötsel, mindre hanteringsproblem, mindre behov av bränslelager på grund av bättre
värmevärde, samt renare rökgaser eftersom bränslet är homogent.

Förädling av biobränsle till pellets, briketter och pulver ställer höga krav på råvarutillgång
med hög kvalitet. Om utvecklingen skall kunna påskyndas måste de agrara bränslena
accepteras och komma in i systemet. Ett av de största problemen är att agrara bränslen inte har
homogena egenskaper.

Som råvaror till pellets används ofta sågspån, kutterspån, flis eller bark, men det finns stora
möjligheter att hitta nya alternativ. På den internationella Pelletskonferensen 1997 radades
följande ingredienser upp. Hönsgödsel, tidningspapper, läder, textiler, däck, slam och avfall
av olika slag. Möjliga bakslag på grund av emissioner och driftproblem poängterades och
eventuella fördelar att blanda olika råvaror diskuterades.8 Att blanda olika ingredienser
fungerar bäst vid storskalig produktion eftersom blandningen ställer höga krav på
reningsanläggningar. Att blanda in t.ex. rörflen i sorterat avfall eller torv har dock visat sig ge
mindre emissioner9.

2.2 Agrara bränslen
Energigröda definieras enligt svensk standard som ”biomassa i form av gröda odlad att
användas som bränsle”.

Jordbruket har under en längre tid producerat mer livsmedel än vad som har kunnat avsättas
till ett rimligt pris. För att uppnå balans mellan den inhemska produktionen och efterfrågan
har flera olika åtgärder prövats med syfte att begränsa produktionen. Detta har medfört ett
behov att finna nya användningsområden för åkermarken. Energigrödor trivs utmärkt på
åkermark och marknaden för bränsle har nu fått en öppning.10 I Norrbotten finns outnyttjade
arealer inom följande kategorier.
• Träda inom befintligt jordbruk – Godkänd industri- eller energigröda kan erhålla EU-

bidrag . Under 1999 uppgick bidraget till cirka 1750 kronor per hektar.
• Överskottsarealer inom befintligt jordbruk – Förutom den vall och betesareal som

berättigar till miljöbidrag från EU finns det ett överskott av arealer där energigrödor kan
konkurrera med vallgrödor.

• Nedlagd åkermark – Åkermark som inte är under bruk har ett lågt alternativt värde. Ur
odlingssynpunkt för rörflen är det värdefullt om marken tidigare varit brukad.

                                                          
8 Nordin Anders, Artikel i ”Bioenergi” Nr 4 1997
9 Gällerspång Andreas Norrbottems energikontor
10 Nutek, Våras det för rörflen? R 1994:55



10

• Utbrutna torvtäkter – Dessa erbjuder stora sammanhängande arealer där odlingar av
energigrödor har visat sig fungera bra. 11

Energiodlingar har ofta en positiv miljöpåverkan på marken jämfört med vanlig
spannmålsodling. De fungerar som lågintensiva odlingar och binder jorden året runt, vilket
minskar erosioner samt binder näringsämnen som annars skulle läcka ut i sjöar och
vattendrag.12 Energiodlingar är en kategori som har utvecklats under de senaste årtiondena
och har behov av ytterligare utveckling både på produktions- och användarsidan.

Agrara bränslen karakteriseras av att de har en kort växtcykel och detta medför att de kommer
att innehålla mer jordsubstans, i form av aska, som kan skapa problem under förbränningen.
Exempel på agrara bränslen kan vara stråbränslen som halm, gräs och rörflen eller energiskog
som till exempel Salix. Salix har efter vidareförädling fördelen att uppträda i flisform.13

Odling av energiskog ses som jordbruksproduktion och behöver således inget tillstånd. Om
odlingsbilden väsentligt förändras bör man enligt naturvårdslagen samråda med länsstyrelsen.
Planteringen kan dock inte hindras av sådana skäl.

Odling av  spannmål för energiändamål är idag inte intressant eftersom priset inte är
konkurrentkraftigt. Partier som sorteras ut på grund av lägre kvalitet kan dock säljas för
väsentligt lägre pris.14

Idag utgår ett etableringsstöd på 5000 kr per hektar för odling av energiskog på mark som
ligger i träda. För godkända energi- och industrigrödor finns ett bidrag på 1750 kronor per
hektar.15

2.2.1 Salix
Salix är det latinska namnet för sälg, pil och vide. Släktet Salix växer vilt på jordens alla
kontinenter, utom Australien. Familjen Salicaceae, till vilken Salix hör, innehåller ett stort
antal arter - totalt ca 300, varav ett 30-tal finns i Sverige. Artgränserna är dock flytande och
hybrider är vanligt förekommande. Det finns troligen fler hybrider än rena arter av Salix
i naturen. Kraftiga uppväxande, buskformade typer som kan förökas med stam och
grensticklingar är lämpliga för energiskogsodling. Hittills är det korgvide och vattenpil som
används mest i odlingarna. Salix odlas idag endast söder om dalälven eftersom odlingarna inte
är frosttåliga. Det pågår dock arbete med att ta fram frosttåliga plantor för att göra Salix
intressant för norra Sverige.

Energiskog i form av snabbt växande Salix odlas idag på cirka 16 000 hektar åkermark i
Sverige16. När Salix skall anläggas planteras cirka 18.000 sticklingar per hektar. Under första
sommaren utvecklar sticklingarna ett rot och skottsystem. Skotten beskärs sedan för att ge nya
skott till nästkommande år  En väl etablerad odling kan efter en första mindre skörd efter det
femte eller sjätte året producera cirka 11- 12 ton torr ved per hektar och år. Det motsvarar i
energimängd 50 MWh.17

                                                          
11 Norrbottens energikontor. Energin och framtiden i Norrbotten. Ett län, tolv alternativ, många möjligheter.
12  Vattenfall projekt bioenergi. Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk 1997/6
13 Vattenfall AB Projekt uthålliga energilösningar. Biobränslenas sysselsättningseffekt 1998/1
14  Nutek. Energigrödor –94 R 1994:16
15 Norrbottens energikontor. Energin och framtiden i Norrbotten. Ett län, tolv alternativ, många möjligheter.
16 Nordin Anders. Artikel i ”Bioenergi” Nr 4 1997
17 Vattenfall projekt bioenergi. Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk  1997/6
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Lönsamheten beror på vilken skördenivå som kan uppnås, men med 1994 års priser och
kostnader ger en Salixodling vinst om avverkningen överstiger 8 ton torr ved per hektar och
år. De största kostnaderna är skörd, transport och försäljning. Dessa står tillsammans för 60%
av kostnaden.18

Variation i tillväxt och skörd är mycket stor. Salix är en svårodlad och känslig gröda som
kräver påpasslighet och odlarskicklighet. Den långsiktiga produktionen och skörden påverkas
starkt av hur odlingen etableras. Svaga etableringar verkar ha svårt att få en god tillväxt.
Vattentillgången är viktig för en långsiktig och säker tillväxtnivå. Salix trivs på samma
marker som jordbruksgrödor.19

Det har visat sig att Salix tar upp kadmium i större utsträckning än andra åkergrödor och kan
således användas till att rena åkermark. Kadmiumet kan dock orsaka problem vid
askhanteringen. Om Salix ska bli ett konkurrenskraftigt bränsle är det en förutsättning att
kadmiumet kan avskiljas redan vid förbränningen.20 Energitekniskt center i Piteå bedriver
idag forskning kring en metod att avskilja kadmium från askan21.

Under etableringsfasen är läckaget av växtnäring jämförbart med andra grödor. När
rotsystemet har utvecklats blir läckaget mindre. Användningen av kemiska
bekämpningsmedel är mycket mindre än vid spannmålsodlingar.22

Eftersom Salix uppträder i flisform har det den fördelen att det utan större problem kan
blandas in i eller ersätta andra trädbränslen. Fliskvaliteten kan vara lite ojämn men Salix kan
utgöra råvara för värmeverk och blockcentraler ner till några hundra kilowatt effekt. Vissa
besvär har iakttagits relaterade till tidigare nämnda askproblem.23

Idag är det inte realistiskt att anta att ett kraftvärmeverk kommer att elda enbart med Salix.
Det mest sannolika alternativet är att bränslet till 60-70% består av skogsbränsle och resten av
Salix.24 Detta beror bland annat på att dagens kraftvärmeverk ofta är giganter. I mindre
värmeverk kan Salix däremot stå för huvuddelen av bränslet.

2.2.2 Rörflen
Bland de olika gräs som har prövats i Sverige är rörflen det som har de bästa förutsättningarna
att etablera sig, främst beroende på hög avkastning och lång livslängd. Rörflen är det gräs som
visade sig ge högst tillväxt per hektar och klarar dessutom det svenska klimatet. Gräset är ett
härdigt gräs som klarar av de flesta markförhållanden och ger hög avkastning. Idag odlas
cirka 200 hektar i Norrbottens län och då främst inom ett pilotprojekt i Glommersträsk. En
hektar skördad rörflen motsvarar en produktion av cirka 30-40 MWh energi per år.

Rörflen har den fördelen att den maskinpark som används vid vallodling även går att använda
vid odling av rörflen. Den största skillnaden är att rörflen skördas under våren. Detta för att få
en jämnare bränslekvalitet, lägre fukthalt samt ett minskat behov av gödsel. Skördeperioden
är begränsad till den tid när marken har torkat upp efter vintern  utan att nästa års gröda har
börjat gro. Detta kan medföra problem då det krävs en stor arbetsinsats under en kortare
period. Norrbotten har här en fördel med sina långa ljusa, daggfria dagar.
                                                          
18 Nordin Anders. Artikel i ”Bioenergi” Nr 4 1997
19 Nutek. Energigrödor –94, R 1994:16
20 Vattenfall projekt bioenergi. Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk  1997/
21 Gällerspång Andreas, Norrbottens energikontor
22  Nutek, Energigrödor –94,.R 1994:16
23 Vattenfall AB Projekt uthålliga energilösningar. Biobränslenas sysselsättningseffekt 1998/1
24 Vattenfall projekt bioenergi. Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk  1997/6
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Det kan vara svårt att få en rörflensproduktion som kan konkurrera med förädlade bränslen
som pellets och briketter, därför kan det vara bra att introducera rörflen i förädlingskedjan.25

Förädlade bränslen har homogenare egenskaper och är enklare att hantera, dessutom finns det
idag en uppbyggd infrastruktur för förädlade bränslen. Rörflen är däremot ännu inte fullt
utprovat och är svårare att hantera. Det förefaller heller inte svårare att pelletera rörflen än
annat material. Tvärtom har testkörningar visat att rörflen har egenskaper som kan jämföras
med de smörj- och bindemedel som ibland måste tillsättas vid pelletering av trä. Vid
pelletering av enbart rörflen uppkommer stora mängder voluminös aska. Uppblandning av
rörflen med trä är att rekommendera.26

Rörflen har fördelen att vara klart för förädling direkt till skillnad mot trä som måste torkas
Det finns dock en del fabriker som producerar pellets från trä utan torkning, exempelvis
Pajala, Bureå och Överklinten i vårt närområde. De använder sig av torra biprodukter från
sågverks- och träindustrin som ändå faller ut i den ordinarie produktionen. Om det råder brist
på biprodukter från sågverken kan rörflen konkurrera trots sitt höga råvarupris. Detta tack
vare den låga förädlingskostnaden.

I Norrbotten finns cirka 25.000 hektar mark som är intressant för rörflensodlingar. Det skulle
motsvara en energiproduktion av cirka 900 GWh. Utöver detta finns det möjlighet att utnyttja
utbrutna torvtäkter. I genomsnitt blir skörden cirka 7,5 ton torrsubstans per hektar, vilket med
ett värmevärde på 4,8 MWh per ton torrsubstans ger en bruttoenergiproduktion av 36 MWh
per hektar och år. Användningen kan främst ske i små och medelstora
värmeverk/kraftvärmeverk med en kapacitet på 50-1000 kW. 27

Rörflensodlingar har goda möjligheter att startas upp med hjälp av bidrag. Idag kan man få ett
EU-bidrag på 1750 kronor per hektar eftersom rörflen är en godkänd flerårig energi- och
industrigröda.

Stråbränslen har en struktur som skiljer sig från trädbränslena och detta leder till
hanteringsproblem. Detta bör kunna lösas relativt enkelt. Ett  försök är utfört med hackad
halm som då liknar flis.28

2.3 Flytande bränslen
Majoriteten av kommunerna i Norrland har ett potentiellt överskott av biobränsle. Det finns
troligtvis en gräns för hur stor del av användning av eldningsolja som kan ersättas med
biobränslen. Hindren idag är bland annat att lagring och hantering är utrymmeskrävande och
etablerade anläggningar kan ha svårt att övergå till biobränsle på grund av detta. En möjlighet
är att använda överskottet till att producera förädlade biobränslen som pellets och briketter.
En annan möjlighet är att producera flytande bränslen i någon form. För närvarande
produceras inte flytande bränslen i Norrbotten men en produktion skulle kunna öppna nya
marknader för biobränsleprodukter med ett högt marknadsvärde.

I Sverige finns idag endast små producenter av tallolja samt Domsjöfabriken i Örnsköldsvik
som producerar 10.000 ton etanol. Den största anledningen till att det idag inte produceras
flytande bränsle från skogsråvara, rörflen eller torv är att lönsamheten är osäker. Med dagens
prissättning och skattesystem blir det svårt att få lönsamhet. Det krävs att oljepriset höjs eller
                                                          
25 Norrbottens energikontor. Energin och framtiden i Norrbotten. Ett län. Tolv alternativ. Många möjligheter
26 Nutek. Våras det för rörflen? R 1994:55
27 Vattenfall AB Projekt uthålliga energilösningar. Biobränslenas sysselsättningseffekt 1998/1
28 Norrbottens energikontor. Energin och framtiden i Norrbotten. Ett län, tolv alternativ, många möjligheter.
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att skatten på fossila bränslen blir högre. Dessutom saknas erfarenheter från produktion i
kommersiell skala.

Det finns tre lämpliga användningsområden för flytande biobränslen.
• Som ersättning för drivmedel
• Som ersättning av eldningsolja i pannor som av tekniska skäl inte kan konverteras till

fastbränsleeldning eller som är geografiskt placerade där det inte finns tillgång till
fastbränsle.

• Specialbränsle för gasturbiner eller dieselmotorer i kraftvärmeanläggningar. 29

3. Situationen i Sverige idag
Nedan följer en bild av Sveriges energitillförsel och energianvändning.

Källa: http://www.spi.se/OmOlja/olja_o_energi/olja_o_energi_m2.html 000427

3.1 Framtida potential
Under 1970 användes cirka 5 TWh el för uppvärmningsändamål. Under utbyggnaden av
kärnkraften 1972-1985 fördubblade Sverige sin elproduktionskapacitet och priserna föll som
en följd av det överskott av el som nu uppstod. Detta ledde till att elen pressades ut på
uppvärmningsmarknaden. Under 10-15 år ökade el för uppvärmning med en faktor 10. De
förutsättningar som rådde under 70- talet med oljekriserna 1973/1974 och 1978/79 gjorde att
det just då tycktes riktigt att ur samhällsekonomisk synvinkel satsa på uppvärmning med el.
Oljekriserna skapade pris- och leveransosäkerhet och billigast var att använda den
direktverkande elen. Idag prioriteras den största andelen av elanvändningen till andra

                                                          
29 Norrbottens energikontor. Energin och framtiden i Norrbotten. Ett län, tolv alternativ, många möjligheter.
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ändamål, bland annat på grund av den stundande kärnkraftavvecklingen. Vidare är en
återgång till fossila bränslen idag inte realistisk.

Andelen småhus med vedeldade eldstäder ökar idag kraftigt utan några som helst styrmedel
enligt skorstensfejarnas riksförbund. Totalt uppgår användningen av bioenergi i svenska
småhus till 12 TWh. (1997) Förutom att vedeldningen kommer att öka finns det även en stor
marknadspotential i konvertering till pelletseldning. Pelletsproduktionen växer snabbt och en
fungerande infrastruktur börjar ta form. Idag finns mer än 6000 pelletseldade småhus(1997).30

I likhet med andra I-länder har Sverige ett stort överskott av livsmedel. Arealer där det idag
odlas jordbruksprodukter utgör en stor potentialer för biobränsleodlingar. Biobränsle har den
fördelen gentemot andra möjliga alternativ att det finns en utbyggd infrastruktur och färdig
kompetens.

Idag är det populärt att använda uttryck som en hållbar utveckling eller ett uthålligt samhälle.
Dessa begrepp har manifesterats på energiområdet i policy och programdokument inom EU
(European Comission 96) och på nationell nivå i proposition 1996/97:84. Om en hållbar
utveckling skall bli verklighet måste en ny energistruktur byggas upp. Det gäller då för
bioenergissystemet att kunna svara upp mot den ökade efterfrågan innan Sverige bygger fast
sig i en annan lösning, naturgas är ett diskuterat alternativ. Den tröghet som finns i systemet
beror på höga kapitalkostnader och icke flexibla tekniklösningar. Ett exempel på detta är
svårigheterna, både ekonomiska och psykologiska, att avveckla kärnkraften. Det finns mycket
som talar för att en omställning av energisystemet även i framtiden kommer att vara en viktig
fråga. Detta beror bland annat på att det har vuxit fram enskilda aktörer som forskare,
konsulter och företag som sysslar med förnyelsebar energiteknik, lobbygrupper (t.ex.
SVEBIO31) samt miljöinriktade politiska partier.

Det finns mycket som talar för att skogsbränsle är en intressant och viktig resurs för
samhället. Huruvida skogsbränslet är intressant för de stora skogsbolagen beror till stor del på
hur väl det kan samordnas med annan verksamhet. Skogsbränslehanteringen genererar relativt
små intäktsflöden och är i normalfallet intäktsmässigt bara en marginell del. Väl integrerad
kan skogsbränslehanteringen tillsammans med övrig verksamhet uppnå synergieffekter som
väl kan motivera skogsbränslehanteringen. Samordningsfördelarna är att
skogsbränslehanteringen kan utnyttja överskottskapacitet inom det existerande systemet,
redan utvecklade resurser och strukturer kan användas och transaktionskostnaderna kan bli
lägre genom samordning med industrivirkeshanteringen.

Sammanfattningsvis kan säga att det finns många faktorer som talar för att
skogsbränslehanteringen kan bli en viktig och lönsam del av skogsföretagets verksamhet om
det kan integreras med virkesproduktion och uttag av industriråvara. 32

3.2 Import av bränslen
I takt med att biobränslemarknaden har utökats har också intresset för import ökat. Importen
sker ofta i ett prisreglerande syfte. Idag består importen i huvudsak av returträ i flisform från
Tyskland och Holland, stamved i flis- eller stockform från östersjöländerna, torv från Finland
och östersjöländerna i övrigt, olivkärnor m.m. från medelhavet samt pellets från olika länder,

                                                          
30 Nyström Kent. Ersättning av olja och elvärme med biobränsle, anförande under ” Hållbart energisystem men skogen som råvara” .
Göteborg 1997-08-26
31 Svensk bioenergiförening
32 Ling Erik. Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft. Silvestria 114. Sveriges lantbruksuniversitet
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ofta Nordamerika. Sverige är efter USA den största producenten av pellets. Som exempel kan
nämnas att Helsingborg importerar 50000 ton biobränsle från Kanada.

Att dessa kan konkurrera på vår marknad beror på att fraktkostnaderna för stora laster ligger
mellan 25-35 kr/MWh medan det i Sverige kostar 15 kr/MWh inom 5 mil och 25 kr/MWh
inom 10 mil. (1995)33 Samtidigt finns det idag ingen marknad för bränslet i dessa länder och
deponikostnaderna är så höga att en export lönar sig.

3.3 Styrmedel
De senaste åren har beskattningen på  fossila bränslen varit den viktigaste politiska styrmedlet
för att främja en ökad användning av trädbränslen. Dessutom har det funnits investeringsstöd
för införandet av trädbränsledrivna anläggningar. Det har även förekommit stöd till forskning,
utveckling, utbildning, information samt rådgivning. Man bör dock komma ihåg att jämfört
med de pengar som satsas inom bränsleforskning får biobränsle fortfarande bara en liten del.
Svavelskatt och kväveoxidavgifterna är en form av undvikandekostnad, vilket innebär att
pengarna till viss del betalas tillbaka vid rening av utsläppen.

Den svenska NOx avgiften för bland annat värmeverk infördes 1991, nivån fastställdes utifrån
teknisk kostnad för rökgasrening som 1990 uppskattades till ca 15-80 kr/kg NOx.
Svavelskatten fastställdes utifrån kostnader för ett bränsle med lägre svavelinnehåll.
Avgifterna har legat på samma nivå sedan dess. Den beskattning av fossila bränslen som sker,
den så kallade miljöavgiften, är svår att överskåda eftersom flera olika principer tillämpas
samtidigt inom energisystemet.

• Koldioxidskatt tas ut på bränslen för värmegenerering samt på produktion av processånga
men inte på bränslen som används för elproduktion. Industrisektorn betalar endast hälften
av värmesektorns koldioxidavgift.

• Svavelskatt tas ut på alla bränslen som används för energiproduktion. Möjligheter finns
att få återbetalning i proportion till eventuell svavelrening.

• Kväveoxidavgifter återbetalas i princip i sin helhet till energiproducerande företag i
relation till genererad energi.

• Allmän energiskatt utgår inte för industrisektorn eller anläggningar för kraftvärme.

                                                          
33 Vattenfall AB Projekt uthålliga energilösningar. Biobränslenas sysselsättningseffekt. 1998/1
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Tabell 3.1 Beskattning på olika bränslen 1999
Bränsleslag

Användare Eldnings
Olja 1
kr/m3

Eldnings
olja 5
kr/m3

Kol
kr/ton

Gasol
kr/ton

Naturgas
per

1000m3

Torv
Kr/ton

Råtallolja
kr/m3

Industri
Energiskatt - - - - - - 525
CO2-skatt 529 525 456 551 393 - -
Svavelskatt - 108 150 - - 40 -
Totalt 529 633 606 551 393 40 525
Totalt
kr/MWh

53 80 80 43 40 15 53

Övriga
Energiskatt 743 736 313 144 239 - 1785
CO2-skatt 1058 1049 912 1102 785 - -
Svavelskatt - 108 150 - - 40 -
Totalt 1801 1893 1375 1246 1024 40 1785
Totalt
kr/MWh

181 175 182 97 105 15 179

Källa: Energi från skogen

Den komplexa strukturen vad gäller energibeskattningen har lett till anpassningssvårigheter
och stora skillnader i praktiskt handlande mellan energiföretagen, på grund av deras skilda
skatteförutsättningar. Statsmakterna gör försök att hitta ett mer rationellt skattesystem.
Problemet är av politisk natur eftersom energiskatterna ofta är en del i partiernas förhandling
om den allmänna ekonomiska politiken. Besluten påverkas därför ofta av omständigheter som
inte direkt har att göra med energisektorn. 34

Biobränslen är befriade från svavelskatt, koldioxidskatt och allmän energiskatt.

4. Situationen i Norrbotten i dag

4.1  Potential för Pellets
I examensarbetet ”Marknadspotential för pellets i Norrbottens län”35 finns beräknade möjliga
potentialer för pelletsmarknaden. En inventering av pannor med en effekt större än 50 kW har
gjorts. Beräkningarna bygger på en verkningsgrad på 80% och att värmevärdet på pellets är
4,8 MWh per ton.

1995 fann man att pannor motsvarande cirka 6000 ton pellets är ekonomiskt lönsamma att
konvertera. Dessa pannor återfinns bland oljepannor av storleken 50 till 150 kW. Utöver detta
lokaliserade man pannor som var äldre än 15 år. Dessa pannor bör inom en rimlig framtid
vara aktuella att byta ut. Denna potentialen kommer successivt att växa fram under de närmsta
10-15 åren. Potentialen har beräknats till cirka 58000 MWh/år eller 15.000 ton pellets per år.36

                                                          
34 Energi från skogen.  SLU kontakt  Uppsala 1999
35 Jalar Jonas Välimäki Johan.  Marknadspotential för pellets i Norrbottens län 1995:181E
36 Jalar Jonas Välimäki Johan. Marknadspotential för pellets i Norrbottens län 1995:181E
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Beräkningarna har endast behandlat pannor som skulle vara direkt lönsamma att konvertera
eller pannor som ska bytas ut. Utöver detta bör det finnas en hel del pannor som skulle kunna
konvertera till pellets utan att för den skull få högre årskostnader.

Pelletsfabriken i Luleå producerade under 1999 43.000 ton pellets, varav cirka 29.000 gick på
export till södra Sverige37. Under 2000 planerar man att producera 55-60.000 ton. Fabriken
har kapacitet för att kunna framställa 90.000 ton pellets, vilket betyder att
tillverkningsprocessen inte är någon begränsande faktor för att konvertera nämnda pannor.

Att konvertera en villapanna från olja till pellets har visat sig kunna vara lönsamt och enligt
sotarna i länet finns det cirka 6000 villaägare som eldar med olja. Statistiska centralbyrån
säger att cirka 15600 pannor kan eldas med olja. Slutsatsen blir att det finns omkring 9600
pannor som drivs med el istället för olja. Några av dessa pannor kan vara kombipannor som
eldas med ved. Även för dessa bör det kunna vara lönsamt att konvertera. Pannorna motsvarar
ett värmebehov på 390.000 MWh/år eller 101.600 ton pellets. Ingen studie har gjorts på
pannornas ålder, men de flesta utnyttjar troligtvis pannan tills den havererar och köper då en
ny. Detta innebär att de mindre pannorna har en potential som är cirka 20 gånger större än för
de större pannorna38. Man ska dock komma ihåg att potentialen sträcker sig långt fram i tiden.
En sådan stor pelletsförbrukning finns det idag inte i Norrbotten.

Diagram 4.1 Pelletsförbrukning i Sverige

Källa: www.envive.se/bio/pellets2000.html 000519

4.2 Potential Skogsbränsle
Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har beräknat att bruttotillgången av primärt
skogsbränsle i Norrbotten är cirka 7000 GWh. Denna beräkning bygger på fyra antaganden.
1. Att skogsstyrelsens rekommendationer följs.
2. Att uttag inte sker i skyddade arealer.
3. Att markerna kompensationsgödslas med biobränsleaska samt i vissa fall kväve.
4. En maximalt uthållig avverkningsnivå, enligt nationella avverkningsberäkningar från

1992, på cirka 6,5 miljoner skogskubikmeter per år i Norrbotten. Under 1990-talet låg
nivån på cirka 4 miljoner skogskubikmeter per år.

Om ingen kompensationsgödsling sker skall siffran reduceras till cirka 5000 GWh per år.
Sågverk och hyvlerier bidrar med tillgångar motsvarande 1000 GWh per år. Siffran omfattar
inte råflis eftersom denna nästan uteslutande går till massaindustrin. Sågspån motsvarande
180 GWh har räknats bort eftersom ASSI Domän Karlsborg använder denna mängd. Länets
massaindustrier bidrar med 728 GWh och slutligen finns 114 GWh som återvunnet
                                                          
37 Söderström Lars. SCA Norrbränsle. Personlig kommunikation
38 Jalar Jonas Välimäki Johan. Marknadspotential för pellets i Norrbottens län 1995:181E
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trädbränsle. Detta motsvarar en aktuell teoretisk trädbränslepotential på cirka 8900 GWh per
år.
Det finns dock ekonomiska, tekniska och ekologiska faktorer som talar för att en stor del av
denna potential inte kommer att kunna utnyttjas inom den närmsta framtiden.

Tabell 4.1a Potentiellt skogsbränsleuttag i GWh
Reduktion Ej kompensations

gödsling
Gödsling

Skogsbränsleuttaget brutto 5000 7000
Ökade naturvårdsambitioner 10% 4500 6300
Låg ekonomisk tillgänglighet* 50% 2250 3150
Tekniskt spill 30% 1575 2205
Skogsbränsleuttag netto 1575 2205

*På grund av långa transportavstånd, låga uttag per arealenhet m.m.

Den totala tillgängliga potentialen från skogsbränsleuttag är då 1600-2200 GWh. Till detta
skall biprodukter och återvinningsvirke läggas.

Tabell 4.1b Potential för biprodukter och återvinningsvirke i GWh
Delpotential Totalt (inklusive skogsbränsleuttag)

Biprodukter, sågverk, massaindustri 1700 3300-3900
Återvinningsvirke 100 3400-4000
Källa: Norrbottens energikontor. Energi 2001- för en långsiktigt hållbar energiförsörjning i
Norrbotten.

Potentialen har dock möjlighet att öka i framtiden i takt med att ny teknik utvecklas, sågverk
och massaindustrin ökar sin produktion samt en ökad förädling av träråvaror i Norrbotten.

Dagens trädbränsleanvändning i Norrbotten uppgår till cirka 2 500 GWh  per år, inklusive en
pelletsexport på 200 GWh per år.39

Konkurrerande användningsområden för träråvaran är i första hand sågtimmer och
massaved.40 I potentialsiffrorna ovan har inte medräknats någon potential från de traditionella
timmer- och massavedssortimenten, d.v.s. rundvirke med mer än 5-10 cm i toppdiameter - det
innebär att det inte råder någon konkurrens mellan timmer/massaved och den potential som
uppges ovan.41

4.3 Potential för rörflen
I Norrbotten finns cirka 25 000 hektar mark som är intressant för rörflensodlingar. Det skulle
motsvara en energiproduktion av cirka 900 GWh. Utöver detta finns det möjlighet att utnyttja
utbrutna torvtäkter. I genomsnitt blir skörden cirka 7,5 ton torrsubstans per hektar, vilket med
ett värmevärde på 4,8 MWh per ton torrsubstans ger en bruttoenergiproduktion av 36 MWh
per hektar och år.42

                                                          
39 Norrbottens energikontor, Energi 2001 - För en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Norrbotten.
40 Vattenfall AB Projekt uthålliga enenrgilösningar, Kostnader och tillgänglighet för trädbränslen på medellång sikt, 1998/6
41 Gällerspång Andreas, Norrbottens energikontor



19

4.4 Förbrukning av fossila bränslen idag
Förbrukningssiffror är hämtade från Norrbottens energikontor. Från grunddata har bensin och
diesel under rubriken ”övrigt” inte tagits med i tabellerna då det kan antagas att större delen
av detta används vid fordonsdrift. Eftersom rapporten inte behandlar fordonsbränsle hade det
inte varit rättvisande att redovisa de siffrorna här.

Tabell 4.2 Total förbrukning av fossila bränslen i Norrbotten i GWh
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Arjeplog 31,9 17,8 2,5 4,2 0 0 7,4
Arvidsjaur 46,8 8,8 4,4 10 0 0 23,6
Boden 87,8 5,3 6,5 12,2 26,2 26 11,6
Gällivare 517,1 451 23,8 7,4 4 23 7,9
Haparanda 25,6 3,1 0,4 10,6 0,2 0,2 11,1
Jokkmokk 33,7 2,3 2,2 5,3 0,2 0,2 23,5
Kalix 327 143,8 8,8 21,5 4,2 1,4 147,3
Kiruna 1115,6 1040,1 16,6 7 19,4 15,3 17,2
Luleå 3884,9 3548,9 31,8 16,8 5,2 133 149,2
Pajala 35,3 1,8 2,1 7 3 2,9 18,5
Piteå 732,6 566,6 5,7 26,3 32,1 28,3 73,6
Älvsbyn 33,1 4,4 1,1 10,7 1,2 1,2 14,5
Överkalix 36,2 6,5 1,3 8,4 4,1 3,5 12,4
Övertorneå 51,3 12,9 2,8 4,5 11,8 11,9 7,4
Totalt 6194 5228 101 121 34 219 444

Källa: Norrbottens energikontor. Kommunvisa energistudier för kommunerna i Norrbottens
län

Den fossilbaserade elproduktionen står idag för cirka 5% av den totala elproduktionen i
Sverige. I efterföljande tabell har denna siffra används för att få fram en ungefärlig siffra på
hur mycket el som härstammar från fossila bränslen. Detta är endast en grov uppskattning och
skall inte ses som exakta siffror, utan snarare ge en grov bild av varifrån de fossila bränslena
härstammar.
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Tabell 4.2 Total förbrukning av el i Norrbotten baserad på fossila bränslen, GWh
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Arjeplog 157,2 88,5 12,2 43,4 0 13,1 7,9
Arvidsjaur 132,6 21,2 25,5 64,2 0 21,7 6,6
Boden 392,8 22,9 90,8 220,9 4,1 54,1 19,6
Gällivare 450,6 178 61 170 1,8 39,8 22,5
Haparanda 128 32,1 19,6 62,9 2 11,4 6,4
Jokkmokk 113,3 23,5 22,3 60,4 4,8 2,3 5,7
Kalix 595 377,1 22,6 168,5 1,1 25,7 29,8
Kiruna 1375,4 1098 65,7 145,6 20,4 45,7 68,8
Luleå 1478 692,4 166,6 458,4 20,6 140 73,9
Pajala 124,2 13 20 73,7 1 16,5 6,2
Piteå 1276,4 791,5 66 335,8 6,6 76,5 63,8
Älvsbyn 135,7 31,9 19,4 67,7 1,1 15,6 6,78
Överkalix 71 11,9 11,5 35,1 0,2 12,3 3,5
Övertorneå 70,8 9,6 11,3 40,4 2,1 7,4 3,5
Totalt 6501 3392 614 1947 66 482 325

Källa: Norrbottens energikontor. Kommunvisa energistudier för kommunerna i Norrbottens
län

Den direkta användningen av fossila bränslen i Norrbotten uppgår till 6194 GWh plus den
förbrukning som sker vid eltillverkningen, 325 GWh, totalt cirka 6520 GWh. Utöver detta
tillkommer fossila bränslen som förbrukas vid transporter. Detta är cirka 3000 GWh, men
behandlas inte i rapporten.

Det finns idag ingen möjlighet att satsa på biobränsle inom alla kategorier i tabellerna ovan
utan man bör koncentrera sig på några få områden till en början. Industrin har ofta satsat stora
pengar på ett system och har inte möjlighet att byta detta innan det är slutkört. Eftersom
investeringen är stor är det dessutom ofta så att man försöker byta ut delar och reparera istället
för att byta hela system. Dessutom handlar det ofta om väldigt stora anläggningar där det kan
vara svårt att hitta en bra lösning med enbart biobränsle.

Industrin är väldigt styrda av priset men förstår den marknadsföringsmässiga fördelen av att
ha en biobränsledriven anläggning. Kan man ta fram ett förslag som kan konkurrera
prismässigt med olja möter man inga större hinder. Detta är en kategori där det ganska sällan
finns möjlighet att installera bioenergi, men man bör vara med och konkurrera när ett byte av
system ska ske.

Offentliga förvaltningar och bostäder är två kategorier som ofta kan konvertera från olja till
pellets utan att priset skjuter i höjden. Här gäller det att presentera lättförstålig fakta och visa
på att tekniken fungerar. Går det inte att konvertera kör ägaren oftast sin anläggning tills den
går sönder och byter då. Det är mycket viktigt att man kan visa på skillnader mellan olja och
pellet när ett byte ska ske. Kunnig personal måste kunna presentera ett vettigt förslag. Här
uppkommer möjligheter att sälja biobränsleanläggningar hela tiden och ska man slå sig in på
denna marknaden måste man ha ett trovärdigt och enkelt koncept.
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När det gäller fjärrvärme- och el- och kraftvärmeverk har dessa kommit ganska långt. Idag
använder många biobränsle. Här finns mängder av exempel på anläggningar som drivs med
biobränsle och fungerar bra. Detta ska man utnyttja för att ytterligare kunna höja graden av
biobränsle.

4.5 Agenda 21
FN:s världskonferens om miljö och utveckling gick av stapeln i juni 1992. Under 12 dagar i
Rio de Janerio, Brasilien, skulle jordens framtid avgöras. Ett av dokumenten från konferensen
var Agenda 21. I Agenda 21 dokumentet ges de lokala myndigheterna i världen uppdraget att
ta fram de lokala strategierna för en hållbar utveckling. De flesta av kommunerna i Norrbotten
har uttalade mål som de ska uppnå. Målen är ofta hårda och samtliga kommuner har mål som
omfattar ett införande av förnyelsebara resurser eller en energieffektivisering. Många av
kommunerna strävar även efter att produktionen skall ske lokalt. Om målen skall kunna
uppnås måste krafttag tas till. Sol- och vindkraft i all ära men idag är det vattenkraft och
biobränsle som har de största potentialerna. Vattenkraften är redan väl utbyggd och om stora
förändringar skall till är biobränsle ett av de absolut mest intressanta alternativen.
Skogsbränsle är extra attraktivt i Norrbotten eftersom vi har mycket råvaror på ett nära
avstånd. Nedan följer utvalda målpunkter från några kommuners Agenda 21 dokument.

Arjeplog – Energin skall komma från förnyelsebara resurser och förbrukas på ett resurssnålt
och effektivt sätt. Så långt som det är möjligt skall produktionen ske lokalt. Möjligheterna för
vidareförädling av biobränsle i kommunen skall utredas snarast. Fjärrvärmenätets kapacitet
skall utökas så att fler hus kan anslutas och alternativ till direktverkande el i hyreshus skall
stimuleras.

Arvidsjaur-  Energi skall produceras och förbrukas på ett resurssnålt och effektivt sätt som är
förenligt med kretsloppstänkande. Arvidsjaurs kommun skall i framtiden vara
självförsörjande genom bland annat biobränsle, solenergi och vindenergi. Elenergi skall bara
användas till uppvärmning om alternativ saknas. Till 2002 skall förnyelsebar energi ha ökat
med 50% jämfört med 1996.

Boden – Innan 2015 skall produktion av el och värme ske med minst 90% förnyelsebara
energikällor, oljeeldning skall ha upphört inom kommunalt ägda fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet. Till 2005 skall produktionen av el och värme till 75% bestå av
förnyelsebara energikällor, oljeeldning skall ha minskat till hälften jämfört med 1997 års
förbrukning inom kommunalt ägda fastigheter utanför fjärrvärmeområdet. Inga kommunalt
ägda fastigheter skall värmas med direktverkande el. Villor som värms med direktverkande el
skall minska med 25%.

Gällivare – Möjligheter till en effektivare energianvändning och en hållbar energiförsörjning
skall utredas. Kommunen skall uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Luleå – Kommunen skall pröva förnybara bränslen för transporter och energiförsörjning.
Kommunen skall även snåla och effektivisera användningen av energi, vatten och material.
Den överskottsenergi som produceras skall utnyttjas, utöver överskottsenergin skall
förnyelsebara energislag prioriteras. Användningen av ändliga naturresurser skall minska så
att uttaget inte är större än tillväxten.

Pajala - I det hållbara samhället är energiproduktionen baserad på förnyelsebara energikällor
såsom biobränslen, sol- och vindkraft.  Senast år 2005 skall samtliga kommunala fastigheter
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uppvärmas med biobränslen där så är praktiskt möjligt. Inga kommunalt ägda fastigheter ska
värmas upp med direktverkande el. Den kommunala energianvändningen skall minska med
15 % till år 2003 jämfört med 1998. Kommunen skall utarbeta ett energihushållningsprogram
senast 2002.

Piteå- Till 2010 skall energiförsörjningen till industri och uppvärmning utgöras av
förnyelsebara energikällor i en klok kombination av storskaligare lösningar med olika
småskaliga. Den energitekniska kompetensen inom biobränsleområdet ska vara i framkant i
landet. Till år 2000 skall utsläppen av CO2 från fossila bränslen ha minskat med 10% jämfört
med 1996.

Överkalix -  Minska de totala koldioxidutsläppen inom främst trafik- och energisektorn. För
att detta ska kunna ske måste användningen av fossila bränslen minska. Minskningen skall
ske genom effektivare energianvändning.

Övertorneå  – Vill förbättra andelen förnyelsebar energi för uppvärmning inom den
kommunala verksamheten samt öka andelen förnyelsebara resurser i samband med
energiförbrukningen. Energiplan skall tas fram och ständigt revideras och utvärderas.

5. Lokala effekter
Bioenergi står idag för cirka 20% av den totala energiförsörjningen i Sverige (1997). Intresset
växer stadigt tack vare möjligheter till en lokal produktion, ökad sysselsättning, förbättrad
miljö samt en säker energiförsörjning.

En jämn tillgång och ett stabilare pris än på importerade bränslen, beroende på minskad
känslighet för storpolitik och dollarsvängningar, innebär en ekonomisk trygghet för
förbrukaren. Frakterna av olja och gas är ofta långa och kostsamma, olyckorna är många
gånger katastrofala. Biobränsle kommer från de svenska skogarna vilket innebär att frakterna
blir kortare, billigare och säkrare. Med biobränsle finns dessutom en uppenbar
nationalekonomisk och mänsklig vinst. Pengar och arbetstillfällen stannar i Sverige.

5.1 Sysselsättningseffekter
Utnyttjandet av trädbränsle ger upphov till betydligt fler arbetstillfällen än motsvarande
användning av fossila bränslen. Dels direkta arbetstillfällen som bränsleförsörjning och
energiproduktion och dels indirekta som tillverkning av utrustning, servicefunktioner m.m.

En värmecentral som byggs upp i ett mindre samhälle genererar lokal sysselsättning inom
flera olika sektorer. Själva byggnationen kan ge sysselsättning, såvida kompetens och
lämpligt företag finns på orten. Den viktigaste effekten är den långsiktiga sysselsättningen
som uppstår genom produktion av bränsle och pannskötsel. Denna effekt är varaktig under
minst 25-30 år. Utöver detta skapas indirekt sysselsättning i form av underhåll av maskiner
och utrustning. Det kan även uppstå så kallade multiplikatoreffekter eftersom pengarna
stannar inom regionen och stimulerar andra företag, som i sin tur skapar nya arbetstillfällen.
Sysselsättningseffekter för mindre lokala anläggningar syns i tabellen nedan. Bedömningen är
gjord med hjälp av de produktionskapaciteter som de olika utrustningarna har och vilken
bemanning de behöver. Stora lokala variationer kan förekomma  beroende på olika lokala
förutsättningar.
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I tabellen nedan finns en grov uppskattning på hur många arbetstillfällen som skapas när en
mindre panna installeras. Detta är ofta pannor som installeras som en gemensam värmecentral
för några hushåll i mindre byar. Arbetena stannar ofta inom byn.

Tabell 5.1 Sysselsättningseffekter för mindre lokala anläggningar
Anläggningsstorlek 0,5 MW 1,0 MW 2,0 MW
Levererad energimängd MWh 1900 3800 7700
Bränslebehov m3 grenar och
toppar (grot),  flis

2500 5000 10000

Årsman
Skotning grot 0,15 0,3 0,70
Sönderdelning 0,10 0,15 0,25
Transporter 0,10 0,15 0,25
Skötsel av anläggning 0,25 0,50 1,00
Bokföring administration 0,10 0,20 0,30
Summa årsarbetstillfällen 0,70 1,30 2,50
Källa: Bioenergi i väst. Farmarenergi en allsidig utvärdering av lokala lantbrukägda
bioenergisystem i Molkom och Ed.  Projektrapport 1995:2

Efter att ha korrigerat för den sysselsättning som går förlorad när användningen av fossila
bränslen minskar, kan den totala sysselsättningseffekten vid övergång från fossila bränslen till
trädbränslen inom industrin beräknas uppgå till cirka 250 årsarbeten per TWh.
Arbetskraftbehovet varierar mellan olika typer av bränslen. Förädlade trädbränslen skapar mer
arbetstillfällen. Många av dessa arbetstillfällen skapas i glesbygden eftersom det är där som
råvaran finns. Utnyttjandet av trädbränsle innebär dessutom att en stor del av intäkterna
stannar inom länet och kan bidra till utvecklingen. 43

Under de senaste åren har en effektivisering skett och detta har medfört att arbetskraftbehovet
per producerad energienhet har sjunkit. Totalt sett har dock det totala antalet arbetstillfällen
inom branschen ökat eftersom det har skett en ökad användning.

Tabell 5.2a Sysselsättningseffekter biobränsle
Sysselsättning, årsman / TWhBränsleråvara
Direkt Indirekt Totalt

Potential
 TWh

Sysselsättning
 Årsman

Torv 200 80 280 - -
Grenar och
toppar (grot)

190 100 290 1,6-2,2* 494-638

Spån, bark 40 40 80 1,7 136
Halm 180 0 180 - -
Salix, energigräs 160 0 160 0,9** 144
Källa: Vattenfall Biobränslenas sysselsättningseffekt, 1998/1

* Potential för skogsbränsleuttag
** Rörflenspotential i Norrbotten (exklusive torvmark).

Den mark som är potentiellt möjlig att odla rörflen på är även möjlig för halm, därför har
ingen potential tagits upp här då rörflen är ett troligare alternativ.
                                                          
43 Norrbottens energikontor. Energi 2001 - För en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Norrbotten.
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Den årliga tillväxten på de bättre torvobjekten (över 50 hektar och i bra lägen) motsvarar en
energipotential, efter att de mycket skyddsvärda arealerna (enligt klassificeringen i den
pågående våtmarksinventeringen) tagits bort, på omkring 0,06-0,08 TWh. Detta är klart
mindre än de 0,5 TWh som bryts idag. Med en fortsatt torvbrytning i nuvarande takt kommer
dock de tillgängliga objekten att räcka i många hundra år framåt. Därför har ingen potential
beräknats för torv.

Tabell 5.2b Sysselsättningseffekter vid förädling av biobränsle
Bränsle Sysselsättning Årsman / TWh Potential

TWh framtiden
Sysselsättning
 Framtiden

Briketter 140
Pellets > 50 kW 220 0,1 22
Pellets villor* 220 0,48 105
Pulver 200
Källa: Vattenfall Biobränslenas sysselsättningseffekt, 1998/1

* Detta är en långsiktig potential som förutsätter att alla villaägare kommer att installera en
pelletspanna när deras olje- eller elpanna havererar.
Eftersom pellets produceras i Luleå idag har all potential beräknats för pellets. Självklart kan
en viss del av potentialen komma att ersättas med briketter eller pulver.

Tabell 5.2c Sysselsättningseffekter vid användning av biobränsle
Användning Sysselsättning Årsman / TWh
Industri 250
Lokaler 200
Fjärrvärme 84
Elgenerering 84
Källa: Vattenfall Biobränslenas sysselsättningseffekt, 1998/1

Det finns idag en större potential på marknaden för trädbränsle i Norrbotten än vad det finns
råvara. Men om vi förutsätter att den potential som finns redovisad här kommer att utnyttjas
blir den totala extra sysselsättningen i Norrbotten cirka 1000 årsarbeten. Men detta är inte den
enda fördelen. I takt med att biobränsle tas i bruk utvecklas ny teknik. En utveckling av bättre
teknik ökar betalningsförmågan och ger en värdeökning av skogen. Tillvaratagning av
röjningsrester ger en tillväxtsänkning men kan samtidigt vara ett incitament för skogsägare att
röja och på sätt öka chanserna till att få bättre betalt för virket i framtiden44.  En lokal satsning
på biobränsle kan även leda till att särskild industri uppkommer. Utrustning skall tillverkas,
system levereras, installerade system skall underhållas. Denna industri kan dock inte alltid
förväntas uppkomma lokalt, men Norrbotten har en väl utvecklad infrastruktur kring
skogsbruk så de flesta jobben har möjlighet att uppkomma här.

Biobränsle är även intressant ur den synvinkeln att råvaran är tillgänglig över hela Sverige
och det finns inga skäl till att transportera råvaran någon längre sträcka. Detta medför att
regionerna blir självförsörjande och sysselsättningen kommer att öka bland annat som en följd
av att transporterna kommer att ske lokalt. Oljetransporter sker oftast med fjärrtrafik medan
biobränsle oftast produceras och distribueras lokalt.

                                                          
44 Gällerspång Andreas Norrbottens energikontor.
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Odling av energigrödor har positiva effekter på jordbruket om alternativet är att lägga ner
verksamheten, vilket ofta är fallet idag. Sverige har, liksom de flesta andra i-länderna ett
överskott av jordbruksprodukter och jordbruket är i behov av alternativa lösningar. Här har
energigrödorna en gratischans att på ett enkelt sätt etablera sig som en jordbruksgröda.

5.2 Säker energiförsörjning
Vissa verksamheter kräver även under en krissituation en säker leverans. Oavsett situationen
måste det alltid finnas en viss tillgång till el, drivmedel och bränslen. Skadehoten minskar ju
säkrare energiförsörjningen är. Energiförsörjning som är baserad på fossila bränslen medför
en extra kostnad för att kunna uppnå säkerhet eftersom en viss mängd fossila bränslen måste
hållas i lager i händelse av en krissituation eller en krigssituation. Ett sätt att uppnå full
säkerhet utan att vara beroende av oljelager vore att öka användningen av biobränslen och
därmed minska oljebehovet.

Nästan all vattenkraft produceras i norra Sverige medan den största andelen el används i de
södra delarna av vårt avlånga land. Elsystemet är uppbyggt med, och beroende av, långa
ledningar. Detta medför att elförbrukningen är mycket sårbar. Skadas nätet så att el från
vattenkraftverken inte kan överföras till södra Sverige blir det mycket svårt att tillgodose
södra Sveriges behov av el. Dagens produktionsresurser består till stor del av kärnkraft som är
svårreglerad och tar lång tid att starta upp. På grund av säkerhetskrav kan kärnkraften inte
heller räknas som en resurs i en krigssituation.

Lokala produktionsresurser som biobränsle är värdefulla. En biobränslesatsning skulle trygga
energiförsörjningen, öka säkerheten samt stärka beredskapen i elproduktionen. 45

5.2.1 Värdering av välfärdsvinst vid ökad biobränsleanvändning
Olja lagras för kris och krig, där krislagret skall motsvara 25% av årsförbrukningen.
Krigslagrets storlek fastställs från år till år och prövas individuellt för varje kraftverk, men en
generell siffra är 10% av årsförbrukningen. Den sammanlagda lagringsvolymen blir då 35%
av årsvolymen. För de förbrukare som  ligger under gränsen för lagringsskyldighet lagras
motsvarande mängd i försäljningsledet. I nedanstående beräkningar ses till samhällets
välfärdsvinster och således behöver ingen hänsyn tas till olika kriterier för lagringsskyldighet.
Individuella  krav blir betydelsefulla först om en beräkning av minskade lagerkostnader görs
för ett enskilt kraftverk.

Värdet av en konvertering från olja till biobränsle vad gäller minskande behov av oljelagring
blir cirka 4 kr/ MWh räknat på ett år. Detta är den kostnad som undviks tack vare minskade
lager. Beräkningarna omfattar endat aspekten minskade lager. Andra välfärdsvinster eller
förluster behandlas inte. Beräkningarna är baserade på bränslekostnader och omfattar inte
tillgång till lagerutrymme. Den verkliga kostnaden är troligtvis högre.46

Trädbränslepotentialen i Norrbotten motsvarar 3400-4000 GWh. Idag förbrukas enligt tabell
4.1 och 4.2 cirka 6520 GWh olja. Det är inte möjligt att ersätta hela oljeförbrukningen med
biobränsle. En översiktlig räkning visar dock att om vi utnyttja den potential som finns
kommer kostnaderna för lagerhållning av olja att minska med mellan 13,6 och 16,0 miljoner
kronor per år. Beräkningarna tar inte hänsyn till huruvida trädbränsle måste lagras. Det är
dock inte speciellt troligt att detta ska behöva ske i någon större omfattning eftersom bränslet

                                                          
45  NUTEK. Effekter av biobränsleanvändning- med fokus på säker energiförsörjning R 1997:36
46 NUTEK. Effekter av biobränsleanvändning- med fokus på säker energiförsörjning R 1997:36
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finns lokalt tillgängligt över hela landet. Även om en viss lagring skulle behöva finnas blir
den knappast lika omfattande.

Den vinst som görs rent ekonomiskt är liten och har ingen större betydelse sett ur ett vidare
perspektiv. Däremot skall man inte glömma aspekter som att energiförsörjningen blir lokalt
förankrad och därmed säkrare, vilket även det har ett värde även om det inte går att värdera.

5.3 Miljöeffekten
Vid Riokonferensen 1992 fastslogs att all miljöförstöring borde betalas av den som förstör
miljön, istället för, som det är idag, skattebetalarna. Om denna princip skulle antas vore det
legalt att använda kol och olja, men betydligt dyrare. Ett införande av en sådan regel skulle
göra att priset på hållbara alternativ, som till exempel biobränsle skulle bli
konkurrenskraftiga. Detta skulle då kunna medföra en ökad handel med biobränsle. Import av
biobränsle för industriellt bruk skulle bli ekonomiskt försvarbart. På samma sätt som vi
förutsätter att en privatperson som förorsakar en skada ska bli ersättningsskyldig bör vi även
förutsätta att industrin ska betala för sin miljöförstörande verksamhet. Idag förskonar vi
koleldade kraftverk från ansvar medan vattenkraftbolag åläggs att plantera ut fisk.47

När det gäller koldioxid ger biobränsle inget nettotillskott. Växthuseffekten, som antas beror
på utsläpp av koldioxid, är dock ett globalt problem och så länge inga nya ”miljöförstöraren
betalar”- principer kommer leder biobränsle inte till några positiva lokala effekter vad gäller
koldioxidutsläpp. ( -Däremot är det positivt globalt sett. ) Vid en övergång från fossila
bränslen till biobränslen minskar mängden svavel, eftersom trädbränsle innehåller en mycket
låg halt av svavel, och detta medför att man får positiva lokala effekter vad gäller försurning
och övergödning.48 I förhållande till olja ger trädbränslen utsläpp av kväveoxider som ligger
under eller i nivå med utsläppen från olja. Totalt sett är det dock trafiken som är den stora
boven. Trafikavgaserna står för närmare 80% av de totala utsläppen.49

De flesta utsläpp av luftföroreningar är förknippade med ekonomisk aktivitet och då kanske
främst vid transporter och förbränning. Nedan görs ett försök att prissätta miljön, men det är
inget enkelt arbete. Kan man prissätta en försämring av den biologiska mångfalden eller
lidande i samband med sjukdom. Och vad kostar ett för tidigt dödsfall orsakat av höga halter
av luftföroreningar. En viktig fråga att besvara är hur företagets miljöbelastande aktiviteter
skall kopplas till  effekten och den miljökostnad som aktiviteten ger upphov till. Företagen har
både en direkt och en indirekt miljöpåverkan. Den direkta uppkommer genom utsläpp från
exempelvis skorstenar och avlopp, den indirekta uppkommer genom leverantörens och
konsumentens miljöpåverkan kopplad till produkten. Skall företaget endast betala den direkta
påverkan eller även stå för en viss del av den indirekta. Vad som är företagets samhälleliga
ansvar är svårt att avgöra men viktigt för att kunna avgöra företagets miljöpåverkan (och
därmed miljökostnad).

5.3.1 Värdering av utsläpp
All data och motivering är hämtad ifrån studien ” Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan”.

Kväveoxider, NOx och Svaveldioxid, SO2

Som grund vid värdering av NO2 och SO2 används vägverkets värderingar på 43 respektive 16
kr/kg. Värdena inkluderar såväl indirekt som direkt effekt på naturlig miljö. Vid en jämförelse

                                                          
47 www.vasabladet.fi/nyheter991109/nyhet4.htm .000426
48 Personlig kommunikation Hans-Erik Uhlin 000427
49 Norrbottens energikontor. Energi 2001 - För en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Norrbotten.
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med andra studier som används undvikandekostnadsmetoden ligger vägverkets siffror på
ungefär samma nivå. För de direkta utsläppen adderas kostnader för hälsoeffekter. Dessa
kostnader har beräknats vid implementeringen av Extern E-metodiken i Sverige och är 16
kr/kg för NOx samt 20 kr/kg för SO2. Vid indirekta effekter som elförbrukning och
kemikalieframställning antas inga hälsoeffekter. Miljökostnaderna blir då totalt 62 kr/kg för
NOx och 36 kr/kg för SO2.

Partiklar
Osäkerheten kring partiklars miljöpåverkan är stor. Miljökostnaden väljs enligt angiven källa
till 29 kr/kg. Till stor del antas hälsoeffekterna bero av befolkningstäthet och närhet till
utsläppskällan. Därför är det svårt att jämföra utsläpp av ett kilo partiklar från en 50 meter hög
skorsten med ett lika stort utsläpp som sker i markhöjd. För värdering av utsläpp från bilar
används därför vägverkets värdering på 180 respektive 1084 kr/kg för landsbygd respektive
tätort.

Koldioxid, CO2

Det finns en mängd olika sätt att värdera koldioxidutsläpp och alla har sina brister.
Skadekostnadssceneriet bygger på olika konsekvenser av en framtida klimatförändring och
höjning av havsnivån. För att kunna uppskatta kostnader måste dessutom antaganden göras
om framtida CO2-utsläpp. Undvikandekostandekostnadsmetoden tar ingen direkt hänsyn till
själva skadan. Ett annat sätt är att titta på kostnader för att plantera träd som skulle ta upp
överskottet av koldioxid. Det ter sig kontroversiellt att räkna på detta sätt eftersom det inte
finns någon koppling mellan skadan och planteringskostnaden. I studien ” Att sätta pris på ett
företags miljöpåverkan” väljs ett högt och ett lågt värde och i beräkningarna används ett
medelvärde av dessa.
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Tabell 5.3 Sammanställning av miljökostnader
Effekter på naturlig
miljö (kr/kg)

Effekter på hälsa
(kr/kg)

Summa (kr/kg)

SO2

Direkta utsläpp 16 20 36
Vägtrafik, landsort 16 16
Vägtrafik, tätort 16 98 114
Indirekta utsläpp 16 16

NOx

Direkta utsläpp 43 19 62
Vägtrafik, landsort 43 43
Vägtrafik, tätort 43 49 92
Indirekta utsläpp 43 43

Partiklar
Direkta utsläpp 29 29
Vägtrafik, landsort 180 180
Vägtrafik, tätort 180 180
Indirekta utsläpp 29 29

CO2 Kr/ton
Högsta värde 380
”Medelvärde” 195
Lägsta värde 9,6
Källa: Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan

 6. Konvertering till biobränsle
Att bygga om en olje- eller koleldad panna till en biobränsleeldad är oftast en tänkbar lösning.
Ofta innebär det dock en sänkning av effekten. Bland annat på grund av de större luft- och
rökgasflöden som biobränsleeldning medför. Ett sätt att minimera effektminskningen är att
återvinna kondenseringsvärmet i rökgaserna. Vid konverteringen kan det vara enklare att gå
över till ett förädlat bränsle. Pulvereldning innebär det minsta ingreppet men ställer krav på
det dyraste bränslet. Eldning med förädlade bränslen ställer höga krav på råvaror med god
kvalitet och de agrara bränslena måste prioriteras för att snabbt kunna komma in i systemet.

Vid förbränning av torkat bränsle i pulverform, pellets eller briketter erhålls en högre
pannverkningsgrad, ungefär 90-92% vid torkat bränsle jämfört med cirka 85%vid förbränning
av fuktig flis. Detta skall då jämföras med den energi, normalt 18-20%, som åtgår för att torka
det förädlade bränslet. Vid förbränning av fuktigt bränsle kan energin ur rökgaserna utvinnas
genom rökgaskondensering. 50

Vid konvertering till pellets i småhus finns tre olika tekniker
• Oljebrännaren byts ut mot en pellettbrännare och befintlig panna bevaras. Det är

huvudsakligen genom pellettbrännare som pellets har introducerats i småhus. Potentialen i
Sverige är cirka 400 000 småhus.(1997)

                                                          
50 Naturvårdsverket. Biobränsle för el och värme, hinder för ökad användning Rapport 4670
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• Där vattenburen el finns idag kan pelletspannor installeras istället för elpannor.
Potentialen i Sverige är cirka 250 000 småhus.(1997)

• En pelletskamin kräver inget vattenburet system och kan installeras i hus som har
direktverkande el utan att värmesystemet behöver byggas om. Potentialen i Sverige är
cirka 500 000 småhus. (1997)

I fallet där en pelletspanna och pelletskamin skall installeras krävs även en skorsten.
Lönsamheten att konvertera från olja till en pellletsbrännare är god och investeringen betalas
av på 4-6 år (1997). Lönsamheten vid konvertering från vattenburen el är beroende av
teknikval, men finns möjlighet att installera en värmepanna och skorsten är investeringen
återbetald på 8-10 år med dagens priser (1997). Det bör noteras att elpriset har sjunkit något i
samband med avregleringen 1999 och varierar dessutom beroende på var i landet man
befinner sig. En normalstor villa kräver cirka 6 ton träpellets per år för att täcka värme- och
varmvattenbehovet (motsvarar 25 000 kWh).

Vid konvertering av flerfamiljhus eller lokaler är det främst aktuellt med pelletsbrännare eller
brikettinstallation. Idag finns ett relativt stort sortiment att tillgå. Den totala potentialen
uppgår till 15-20 TWh/år.51

Om investeringen handlar om ett brännarbyte och installation av matarutrustning kommer
kostnaden att hamna på cirka 20 000 kronor.(1996) Det har då förutsatts att oljepanna,
skorsten och radiostoreffekt kan användas i befintligt skick. Följande förutsättningar har
används vid beräkningarna.

Oljepris 3000 kr/m3 Årsmedelverkningsgrad vid oljeeldning 0,65 Pelletspris 22 öre/kWh
Rörlig driftskostnad vid pelletseldning 3 öre/kWh. Årsmedelverkningsgrad vid pelletseldning
0,75 (alla priser exklusive moms)

Med dessa förutsättningar kommer investeringen att betala av sig på sju år. ( -inklusive
ränta)52

Tabell 6.1 Utsläpp vid pelletseldning i småhus per år
Typ av utsläpp Enskild oljepanna Pellets
Svaveloxid per år 7 kg 4 kg
Kvävedioxid per år 8 kg 6 kg
Koldioxid per år 10 ton -
Källa: Ljungblom Lennart, Pelletseldning i småhus, utdrag ur boken:20°C men hur? Artikel i
”Bioenergi” Nr 2 1996

Antag att 50% av den potential som 1997 fanns för oljepannor och vattenburen el skulle
konverteras till pelletseldning. Det skulle innebära cirka 325.000 småhus. Om vi nu leker med
tanken att dessa hushåll ska betala för vad de smutsar ner. (Vilket de ändå i slutändan på något
sätt får göra eftersom halterna måste hållas låga.) Det ”kostar” enligt tidigare redogörelse i
tabell 5.3 36 kr/kg för svaveldioxid, 62 kr/kg för kvävedioxid och 195 kr/kg i koldioxid att
släppa ut dessa luftföroreningar. Varje hushåll skulle vid byte till pellets släppa ut 3 kg mindre
svaveloxid, 2 kg mindre kväveoxider och 10 ton mindre koldioxid. Detta skulle i rena
                                                          
51 Nyström Kent. Ersättning av olja och elvärme med biobränsle, anförande under ” Hållbart energisystem men skogen som råvara” .
Göteborg 1997-08-26
52 Ljungblom Lennart. Pelletseldning i småhus, utdrag ur boken:20°C men hur? Artikel i ”Bioenergi” Nr 2 1996
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kostnader innebära en besparing på 3*36 + 2*62 +  10*195 = 2182 kr/år och hushåll. Om vi
nu antar att 50% kommer att konvertera blir den svindlande besparingen 2182*325.000 = 709
miljoner kronor.

Tabell 6.2 Den volym av olika trädbränslen som behövs för att ersätta 1m3 olja
Bränsle Lagringsvolym (m3)
Eldningsolja 1 1,0
Träpelletts 3,4
Träbriketter 3,5
Träpulver 8,5
Skogsbränsle (< 35 % fukthalt) 10
Skogsbränsle (50 % fukthalt) 13
Sågspån (50 - 55 % fukthalt) 15
Kutterspån (10-15 % fukthalt) 16
Bark (> 50 % fukthalt) 20
Källa: Kastberg S. Faktablad- bränslesortiment.. Projekt ”vision träförädling”. Länsstyrelsen i
västerbottens län. 1995.

7. Transportsystem för biobränsle
För att producera och transportera halm, Salix och avverkningsrester från skogen – toppar och
grenar- går det åt fyra till fem procent av den skördade biomassans energiinnehåll. Av detta
beror cirka en procent på transporten. Biomassa behöver ju inte, till skillnad från olja,
transporteras flera hundra mil. Framtida transporter av biomassa skall inte behöva bli längre
än i genomsnitt 40 kilometer. Dagens transport av träflis är i genomsnitt cirka 80 kilometer.
Anledningen till att transportsträckan kommer att minska är att man kommer att i större
utsträckning ta åkermark i bruk. Den åkermark som tas i bruk ligger oftast i närhet av
tätbebyggelse och då även förbränningsanläggningar. Transporter med lastbil som överstiger
10-15 mil  blir olönsamma. Omlastning till det miljövänligare alternativet tåg blir då mer
lönsamt. 53 I vilken grad detta kommer att gälla i Norrbotten är svårt att säga. Norrbotten har
stora outnyttjade potentialer i skogarna.

Transportkostnaderna står för cirka 20-25% av bränslepriset54. Vid längre transporter är det
mer lönsamt att med färdigflisat material medan det vid kortare avstånd är bättre att frakta  ej
sönderdelat material.

Pelletsen transporteras med bulkbilar från fabriken ut till anläggningen. Bulkbilen har en stor
tank och en kompressor. Med hjälp av övertryck blåser man in pelletsen i bränslesilon. Silon
består av en 25 eller 50m3 stor säck som är strutformad nertill. Att fylla en silo på cirka 20 m3

tar cirka 30-40 minuter

8. Prisnivåer
Pris för skogsbränsle lämnas inte gärna ut av aktörerna på marknaden och troligtvis varierar
priset ganska mycket mellan olika typer av affärer eller användningsområden,
kvalitetsskillnader, användare, avstånd till köpare med mera. På grund av detta går det inte att
presentera några exakta prisuppgifter utan nedanstående uppgifter skall ses som en hjälp att få
en uppfattning om prisrelationer.

                                                          
53 Börjesson Pål. Bioenergin både skonsam och konkurrenskraftig. www.lu.se/info/pm/1998/pressm57.htm 0004262
54 Vattenfall Reserch Bioenergi. Prisbildning på biobränsle i Västsverige. UB 1993/1
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Priset för trädbränsle har varit relativt stabilt under de senaste 15 åren. Detta innebär att priset
för flis och biprodukter har sjunkit. Även om priserna varierar är det generellt något lägre
priser i norra Sverige, jämfört med södra.55

Tabell 8.1 Uppskattning av trädbränslepriser i Norrbotten
Sortiment Pris/volym

kr /m3s
Pris/värmevärde

Kr/MWh
Flis (vid värmeverk) 110-120
Sågspån (fritt sågverk) ∼ 40 ∼ 65
Kutterspån (fritt sågverk) 25-35 60-80
Bark (fritt sågverk) ∼35 ∼60
Torrflis (fritt sågverk) ∼50 ∼65
Källa: Södersten Lars. SCA Norrbränslen

9. Hot och möjligheter
Om man går tillbaka 10-15 år i tiden har den utlösande faktorn för att satsa på biobränsle ofta
varit risken för höga, okontrollerbara oljepriser. Kol försvann, av miljöskäl, tidigt som ett
alternativ och används idag mest vid stålverk. Miljöaspekter och kretsloppstänkande var mer
ett rättfärdigande i efterhand på att satsningen på biobränsle var riktig. Den utlösande faktorn
var helt säkert prisosäkerheten. Starka personliga engagemang har ofta varit viktiga för att
driva igenom projektet. Engagemanget har oftast kommit från tekniker inom energiverken
eller bolagen. Sysselsättningsaspekten har framhållits som positivt för biobränslesatsningen,
men inte heller det var avgörande i slutändan.

Biobränsle anses idag vara en etablerad bransch. Synen på trä har förändrats under de senaste
åren. Från att tidigare ha varit ett material för konstruktion och papperstillverkning är det idag
naturligt att tänka på trä som ett bränsle. Det finns idag ingen oro för att råvaran inte skall
räcka till under en överskådlig framtid.

Skatter i form av energi-, svavel-  och  koldioxidskatt har gynnat biobränslesatsningarna.
Skatter och avgifter är politiskt betingade vilket betyder att de kan ändras mycket snabbt.56

Vattenfall genomförde under 1995 en attitydstudie kring biobränsle57.Kommunerna delades in
i tre grupper, de som nyligen investerat i en anläggning, de som är i process och slutligen de
som inte har bioenergi. I varje komun har två eller tre personer intervjuats var för sig.
Personerna representerar både energiverkssidan och ”politiska sidan”.  En majoritet
uppfattade statliga styrmedel och energipolitik som något negativt och handlingsförlamande.
Osäkerheten leder till att man avstår från att handla eller väljer kortsiktiga eller på andra sätt
inte optimala lösningar. En minoritet ansåg att politiken kommer att ändras flera gånger under
den långa tid som en investering innebär. Vilket medför att man inte kan sätta allt för stor vikt
vid kalkyler som är baserade på dagens regler. En kalkyl baserad på sunt förnuft är rimligare
och en sådan säger att närbeläget skogsbränsle är ett bra alternativ. Det finns bland de
intervjuade en fast övertygelse om att biobränslen har kommit för att stanna och ytterligare
spridas. Denna uppfattning delas även av de kommuner som idag inte själva använder
biobränsle. Leveranssidan har strukturerats och kommunerna har gjort stora investeringar i
utrustning. Kompetens har byggts upp och idag finns, främst på värmeverken, en kår av
tekniker som har skaffat sig kunskaper inom biobränsleeldning. Fjärrvärmen i Sverige har
                                                          
55 Norrbottens energikontor. Energi 2001 - För en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Norrbotten.
56 ÅF energikonsult AB. Naturvårdsverket, lokala satsningar på biobränsle. Goda exempel rapport 4671 Realtryck AB 1997/01
57 Vattenfall AB Projekt bioenergi. Kommunerna och Bioenergin- En attitydundersökning i tolv kommuner 1995/11
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byggts upp av entusiaster och eldsjälar. Studien visar tydligt att det personliga engagemanget
är viktigt för att börja använda biobränsle. Överlag betonas dock försiktighet och
anläggningarna skall i första hand vara tillförlitliga och ekonomiska.

Sysselsättningseffekterna  och miljömedvetenhet är ofta argument för att börja använda
bioenergi men i slutändan har det liten betydelse för besluten. Närförsörjning och minskad
sårbarhet är då betydligt viktigare vid beslutsfattandet. Samtidigt finns det ett växande intresse
för import av bränsle. Två av kommunerna i studien importerar idag bränsle, t.ex. importerar
Katrineholms Energis värmeverk krossade olivkärnor.

Några av intervjupersonerna hävdar att kunderna börjar efterfråga miljövänlig och pålitlig
värme, snarare än billig. Det är denna kraft, snarare än kommunen som leder till beslut om att
använda bioenergi. Andra kommuner ger den motsatta bilden, att kunderna endast är
intresserade av priset samt att kunderna tror på ett fortsatt lågt oljepris.

Enligt Vattenfalls undersökning har utvecklingen fram till 1986 varit politiskt styrd. Under
åren 1987-1991 rådde stiltje. Efter 1992 har utvecklingen varit marknadsstyrd. 58

                                                          
58 Vattenfall AB Projekt bioenergi. Kommunerna och Bioenergin- En attitydundersökning i tolv kommuner 1995/11
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Del II - Livscykelanalys
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10. Luleå Energi
Luleå Energi AB (LEAB) är ett företag som både producerar och distribuerar fjärrvärme och
el, i såväl stor som liten skala. Bolaget ägs till 70% av Luleå kommun och till 30% av
Vattenfall.

10.1 Pelletsdrivna anläggningar
Eftersom det finns en hel del mindre ställen utanför Luleå stad som inte har möjlighet att
utnyttja befintligt fjärrvärmenät måste man försöka hitta andra lösningar med en acceptabel
driftkostnad. Ett alternativ är då att konvertera oljepannor till pelletseldning. I framtiden är det
möjligt att priser på fossila bränslen kommer att skjuta i höjden som en följd av en hårdare
beskattning på grund av dess miljöpåverkan. Där möjligheter finns är närvärme ett alternativ
för att kunna uppnå effektiv värmeproduktion. Närvärme innebär att ett antal fastigheter
ansluts till en gemensam pelletspanna. Idag finns inga närvärmesystem i drift men LEAB
har11 anläggningar som ligger under produkten ”färdig värme” och drivs med pellets.59

Anläggningarna har varit i drift allt från någon vecka upp till två år. Anläggningarna har en
effekt på mellan 60-500 kW och samtliga anläggningar ägs och drivs av LEAB. Detta är
anläggningar som drivs med pellets och en el- eller oljepanna som reserv och toppning vid
extrema förhållande. Det är inte ekonomiskt eller driftmässigt försvarbart att låta
pelletspannan klara den maximala effekten som uppkommer cirka 10 dagar per år.
Investeringen för att klara denna topplast blir stor och pannan går som bäst om den får ligga
på en jämn hög nivå. Under lågsäsong kopplar man in elpannan. I de fall ett fungerande
oljesystem har funnits har man låtit detta sitta kvar som en extra säkerhet.

Cirka 50% av kostnader för kund är investering, 35% bränslekostnad och 15% driftkostnad
och underhåll. En viss inkörningstid märks av. LEAB använder befintlig personal från
fjärrvärmenätet att serva pelletspannorna och har ingen specialisering mot bioenergi.

Av de 11 installationerna är 3 helt nya, 6 stycken är konverteringar från oljepannor och vid de
två övriga har man enbart bytt ut pannorna medan övrig utrustning har sparats, detta eftersom
pannorna var övertryckspannor och dessa går  inte att elda med fasta bränslen.60 Data för
samtliga anläggningar finns i bilaga 1. Totalt har LEAB minskat oljeförbrukningen med 160
m3 olja och elanvändningen med 992 MWh.

10.1.1 Lulefrakt AB
Under april1998 installerades en pelletspanna hos Lulefrakt AB. Nedan följer en jämförelse
mellan de två olika alternativen olja och pellets.

Pelletspannans effekt: 480 kW
Oljepannans effekt: 650 kW

Tabell 10.1 Skillnader i bränsleförbrukning
Före (oljepanna) Efter (Pelletspanna)

Olja (m3) 185 38
Pellets (ton) - 337
Källa: Fors Göte. LEAB. Personlig kommunikation.

                                                          
59 Mäkitaavola Henrik.  Träpelletsbrännare. Examensarbete vid mitthögskolan 1999.
60 Fors Göte. Luleå Energi . Personlig kommunikation
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Lulefrakt AB har en silo för pellets som rymmer 50 m3, pelletsen levereras 11 gånger per år.
Oljepannan har en oljetank som rymmer 20 m3och  krävde 9 oljeleveranser per år. Idag
används oljepannan som topplast och behöver 2 leveranser per år.

10.2 Pelletstillverkning
LEAB äger 91% av pelletsfabriken i Luleå, vilket förklarar varför man har valt att satsa på
pellets som biobränsle. Resterande del ägs av SCA Forest and Timber AB.  Fabriken har
kapacitet för att klara av att producera 90 000 ton pellets per år. Under 1999 producerade man
43 000 ton och under 2000 ska man producera 55-60 000 ton. Under 1999 gick cirka 29.000
ton pellets på export till södra Sverige.61

Från mottagningsstationen transporteras materialet till en beredningsbyggnad där
magnetseparering sker, varefter materialet sållas eller rivs ner till en fraktion som understiger
10 mm. Därefter torkas materialet i en rotertork med hjälp av heta gaser från Lulekraft. Efter
ytterligare en avskiljning mals materialet ner till fraktioner mindre än 3 mm. Fyra
pelletspressar formar pelletsen under tillsättning av vatten och ånga. Slutligen kyls pelletsen
med luft innan den transporteras till varulager. 62

10.3 Driftstatistik
Vissa ”barnsjukdomar” har förekommit, bland annat gick ett kretskort sönder på en utav
pannorna. Denna panna var specialtillverkad och inga kort fanns hos leverantören. Vid detta
tillfälle fick man använda det befintliga oljesystemet under två dagar.

Driften under den första tiden hade en hög felfrekvens och man var tvungen att besöka
anläggningen minst en gång per dag för att åtgärda fel samt kvittera larm. Detta medförde att
pelletspannan stod still under längre tider och oljepannan fick användas. Idag fungerar driften
mycket bra, men att elda med pellets innebär cirka 10 gånger så mycket larm som med
oljeeldning. Detta är en uppskattning gjord av LEABs driftpersonal. Det är lätt att glömma att
även om en oljepanna har en säkrare drift kräver den ständig tillsyn, bland annat genom
rondering. Rondering innebär att pannan skall ses till med jämna mellanrum även om inga fel
finns. Uppskattningen på ökade larm är troligtvis övervärderad.

Driftstörningar 980408-990517
Felkällor                    Antal gånger                         Larm                             Antal gånger
Luft 6 Hög rökgastemperatur 16
Extern inmatning* 7 Fotocell mörk 12
Intern inmatning** 13 Låg temp framledning 13
Pellets 4 Katastrofskydd utlöst 1
Rökgassida 4 Övrigt 4
Askutmatning 4 Totalt 46
Tändutrustning 8
Pannkrets 2
Övrigt 6
Kund 1
Totalt 55

* Haverier i bränslekedjan från bränslesilo till stup
** Haverier knutna till brännaren och dess inmatning

                                                          
61 Söderström Lars. SCA Norrbränslen. Personlig kommunikation.
62 Miljörapport 1999. Bioenergi i Luleå AB. Länsstyrelsen.
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Källa: Mäkitaavola Henrik, Träpelletsbrännare, examensarbete Mitthögskolan 1999

Under året varierar utetemperaturen en del vilket kan leda till kondensutvecklingar i silon
vilket i sin tur leder till att pelletsen löses upp och bildar spånkakor. Under den första tiden
som pannorna var i drift varierade bränslekvaliteten en del. Bland annat hade man problem
med att pelletsen innehöll mineraler som till exempel kisel. Om kvaliteten på bränslet inte är
riktigt bra utan innehåller små fraktioner av mineraler kommer dessa ämnen att smälta och
övergå till glas som därmed ger upphov till sintring. Sintringen gör att det bildas stenliknade
kakor, dessa kakor försvårar askutmatningen. Man vet ännu idag inte vad som orsakat
inblandningen av mineraler.

10.4 Säkerhet
Förbränning innebär alltid en viss risk för okontrollerade bränder. För att undvika att en
eventuell eld skulle sprida sig till pelletsförrådet är pannan utrustad med ett fallschakt, där
pelletsen får falla fritt några decimeter innan den når härden. Avbrottet förhindrar elden att
sprida sig till pelletsförrådet. Kanalen som matar fram pelletsen måste vara lufttät. Det interna
bränsleförrådet bör inte vara för stort. Slutligen bör man tänka på att dammet från askan
innehåller en hel del kol och utrymmen i anslutning till pannan bör vara städade.

10.5 Kundens uppfattning
Lulefrakt AB hade länge tänkt göra något åt sin oljepanna när de tog kontakt med LEAB som
kom med förslaget att byta till pelletseldning. Lulefrakt tittade inte på olika alternativ utan den
enda jämförelse som gjordes var den mellan olja och pellets.

Det faktum att Lulefrakt AB har en miljövänlig energiproduktion används flitigt i den
muntliga marknadsföringen men inte så mycket i skrift.

Lulefrakt  AB är mycket nöjda med sin nya panna och har inte märkt av några problem. Det
har varit en lönsam satsning även om det är svårt att få fram någon exakt siffra. Anläggningen
har hela tiden byggts på och ännu har man inte haft samma uttag under ett helt år. Egna
beräkningar tyder dock på att kostnaden har minskat med cirka 12-15%. Pay-off tiden är
beräknad till 3 år. 63

11. Inledning livscykelanalys

11.1 Miljöfrågors historia
I takt med att miljömedvetandet har blivit högre har miljöproblemen blivit allt mer
komplicerade. Tidigare orsakades de främst av utsläpp från fabriker och kraftverk medan de
idag är kopplade till vår konsumtion och vårt levnadsmönster. Det har därmed blivit svårare
att överblicka problemen och idag kan miljöbelastningen vara störst vid transportering,
användning eller kvittblivning av produkten.64

                                                          
63 Lulefrakt AB. Gustavsson Christer. Personlig kommunikation 000516
64 Torbjörn Brorson Gösta Larsson. Miljöledning. Stockholm1997
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Allmän inställning Begränsat antal lagar,
fokus på utsläpp till
luft och vatten

Målet är att uppfylla
lagstiftningen

Helhetssyn på
miljöfrågor

Ledningsfilosofi Miljön är inget
problem

Tekniska lösningar på
miljöproblemen

Förebyggande arbete.
Miljöledningssystem

Organisation Miljöfrågorna har
mycket begränsat
utrymme i företaget

Miljöfrågor sköts av
miljöavdelningar

Miljöfrågor är fullt
integrerade i företaget

Kostnader Små investeringar i
miljöåtgärder

Miljökostnaderna
skall begränsas

Miljöfrågorna har
strategisk betydelse
för företagen

Källa: Torbjörn Brorson, Gösta Larsson Miljöledning Stockholm1997

11.2 Bakgrund
LEAB driver idag en pelletspanna åt Lulefrakt AB. Tidigare fanns en oljepanna, men under
april 1998 gick man över till pelletseldning. Vid installationen behöll man oljepannan för att
använda denna vid problem och som topplast. Emissionsmätningar på pannorna genomfördes
den 13 april 2000 på båda pannorna. Oljepannan kopplades in så att mätningar kunde
genomföras.

Anläggningen ligger ute på Kallaxheden, cirka 7 km utanför Luleå stad. Lasten består av
värmeförbrukningen från kontorsbyggnader, tvätthallar, verkstäder med mera.
Värmeförbrukningen varierar kraftigt eftersom mycket av förbrukningen kommer som en
punktbelastning. Den totala värmeförbrukning under ett år är cirka 1100 MWh.

LEAB äger och driver anläggningen med totalt ansvar till avlämningspunkten.
Distributionssystem i form av pumpar, ventiler, radiatorer etc. inkluderas ej, utan bara
värmeproduktionen. Avtalet innebär ett åtagande där LEAB står för bränsle, drift, underhåll
samt investeringen, som har en avskrivningstid på 15 år. Avtalet är skrivet på tre år och har ett
fast energipris. Om kunden vill lösa ut avtalet är han ersättningsskyldig för restvärdet enligt i
avtalet fastställt värde. Om avtalet inte förlängs är kunder skyldig att lösa ut anläggningen.

Priset är en beräknad kostnad för kapital, bränslemix, drift och underhåll. 65

11.3 Målformulering
Målet med denna livscykelanalys är att kvantifiera emissioner och energianvändning i
förhållande till levererad värme för två olika alternativ samt att få en vägvisning om var i
systemets livscykel miljöpåverkan bedöms vara som störst. Emissioner från utvinning,
raffinering, transport, omvandling och bränsleeldning behandlas.

I studien jämförs ett alternativ baserat på  användning av pellets med ett annat baserat på
oljeeldning. Resultatet skall kunna användas politiker och tjänstemän som underlag för en
miljöbedömning av de två olika alternativen.

                                                          
65 Fors Göte. Luleå Energi. Personlig kommunikation
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Målet med studien är inte att utföra en livscykelanalys enligt konstens alla regler utan att på
ett lättöverskådligt sätt visa på skillnader mellan två olika bränslealternativ vad gäller
produktens miljöpåverkan under en livscykel.

11.4 Avgränsning
För att få ett relevant resultat måste vissa avgränsningar göras. Följande avgränsningar gäller:

• Förberedelser, tillexempel framkörning av maskiner och reparationer inkluderas inte.
• Energiförbrukning vid pumpar, fläktar och liknande utelämnas då dessa kan anses vara

försumbara.
• Data påverkas normalt av störningar och dellaster, i denna studie förutsätts dock full last

och inga störningar.
• Emissioner från utvinningen av träden allokeras till sågverket. Pelletstillverkningen tar

hand om en biprodukt och tilldelas därför inga utsläpp från tidigare hantering.
• För att torka pelletsen tas rökgaser från Lulekraft och utsläppen allokeras därför till

Lulekraft.
• Den ånga som används vid pressningen av pelletsen bortses ifrån, då det är en väldigt liten

mängd. Ångan uppgick tidigare till cirka 0,03 MWh per ton men är idag betydligt mindre
enligt fabrikschefen Roger Lethonen. Som jämförelse kan nämnas att det åtgår cirka
1MWh torkvärme per ton pellets.

11.4.1 Pellets
Systemkedjan börjar vid transporten av sågspån från sågverket och fortsätter tills energin
föreligger i form av slutprodukten färdig energi. Systemgränserna definieras av följande
komponenter som ingår i systemkedjan för pelletsen.

• Transporter av sågspån från sågverket
• Pelletstillverkning
• Transport av pellets
• Förbränningen
• Leverans av värme från värmecentralen

11.4.2 Olja
En avgränsning är gjord mot prospekteringen och sökandet efter olja. Dessutom har inte faror
för miljökatastrofer och utsläpp som är förknippade med sökandet efter fyndigheter tagits
med. Analysen tar inte heller hänsyn till stora lokala råoljeutsläpp. Systemgränserna
definieras av följande komponenter som ingår i systemkedjan för olja.

• Utvinning av olja
• Transport till raffinaderi
• Raffinering
• Transport av olja
• Förbränningen
• Leverans av värme från värmecentral
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11.5 Underhåll
Dessa har undantagits i analysen men som jämförelse kan nämnas att emissioner av NOx, SO2

och CO från driften bedöms bli cirka 1000 gånger större än emissionerna från reinvesteringar
och underhåll. Bedömningen baseras på en liknande studie för ett mindre kraftvärmeverk. 66

11.6  Funktionell enhet
Den enhetsfunktion det studerade systemet omfattar och mot vilken man relaterar all data
kallas för den funktionella enheten.

Slutprodukten från ett värmeverk är den värme i MWh som levereras till kunden.
Emissionerna anges i belastningen per MWh. Den funktionella enheten väljs till 1 MWh
värme levererad från panncentralen.

12. Miljöbelastning under livscykeln
För att kunna utnyttja trädbränsle som energikälla krävs en del energi, så kallad hjälpenergi
för att tillexempel transportera och flisa bränslet. Denna energi är i huvudsak fossil energi. De
livscykelanalyser som gjorts visar att trädbränsle har ett behov av cirka 3-5 % hjälpenergi av
bränslets energiinnehåll. Detta gäller även förädlade bränslen som tillexempel pellets.
Hjälpenergi för fossila bränslen är något högre,  naturgas behöver cirka 5% och kol cirka 6%
hjälpenergi. Detta innebär att fossila bränslen inte bara ger högre emissioner vid användning
utan är dessutom skadligare vid transport och framställning.67

Den miljöpåverkan som uppkommer under en livscykel har olika effekter i miljön och på
människors hälsa. Luftföroreningar kan ha både direkta och indirekta effekter. Problemen
med förorening av troposfären är därför mycket komplicerad. Luftföroreningar från
förbränning i energianläggningar som har stor påverkan på miljön är tillexempel svaveldioxid
(SO2), kväveoxider (NOX) och koldioxid (CO2),väteklorider (HC), flyktiga organiska ämnen
(VOC) och stoft.  Effekterna av luftföroreningarna kan observeras på det lokala, regionala och
globala planet. Lokal påverkan är till exempel hälsoeffekter som en följd av utsläpp av stoft,
kolväten och kväveoxider. Försurning är en regional påverkan och har sin källa i utsläpp av
svavel- och kväveoxider eller oxidantbildning på grund av utsläpp av flyktiga organiska
kolväten och kväveoxiden. Slutligen kan utsläppen ha en global påverkan, som exempel kan
nämnas några av de gaser som påverkar växthuseffekten. Den främsta växthusgasen är
koldioxid. Eftersom koldioxid ingår i trädets kretslopp ger inte eldning av biobränsle upphov
till något nettotillskott av koldioxid. 68

Nedan följer en kort beskrivning av vad de olika utsläppen kan ge upphov till för skador på
människa och natur.
Svaveldioxid – kan ge problem för människor med astma och kronisk bronkit. Utsläpp av
kväve- och svavelföreningar leder till att syror bildas, som sedan försurar mark och vatten i
stora delar av Sverige. Idag minskar det sura nedfallet, men många tusen sjöar är fortfarande
så försurade att de regelbundet måste kalkas för att känsliga arter ska kunna överleva där.I
merparten av vårt land är jorden uppbyggda av svårvittrade mineral från det skandinaviska
urberget. Det betyder att den kritiska syrabelastningen (den maximala tillförsel som marken
förmår neutralisera) är låg i större delen av Sverige. Med andra ord är Sverige känsligare för

                                                          
66 Vattenfall 1996, livscykelanalys för vattenfalls elproduktion sammanfattande rapport, Vattenfall 1996
67 Norrbottens energikontor. Energi 2001 - För en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Norrbotten.
68 Vattenfall utveckling AB. Projekt bioenergi Småhusuppvärmning- Tre alternativa sätt att använda biobränsle 1996/2
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surt nedfall än flertalet andra länder. Hos oss är redan en måttlig syratillförsel tillräcklig för
att marken ska försuras.
Kväveoxid – verkar irriterande på andningsorganen och kan öka infektionskänsligheten.
Genom att kvävedioxid kan spridas via blodet påverkas även andra organ i kroppen.
Kväveoxider bidrar även till övergödning av mark och vatten. Kväve är ett viktigt
växtnäringsämne som tas upp av växtligheten, men många system i Sverige har anpassats till
en brist på kväve. Detta medför att ett tillskott av kväve snabbt rubbar balansen och förändrar
artsammansättningen. Dessutom ökar växternas känslighet för bland annat kyla, torka och
parasitangrepp.
Partiklar – höga halter kan öka luftvägsbesvär och ge nedsatt andningsfunktion.
Cancerframkallande ämnen från avgaser kan fastna på partiklar.
Kolmonoxid – minskar blodets förmåga att ta upp syre. Påverkar centrala nervsystemet samt
hjärt- och kärlsystemet och kan orsaka trötthet och huvudvärk samt förvärra situationen för
människor som leder av kärlkramp.
Koldioxid – Jorden är  som ett växthus och det är därför vi överhuvudtaget kan leva här. Det
finns dock en risk att vi genom att öka mängden växthusgaser, som koldioxid, bättrar vi på
”växthuset” och förändrar jordens klimat på ett sätt som inte går att förutse eller kontrollera.
När solstrålarna tränger in genom atmosfären och når jorden värms jordytan upp. Den
uppvärmda atmosfären och jordytan strålar i sin tur ut värme som till viss del hejdas av
växthusgaser i atmosfären. Om halten av växthusgaser ökar och värmen inte kan stråla ut ökar
temperaturen kring jordens yta.

13. Datakvalitet
Samtliga beräknade värden bygger på en uppskattad verkningsgrad av pannorna till 0,8 samt
ett värmevärde av 4,8 MWh/ton pellets.

Data har erhållits från följande källor:
Borgström Truls, Ekroth Robert, Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan 1997-09-14
Fors Göte, LEAB
Karlsson Erik, Noab
Lehtonen Roger, Bioenergi i Luleå AB
Malmström Stefan, LEAB, (Mätningar på pannorna)
Miljörapport 1999. Bioenergi i Luleå AB
Olofsson Peter, LEAB
Olsson Rustan, Scanraff
Tillman A-M Emissionsdata1994
Vattenfall, Projekt bioenergi Livscykelinvertering för bioenergi- och fossileldade
kraftvärmeverk 1997/6
Öhman Marcus, Energitekniskt center. Piteå

Datakvalitén varierar. Värden och referenser har inte detaljgranskats.

Vid emissionsmätningarna ute vid Lulefrakt ABs panna fanns inte möjlighet att få uppgifter
om aktuell effekt på pannan under mätningarna. En uppskattning av pannleverantören69 i
efterhand ligger som grund för emissionsberäkningarna på oljepannan. Pannan går i tre olika
steg och enligt leverantören råder det inga tvivel om att pannan gick på nivå 1 eller 220 kW.
För pelletspannan gick det inte att få motsvarande uppskattning. Eftersom mätningarna

                                                          
69 Karlsson Erik NOAB.
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skedde under exakt lika förhållande och pannorna har ungefär samma maxeffekt är även
pelletspannans emissioner beräknade vid 220 kW. Beräkningarna är utförda av Marcus
Öhman, Energitekniskt center i Piteå.

14. Allokering
I en LCA-analys görs en allokering för att fördela ansvaret för emissioner och
resursförbrukning hos processer och transporter i proportionella andelar. Sågverket tilldelas
alla emissioner från utvinning av råvara och emissioner vid hantering i sågverket. Det hade
varit väldigt svårt att tilldela sågspånen en viss del av miljöbelastningen då det är omöjligt att
veta hur stor del som skall  tilldelas just sågspånet. Vid torkning av råmaterial på
pelletsfabriken används rökgaser från Lulekraft AB. De emissioner som uppkommer har
allokerats till Lulekrafts verksamhet.

15. Inventering pelletspannan
Fullständiga beräkningar återfinns i bilaga 2.

15.1 Teknisk data för pelletspannan
Effekt: 480kW
Verkningsgrad : 80%
Värmevärde 4,8 MWh/ton
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15.2 Flödesschema pellets
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Beskrivning av delmomenten

1. Skogsbeståndet består av skog som är mogen för avverkning
2. Efter slutavverkningen levereras massa och timmer till sågverket med lastbilar.
3. Sågspån bildas som restprodukt vid sågverket
4. Sågspånet transporteras från sågverk runt om Luleå till pelletsfabriken.

Antal lass                                                  Ort                 Avstånd         Procentandel
10-12 lass per dag från Munksund Piteå 70 km cirka 52,5%
2 lass per dag från BAC  Örana 25 km cirka 9,5%
2 lass per dag från Bodensågen Boden 42 km cirka 9,5%
2 lass per dag från Stenvalls Trä Sikfors 95 km cirka 9,5%
2 lass per dag från Kåge sågen Skellefteå 145 km cirka 9,5%
2 lass per dag från Wallmarks såg Skellefteå 145 km cirka 9,5%

Under en dag levereras 20-22 lass och ett lass innehåler cirka 115 m3. Totalt kommer cirka
2300- 2530 m3 sågspån in per dag. En normal förbrukning  av råspån ligger på ungefär 75 m3

per timma eller 1800 m3/dygn. Produktionen är cirka 12,5 ton pellets i timman.

Varje ton spån transporteras i genomsnitt cirka 79,7 kilometer med regionaltrafik.
Källa: Roger Lehtonen LEAB, pelletsfabriken

Tabell 15.1 Emissioner från transport av sågspån
Emissoner g/MWh ut
NOX 8,4
SO2 0,89
Stoft 0,94
HC 0,83
CO 3,2
CO2 687
Källa: Vattenfall Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk

5. Pelletstillverkning
Fabriken är byggd för att kunna producera cirka 90.000 ton pellets. Under 1999 låg
produktionen på 43.000 ton. Under 2000 beräknar man uppnå 55-60.000 ton. Fabriken
använder inga tillsatser under tillverkning, möjliga tillsatser är lignin eller stärkelser.
Torkningen av sågspånen från en fukthalt av 50% sker med cirka 1 MWh torkvärme per ton
pellets. Slutprodukten har en fukthalt av cirka 7-8%. Vid pressningen av pellets tillsätts ånga.
Detta uppgick tidigare till cirka 0,03 MWh per ton men är idag betydligt mindre.
I kvarnarna, pressarna samt vid steget där materialtet rivs till fraktioner mindre än 10 mm,
åtgår den största delen el. Enligt Bioenergis miljörapport har företaget en energiförbrukning
av elkraft på cirka 0,15 MWh/ton pellets.
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Tabell 15.2 Emissioner från pelletstillverkning
Emissoner g/MWh ut
NOX 0,36
SO2 0,30
Stoft 0,17
HC Iu
CO Iu
CO2 61,3
Källa: Miljörapport 1999. Bioenergi i Luleå AB

6. Transport med bulkbilar till Lulefrakt ABs panna
Transporten sköts av Folie HB och sker med så kallade bulkbilar som transporterar pelletsen
från fabriken till anläggningen. Bulkbilens utsläpp kan jämföras med en lastbil som kör
regionaltrafik. Pelletsen transporteas från pelletsfabriken som ligger i Uddebo industriområde
strax utanför Luleå centrum. Det förutsätts att bulkbilen går med full last. Mellan Uddebo
industriområde och Lulefrakt AB ute på kallaxheden är det cirka 10 km.

Tabell 15.3 Emissioner från pelletstranport
Emissoner g/MWh ut
NOX 4,0
SO2 0,42
Stoft 0,44
HC 0,39
CO 1,5
CO2 325,5
Källa: Vattenfall Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk

7. Förbränning
Tabell 15.4 Emissioner från förbränningen
Emissoner g/MWh ut
NOX 165,1
SO2 Iu
Stoft Iu
HC Iu
CO 38,4
CO2 -
8. Aska
Det finns idag ingen ekonomisk acceptabel teknik för att återföra askan till skogen. De
områden som askan ska spridas på är alldeles för stor. Ett sätt att minska kostnaderna är att
återföra askan med längre tidsintervall, exempelvis vart tionde år. Ett sådant förfarande
innebär dock en tillfälligt kraftig förhöjning av tungmetaller. Det är därför viktigt att man har
klart för hur höga halter av tungmetaller som markena tål. 70

9. Asktransport
Askan transporteras med bil från anläggningen ut till sunderbyns sopptipp. Detta sker i
samband med vanliga rutinbesök och ger således ingen extra belastning.
10. Värmeleverans
                                                          
70 Nutek, Energigrödor –94 R 1994:16
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15.3 Extra resor
Oljepannan har betydligt färre larm och kräver mindre tillsyn. Driftingenjörerna vid LEAB
har uppskattat att pelletspannan kräver cirka 10 gånger så många resor i form av tillsyn och
åtgärder än vad oljepannan gjorde. En resa ut till pannan är cirka 14 km tur och retur.
Pelletspannan hade under ett år cirka 45 larm. Det borde då, grovt räknat, vara cirka 40 extra
åkturer per år jämfört med den gamla oljepannan. Siffran är endast en uppskattning,
driftspersonalen hade inte hand om den gamla oljepannan. Även om en oljepanna har en
säkrare drift får man inte glömma att även den behöver ronderas. Uppskattning på ökade resor
är troligtvis överskattad.

Tabell 15.5 Emissioner från extra resor
Emission g/MWh ut
NOX 0,69
SO2 Iu
Stoft 1,2
HC Iu
CO 1,4
CO2 102
Källa: www.ockelbo.se/kommunikationer/delrapp.html 000515

16. Inventering oljeeldning
Data från beräkningar återfinns i bilaga 3.

16.1 Teknisk data för oljepannan
Effekt: 650 KW
Verkningsgrad : 80% (uppskattad)
Värmevärde 41 MJ/kg

Cirka hälften av Sveriges import av oljor kommer från Norge och då huvudsakligen Nordsjön.
Råoljan som används i Lulefrakts panna antas vara utvunnen i den norska delen av Nordsjön.
Data om oljeutvinning samt raffinering är hämtade från Keiserrås Bakkane som baseras på
produktion vid norska oljefält 1991. Sveriges största raffinaderi ligger i Göteborg. För att få
så bra data som möjligt antas att oljan transporteras med båt till raffinaderiet i Göteborg och
sedan vidare med båt upp till Luleå.

Bild 18.1 Sveriges oljeimport
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16.2 Flödesschema olja

Oljans livscykel begränsas till följande delar

1. Utvinning
Data om utvinning och raffinering finns under punkt 3, raffinering.
2. Sjötransport till Sverige
Oljan transporteras med tanker från oljeplattformen i Norge. Denna sträcka har i rapporten
”Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan” uppskattats till 185 mil. Transporten sker med
tankbåt.

Tabell 16.1 Emissioner från sjötransport
Emission g/MWh ut
NOX 71,1
SO2 35,5
Stoft 2,5
HC 1,8
CO 5,1
CO2 387,2
Källa: A-M Tillman 1994
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3. Raffinering
Tabell 16.2 Emissioner från utvinning och raffinering
Emissoner g/MWh ut
NOX 45,2
SO2 15,9
Stoft 0,025
HC Iu
CO Iu
CO2 14425
Källa: Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan

4. Tanker mellan Göteborg och Luleå
Oljan kommer med tanker till Göteborg och transporteras därifrån till Luleå med tankbåt.(
Enligt Rustan Olsson Scanraff) Sträckan Luleå-Göteborg mäter cirka 180 mil.

Tabell 16.3 Emissioner från tanker
Emissoner g/ MWh ut
NOX 69,2
SO2 34,6
Stoft 2,4
HC 1,7
CO 4,9
CO2 376,8
Källa: Tillman A-M 1994

5. Transport av olja till pannan
Transport sker med lastbil som kör regionaltrafik. Oljan transporteas från centrala Luleå. Det
förutsätts att bulkbilen går med full last. Mellan centrala Luleå och Lulefrakt ute på
kallaxheden är det cirka 8 km.

Tabell 16.4 Emissioner från oljetransport
Emissoner g/MWh ut
NOX 1,7
SO2 0,18
Stoft 0,19
HC 0,16
CO 0,64
CO2 137,2
Källa: Vattenfall Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk
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6. Eldning
Tabell 16.5 Emissioner från förbränning
Emissioner g/MWh ut
NOX 237,8
SO2 Iu
Stoft Iu
HC Iu
CO 2,7
CO2 320000

17. Sammanställning
Nedan följer sammanställningar på de olika emissionerna.

Tabell 17.1a Sammanställning emissioner oljeeldning
Emissioner
(g/MWh)

Utvinning
och
raffinering

Tanker från
Norge

Tanker
Sverige

Transport
av olja

Förbränning Totalt

NOX 45,2 71,1 69,2 1,7 237 425
SO2 15,9 35,5 34,6 0,18 iu 86,2
Stoft 0,025 2,5 2,5 0,19 iu 5,2
HC Iu 1,8 1,7 0,16 iu 3,7
CO Iu 5,0 4,9 0,64 2,7 13,4
CO2 14425 387,2 376,8 137,2 320000 335300

Tabell 17.1 b Sammanställning emissioner pelletseldning
Emissioner
(g/MWh)

Transport
av sågspån

Pelletstillve
rkning

Transport
av pellets

Förbränning Extra resor Totalt

NOx 8,4 0,36 4,0 165,1 0,69 178,6
SO2 0,89 0,30 0,42 Iu Iu 1,6
Stoft 0,94 0,17 0,44 Iu 1,2 2,8
HC 0,83 Iu 0,39 Iu Iu 1,2
CO 3,2 Iu 1,5 38,4 1,4 44,5
CO2 687,5 61,3 325,5 - 102 1176

Tabell 17.2 Emissionsskillnader mellan olja och pellets
Emissioner Olja (g/MWh) Pellets (g/MWh) Skillnad (g/MWh)
NOx 425 178,6 246,5
SO2 86,2 1,6 84,6
Stoft 5,2 2,8 2,5
HC 3,7 1,2 2,4
CO 13,4 44,5 -31,2
CO2 335300 1176 334100

Olja ger upphov till mer luftemissioner än vid pellets. Det är endast utsläppen av koloxid som
är större vid pelletsalternativet. Detta härstammar främst från förbränningsprocessen. Den
största skillnaden ligger i koldioxidutsläppen, även här är det förbränningen som bidrar med
den mest markanta skillnaden.
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Tabell 17.3 Emissioner enbart transporter
Emissioner Olja (g/MWh) Pellets (g/MWh) Skillnad (g/MWh)
NOX 142 13,1 128,8
SO2 70,3 1,3 69,0
Stoft 5,2 2,6 2,6
HC 3,7 1,2 2,4
CO 10,7 6,1 4,5
CO2 901,3 1120 -213,7

Det är intressant att notera att oljealternativet faktiskt har lägre utsläpp av koldioxid om man
enbart tittar på transporterna. Detta har sin förklaring i att oljan transporteras på stora tankers
som ger ett lågt utsläpp per ton, medan sågspån och pellets körs på lastbilar som har ett
mycket högre utsläpp per ton och kilometer. Anledningen till att olja ändå har så mycket
högre utsläpp av koldioxid i slutändan är att pelletsen inte ger upphov till något nettotillskott
av koldioxid vid förbränningen. Detta eftersom den koldioxid som frigörs vid förbränningen
annars skulle ha frigjorts vid förmultningsprocessen. Koldioxiden som frigörs under
förbränningen tas upp av växande skog. Koldioxid leder till växthuseffekten och bedöms vara
ett av de viktigaste miljöproblemen. I det stora hela är biobränsle mycket bra ur
koldioxidsynpunkt, men man får inte glömma den påverkan som trots allt sker vid
transporteringen. Trots den mycket korta avstånden är all påverkan inte försumbar. Även vid
lokala transporter bör man prioritera transportsätt.

I övrigt kan man se att oljealternativet har mycket större påverkan, framförallt vad gäller
kväveoxider och svaveldioxid. Dessa två står för lokala och regionala effekter som försurning,
övergödning och hälsoeffekter. Alla emissionerna sker inte lokalt i Luleå utan längs med hela
bränslets färdväg och all skada kommer inte att drabba Luleå. Men miljön är ett globalt
problem och på endera sätt kommer det i slutändan att påverka även oss i Norrbotten.

17.4 Emissioner enbart framställning
Emissioner Olja (g/MWh) Pellets (g/MWh) Skillnad (g/MWh)
NOX 45,2 0,36 44,89
SO2 15,9 0,30 15,58
Stoft 0,025 0,17 -0,15
HC Iu Iu Iu
CO Iu Iu Iu
CO2 14425 61,3 14360

När det gäller ”framställning” av bränslen kan vi konstatera att oljealternativet är betydligt
miljöskadligare. Stoft är det är lite högre halter av vid pelletstillverkningen. Detta är ett lokalt
problem och drabbar de som bor i närheten av fabriken. Stoftemissionerna från fabriken mäts
kontinuerligt och har under 1999 underskridit riktvärdena med god marginal. När det gäller
svaveldioxid och kväveoxider har de som nämnts tidigare mest lokala och regionala effekter
och kommer således inte att påverka Norrbotten speciellt mycket eftersom raffinaderiet ligger
nere i Göteborg. Koldioxid är däremot ett globalt problem, vilket betyder att det spelar ingen
roll var gasen släpps ut, den påverkar miljön över hela jordklotet. Halten är 235 gånger högre
vid oljealternativet. Pellets har mycket låga utsläpp.
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Tabell 17.5 Emissioner enbart förbränning
Emissioner Olja (g/MWh) Pellets (g/MWh) Skillnad (g/MWh)
NOX 237,8 165,1 72,7
SO2 iu Iu iu
Stoft iu Iu iu
HC iu Iu iu
CO 2,7 38,4 -35,7
CO2 320000 - 320000

Förbränningen sker lokalt i Luleå och påverkan från kväveoxider kan komma att leda till
försurning, övergödning och hälsoeffekter. Förbränning av pellets ger upphov till betydligt
högre halter av koloxid än oljeeldningen. Pellets har generellt högre CO än olja på grund av
pelletsens
homogenitet, form, bränsleegenskaper mm. Ett fast bränsle "ligger kvar och brinner i pannan"
jämfört med ett som har blivit atomiserat (tex.olja) av luft där energiomvandlingen sker
snabbare. Vidare så sker en optimalare syråtkomst vid förbränningen då bränslet ej har en fast
form. 71

Nästan allt utsläpp från koldioxid härstammar från förbränningen av olja (95%). Det bör
noteras att effekten vid emissionsmätningarna är uppskattad och således inte helt tillförlitlig.
Det går dock inte att ta miste på att olja släpper ut mer kväveoxid än pellets och mycket höga
halter av koldioxid.

Slutligen kan man dra vissa slutsatser om de olika föroreningarna

Kväveoxider – De största emissionerna både när det gäller olja och pellets härstammar från
förbränningen. När det gäller oljan kommer en betydande andel även från båttransporter och
utvinning/raffinering. Oljealternativet ger upphov till mer än dubbelt så mycket kväveoxider
som pelletsalternativet.
Svaveldioxid – När det gäller svaveldioxid är det transporten av oljan som ger det överlägset
största bidraget. Oljan ger upphov till 53 gånger så mycket svaveldioxid som pelletsen. Inga
emissionsvärden från förbränningen finns tillgängliga.
Stoft – Här är det generellt transporterna som står för den största andelen. Olja släpper ut
ungefär dubbelt så mycket stoft.
Kolväten – Utsläpp av kolväten finns bara angivet för transporter. Olja genererar tre gånger så
mycket kolväten.
Koldioxid – Pellets genererar tre gånger så mycket koldioxid, varav 85% härstammar från
förbränningen. Detta är den enda av de beräknade föroreningarna där pellets släpper ut mest
under sin livscykel.
Koldioxid – Bara utvinnings- och raffinaderisteget för oljan genererar mer koldioxid än vad
pellets släpper ut totalt. Förbränningen släpper dessutom. ut otroligt stora mängder. Det kan
dock noteras att transportledet faktiskt har högre koldioxidhalter vad gäller pellets jämfört
med olja. Totalt genererar dock olja 235 gånger mer koldioxid.

                                                          
71 Olofsson Peter. Luleå Energi
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18 Miljökostnader
Fullständiga beräkningar återfinns i bilaga 4.

I kapitel 5 redogjordes för en möjlighet att prissätta miljön. Dessa uppskattningar har används
för att räkna fram en miljökostnad per MWh för Lulefrakts panna. Vid en sådan här värdering
är det viktigt att komma ihåg att bara viss miljöpåverkan har prissatts. Till exempel har inte
deponering av aska och slagg prissatts. Därför kan man inte med säkerhet säga vilket av
bränsleslagen som har lägst ”verklig miljökostnad”. Dessutom får man inte glömma att detta
är uppskattningar, inte faktiska avgifter som företagen betalar, och bygger på den kostnad som
det kostar att miljösanera. Miljökostnadsstudier är i allmänhet mycket osäkra, vilket också
påpekas i de flesta studier. För en ökad trovärdighet bör därför en känslighetsanalys
genomföras. Jag anser att värdering av andra emissioner inte skulle påverka slutresultatet
speciellt mycket. Jag anser att kväveoxider  och koldioxid är de mest relevanta föroreningarna
i denna studien framförallt för att de är de största emissionerna. Företagen betalar även en del
miljöavgifter idag som inte är inräknade. Detta gör att beräkningarna är överskattade, men de
ger ändå en bild av hur kostnaderna är fördelade.

Miljökostnaderna ligger främst på koldioxiden för oljan. Av totalt 95 kr/MWh står
koldioxiden för 65. Kväveoxiderna står för 26 kr/MWh. Pelletsens kostnad kan nästan helt
kopplas till kväveoxid. 10,9 av 11,7 kr/MWh härstammar från kväveoxid.

Tabell 18.1 Miljökostnader för olja respektive pellets
Ämne Olja kr/MWh Pellets kr/ MWh
NOX 26,4 10,9
SO2 3,1 0,088
Stoft 0,18 0,47
CO2 65,4 0,23
Totalt 95,1 11,7

Tabellen visar att olja har en total miljökostnad på 95 kr per MWh medan pellets kostar cirka
12 kr. Lulefrakt levererar cirka 1100 MWh per år, vilket skulle betyda en extra miljökostnad
på 83 kr/ MWh * 1100 MWh , vilket blir ungefär 90.000 kr om  man eldar med olja.

18.1 Norrland
Om vi nu tittar på Norrland som helhet så förbrukas det enligt  tabell 4.1 och 4.2 cirka
6520GWh från fossila bränslen. Marknadspotentialen för pellets är cirka 600 GWh enligt
tabell 5.2b. Om denna marknad kan mättas skulle det innebära en miljövinst på 49.800.000 kr.
det ska noteras att idag finns bara kapacitet att producera 432 GWh. Om detta utnyttjas blir
besparingen cirka 35.856.000 kr.

19 Sammanfattande diskussion
Dagens miljöproblem blir både allvarligare och fler. Ett av de mest uppmärksammade är
växthuseffekten. Idag används stora kvantiteter av ändliga fossila bränslen som olja och kol.
Dessa plockas upp från jorden och förbränns. Under förbränningen frigörs kolet i form av
bland annat koldioxid, som är en de viktigaste växthusgaserna. Även vid förbränning av
trädbränslen frigörs koldioxid men skillnaden är att den koldioxid som frigörs tas upp av
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växande träd. Detta är kanske den mest frekventa motiveringen till att använda biobränsle
istället för fossila bränslen. Men utöver detta finns ytterligare en mängd fördelar.

Biobränsle är lokalt producerat och finns utspritt över hela landet. Detta medför att
transporterna blir korta och inte medför lika stor påverkan på miljön. Biobränsle skapar
arbetstillfällen och eftersom biobränsle finns lokalt kommer även jobben att stanna i
närområdet. Biobränsle ger upphov till mellan 80 till 300 arbeten per TWh, beroende på vad
för bränsle som utnyttjas. Norrbotten har en stor fördel i att strukturen för omhändertagande
av trädbränslen finns uppbyggd, vilket även medför att kunnigt folk finns tillgängligt.
”Nackdelen” är väl att eftersom strukturen är väl uppbyggd leder en satsning på biobränsle till
lite färre jobb per TWh. Eftersom arbetet skapas lokalt kommer även pengarna att stanna
inom regionen och kunna skapa så kallade multiplikatoreffekter till exempel skall maskiner
och pannor byggas och servas.

I dag måste olja lagras i händelse av krig eller kris. Även i en kris- eller krigssituation måste
det finnas en viss tillgång till el, drivmedel och bränsle. Dessutom är dagens elsystem
uppbyggt och beroende av långa ledningar eftersom den mesta vattenkraften produceras i
norr. Dagens produktionsreserver består till stor del av kärnkraft som på grund av
säkerhetsrisk inte kan räknas som en resurs i en krigssituation. Detta betyder att vårt elsystem
är mycket sårbart. En övergång till lokalt producerad biobränsle skulle vara en lösning på
problemet.

Sammanfattningsvis ska vi titta på vad som egentligen händer om en MWh olja byts ut mot en
MWh pellets.( som jämförelse är en villapanna på cirka 10 kW) Till att börja med kan vi
konstatera att nya jobb kommer att skapas i Norrbotten. Tidigare utvanns oljan i Norge,
raffinerades i Göteborg och gick med tanker upp till Luleå. Inget av detta steg ledde till jobb i
Norrbotten. När det gäller pellets kommer virke att tas hand om i skogen, skickas till ett
sågverk. Sågspån skall transporteras till pelltsfabriken i Luleå och där omvandlas till pellets.
Alla dessa steg sker i Norrbotten och kräver arbetsinsatser. Enligt tidigare redovisningar
kommer 0,001-0,003 nya jobb att skapas per installerad MWh.

Vid en eventuell kris- eller krigssituation finns bränsle nära tillhand och risken att bli utan
bränsle minimeras. Dessutom sparar men in den kostnad på 4 kr/MWh och år som det kostar
att lagerhålla olja. Då ska man komma ihåg att detta inte inkluderar annat än aspekten minskat
lager.

När det gäller utsläpp kan man konstatera att olja ger upphov till betydligt större utsläpp.
Framförallt när det gäller kväveoxider, svaveldioxider och koldioxid. (0,25, 0,085 respektive
334,2 kg mer per MWh.) Det är endast koloxid som pellets har högre utsläpp av än olja.
Kväve- och svaveldioxider leder till regionala effekter som försurning, övergödning och
hälsoeffekter. Det ska dock noteras att en stor del av utsläppen sker under transporten och att
oljan då inte i lika hög grad bidrar till försämrad miljö i direkt närhet till pannan. Trots detta
har oljealternativet högre ”lokala” utsläpp av kväveoxider. Bara utsläppen vid förbränningen
är högre än pelletsens utsläpp under hela sin livscykel. Koldioxid är ett globalt problem och
det spelar ingen roll var utsläppen sker. Som tidigare nämnts har biobränsle inget nettoutsläpp
av koldioxid under förbränningen. Olja ger upphov till 285 gånger mer koldioxid. Trots att
stoft är ett utav pelletsens största problem genererar oljan mer. Detta beror främst på de långa
transporterna.

Om man tittar på miljökostnaderna kan man se att varje installerad MWh pellets skulle kosta
83 kr mindre än oljealternativet. Till detta ska läggas de 4 kr som det kostar att hålla olja i
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lager. Utöver detta skapar pelletsen sysselsättning lokalt i Norrbotten. Hur mycket pengar
Norrbotten sparar på att sysselsättningen ökar har det inte gått att få fram en siffra på.

20. Slutsatser

• Det finns en stor potential för användning av biobränsle i Norrbotten. Potentialen för
trädbränsleuttag är1600-2200 GWh, spån och bark 1700 GWh, salix och energigräs 900
GWh och pellets 600 GWh.

• Användning av biobränsle genererar fler arbeten. En ökad biobränsleanvändning i
Norrbotten skulle kunna generera omkring 1000 nya arbeten.

• Användning av fossila bränslen ger upphov till mycket högre utsläpp av skadliga
föroreningar. Olja ger upphov till 0,25 kg kväveoxider, 0,085 kg svaveldioxider och 334,2
kg koldioxid mer än pellets per MWh.

• Miljökostnaderna på grund av utsläpp av emissioner vid eldning av en MWh olja kostar
83 kronor mer än om man eldar med pellets.
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Bilaga 1

Data samtliga pelletsanläggningar

Persö skola
Installerades under mars 1998
Effekt: 95kW

Tabell 1.1 Bränsleförbrukning Persö skola
Före Efter

Olja (m3) 18 -
El ( MWh) 176 104
Pellets (ton) - 70
Persöskolan har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 4 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.

Rutvik skola
Installerades under mars 1998
Effekt: 80kW

Tabell 1.2 Bränsleförbrukning Rutvik skola
Före Efter

Olja (m3) 18 -
El ( MWh) 182 91
Pellets (ton) - 61
Rutviks skola har en silo som rymmer 25 m3. Pellets levereras 4 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.

Lulefrakt
Installerades under april1998
Effekt: 480 kW

Tabell 1.3 Bränsleförbrukning Lulefrakt
Före Efter

Olja (m3) 185 38
El ( MWh) - -
Pellets (ton) - 337
Lulefrakt har en silo som rymmer 50 m3. Pellets levereras 11 gånger per år. Oljepannan har en
oljetank som rymmer 20 m3och  krävde 9 oljeleveranser per år. Idag används oljepannan som
topplast och behöver 2 leveranser per år.



57

Ersnäs skola
Installerades under november 1998
Effekt: 95kW

Tabell 1.4 Bränsleförbrukning Ersnäs skola
Före Efter

Olja (m3) - -
El ( MWh) 199 15
Pellets (ton) - 49
Ersnäskolan har en silo som rymmer 25 m3. Pellets levereras 3 gånger per år.

Svartöstadsskolan
Installerades under februari 2000
Effekt: 80kW

Tabell 1.5 Bränsleförbrukning Svartöstadsskolan
Före Efter

Olja (m3) 20 -
El ( MWh) 70 44
Pellets (ton) - 48
Svartöstadskolan har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 3 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.

Vitöskola
Installerades under november 1999
Effekt: 80kW

Tabell 1.6 Bränsleförbrukning Vitöskolan
Före Efter

Olja (m3) 20 -
El ( MWh) 92 48
Pellets (ton) - 53
Vitöskolan har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 4 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.

Kvarnåskolan
Installerades under november 1999
Effekt: 95kW

Tabell 1.7 Bränsleförbrukning Kvarnåskolan
Före Efter

Olja (m3) 35 -
El ( MWh) 126 77
Pellets (ton) - 85
Kvarnåskolan  har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 5 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.
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Alviks nya skola
Installerades under februari 2000
Effekt: 80kW

Tabell 1.9 Bränsleförbrukning Alviks nya skola
Före Efter

Olja (m3) 10 -
El ( MWh) 155 44
Pellets (ton) - 49
Alvikskolan har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 3 gånger per år. Den gamla
oljepannan krävde 1 oljeleveranser per år.

Ormbergsanläggningen
Installerades under december 1999
Effekt: 95kW

Tabell 1.10 Bränsleförbrukning Ormbergsanläggningen
Före Efter

Olja (m3) 25 -
El ( MWh) 290 92
Pellets (ton) - 103
Ormbergsanläggningen har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 6 gånger per år. Den
gamla oljepannan krävde 2 oljeleveranser per år.

Äldreboende Alvik
Detta är en ny anläggning. Elförbrukningen är uppskattad.
Installerades under november 1999
Effekt: 60kW

Tabell 1.11 Bränsleförbrukning Äldreboende Alvik
Före Efter

Olja (m3) - -
El ( MWh) 240 46
Pellets (ton) - 51
Äldreboendet i Alvik  har en silo som rymmer 30 m3. Pellets levereras 3 gånger per år
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Bilaga 2

Emissioner pellets

Emissioner vid transport av sågspån till pelletsfabriken
Beräkningarna bygger på emissionsdata för fjärrtrafik med lastbil.
Varje ton sågspån transporteras cirka 80 km i genomsnitt. Om vi tittar på NOx blir
beräkningarna 0,81 g/ton km * 80 km = 64,8 g/ton sågspån. Ett ton sågspån ger upphov till
0,5 ton pellets (Roger Lethonen, Bioenergi i Luleå AB) . NOx-utsläpp per ton pellets bli då
64,8*0,5 = 32,4 g. Pellets har ett värmevärde på 4,8 MWh per ton. ( garantivärde från
leverantören). Dessutom måste vi ta hänsyn till verkningsgraden på pannan som är 0,8.
Utsläppen per MWh ut ur pannan blir då 32,4/(4,8*0,8) = 8,4 g.

Tabell 2.1 Emissioner vid transport av sågspån till pelletsfabriken

Emissoner g/ton km g/ton sågspån g/per ton pellets g/MWh ut ur pannan
NOX 0,81 0,81*80=64,8 32,4 8,4
SO2 0,085 6,8 3,4 0,89
Stoft 0,09 7,2 3,6 0,94
HC 0,08 6,4 3,2 0,83
CO 0,31 24,8 12,4 3,2
CO2 66 5280 2640 687,5
Källa: Vattenfall, Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk.

Emissioner för elförbrukning pelletsfabriken
Enligt Bioenergis miljörapport till länsstyrelsen förbrukas 0,15 ton elkraft per ton pellets. Ett
ton pellets ger upphov till 9,21*0,15= 1,38 g NOx/ton pellets. Pellets har ett värmevärde på
4,8 MWh per ton. ( garantivärde från leverantören). Dessutom måste vi ta hänsyn till
verkningsgraden på pannan som är 0,8. Utsläppen per MWh ut ur pannan blir då
1,38/(4,8*0,8) = 0,36 g.

Tabell 2.2 Emissioner- elförbrukning pelletsfabriken

Emissoner g/köpt MWh g/ton pellets g/MWh ut
NOX 9,2 1,4 0,36
SO2 7,6 1,1 0,30
Stoft 4,3 0,65 0,17
HC Iu Iu Iu
CO Iu Iu Iu
CO2 1690 253,5 61,3
Källa: Borgström Truls, Ekroth Robert, Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan

Emissioner för transport av pellets till anläggningen.
Beräkningarna bygger på lastbil som kör regionaltrafik. Färdväg mellan Uddebo
industriområde och Lulefrakt ute på kallaxheden är cirka 10 km.. Om vi tittar på NOx blir
beräkningarna 1,53 g/ton km *10 km = 15,3 g/ton pellets. Pellets har ett värmevärde på 4,8
MWh per ton. ( garantivärde från leverantören). Dessutom måste vi ta hänsyn till
verkningsgraden på pannan som är 0,8. Utsläppen per MWh ut ur pannan blir då
15,3/(4,8*0,8) = 3,98 g.
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Tabell 2.3 Emissioner för transport av pellets till anläggningen.
Emissoner g/MWh ut g/per ton km g/ton pellets
Nox 3,98 1,5 15,3
SO2 0,42 0,16 1,6
Stoft 0,44 0,17 1,7
HC 0,39 0,15 1,5
CO 1,5 0,58 5,8
CO2 325,5 125 1250
Källa: Vattenfall Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk

Emissioner vid extra körningar på grund av mer larm och tillsyn
Oljepannan har betydligt färre larm och kräver mindre tillsyn. Driftingenjörerna vid Luleå
Energi har uppskattat att pelletspannan kräver cirka 10 gånger så många resor i form av tillsyn
och åtgärder än vad oljepannan gjorde. En resa ut till pannan är cirka 14 km tur och retur.
Pelletspannan hade under ett år cirka 45 larm. Det borde då, grovt räknat, vara cirka 40 extra
åkturer per år jämfört med den gamla oljepannan. Detta blir då 14 km*40 turer =560 km.
Totalt levererades ungefär 1100 MWh under året. Belastningen blir då 560 km/1100 MWh =
0,51 km/MWh. NOx-utsläppen blir då 1,36*0,51=0,69 g.

Tabell 2.4 Emissioner på grund av extra körning
Emission g/fordonskilometer g/MWh ut
Nox 1,4 0,69
SO2 Iu Iu
Stoft 2,4 1,2
HC Iu Iu
CO 2,7 1,4
CO2 200 102
Källa: www.ockelbo.se/kommunikationer/delrapp.html 000515

Emissionsdata pellets
Tabell 2.5 Emissionsdata pellets

Mätningar
g/MWh

Medel

Emissoner 1 2
NOx 174 156,2 165,1
SO2 - - -
Stoft - - -
HC - - -
CO 62,6 14,2 38,4
CO2 - - -
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Bilaga 3

Emissioner Olja

Emissioner från båttransport av olja.
Oljan transporteras med tanker från oljeplattformen i Norge. Denna sträcka har i rapporten
”Att sätta pris på ett företags miljöpåverkan” uppskattats till 185 mil.
Energivolym från olja: 213,2 MWh/år
Oljeförbrukning: 26 m3/ år eller 23,4 ton per år.
Densitet: 0,9 ton/m3

Oljeförbrukninger per MWh blir då 23,4/213,2=0,11 ton/ MWh
Källa: Mäkitaavola Henrik , Träpelletsbrännare 1999

NOx-emissonerna blir 0,28*1850= 518 g/ton olja. Det förbrukas 0,11 ton olja per MWh och
verkningsgraden är 0,8. Emissioner per MWh ut ur pannan blir då 518*0,11/0,8=71,10

Tabell 3.1 Emissioner från båttransport av olja.
Enhet g/per ton km g/ton g/MWh ut
Nox 0,28 518 71,1
SO2 0,14 259 35,5
Stoft 0,01 18,5 2,5
HC 0,007 12,9 1,8
CO 0,02 37 5,08
CO2 7,9 14615 387,2
Källa: A-M Tillman 1994

Emissioner från utvinning och raffinering
Vekningsgrad: 0,8
Tabell 3.2 data från utvinning och raffinaderi
Emissoner g/MWh eo1 g/MWh ut
Nox 36,2 45,25
SO2 12,7 15,88
Stoft 0,0199 0,025
HC Iu Iu
CO Iu Iu
CO2 11540 14425
Källa: Att sätta pris på ett företags miljöpåverk

Emissioner från transport med tanker från Norge
Oljan kommer med tanker till Göteborg och transporteras därifrån till Luleå med tanker.
Sträckan Luleå-Göteborg mäter cirka  180 mil.
NOx-emissonerna blir 0,28*1800= 504 g/ton olja. Det förbrukas 0,11 ton olja per MWh och
verkningsgraden är 0,8. Emissioner per MWh ut ur pannan blir då 518*0,11 /0,8=69,2
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Tabell 3.3 Emissioner från transport med tanker från Norge
Enhet g/per ton km g/ton g/MWh
Nox 0,28 504 69,2
SO2 0,14 252 34,6
Stoft 0,01 18,0 2,5
HC 0,007 12,6 1,7
CO 0,02 36 4,9
CO2 7,9 14220 376,8
Källa: Tillman A-M 1994

Emissioner från transport av olja till pannan
Transport sker med lastbil som kör regionaltrafik.Oljan transporteas från centrala Luleå. Det
förutsätts att bulkbilen går med full last. Mellan centrala Luleå och Lulefrakt ute på
kallaxheden är det cirka 8 km. Om vi tittar på NOx blir beräkningarna 1,53 g/ton km *8 km =
12,24 g/ ton olja. Lulefrakts oljeförbrukning är 23,4 ton/ år och man får ut 213,2 MWh från
oljan.72 Detta innebär att det förbrukas 0,1098 ton olja per MWh och verkningsgraden på
oljepannan är 0,8. Emissionen blir då12,24*0,1098/0,8= 1,68 g/kWh

Tabell 3.4 Transport av olja till pannan
Emissoner g/per ton km g/ton olja g/MWh ut ur pannan
Nox 1,5 12,2 1,7
SO2 0,16 1,3 0,18
Stoft 0,17 1,4 0,19
HC 0,15 1,2 0,16
CO 0,58 4,6 0,64
CO2 125 1000 137,2
Källa: Vattenfall Livscykelinventering för bioenergi- och fossileldade kraftvärmeverk

Emissionsmätningar olja
Tabell 3.5 Emissionsmätningar olja

Mätningar
g/MWh

Medel

Emissoner 1 2
NOx 232 243,7 237,9
SO2 iu iu
Stoft iu iu
HC iu iu
CO 3,6 1,8 2,7
CO2 320000 320000 320000

                                                          
72 Mäkitaavola Henrik. Träpelletsbrännare 1999
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Bilaga 4

Miljökostnader

Tabell 4.1 Miljökostnader olja
Direkta utsläpp
Ämne Värdering

(kr/g)
Utvinning och
raffinering
(g/MWh)

Sjötransport
från Norge
(g/MWh)

Tanker
Sverige
(g/MWh)

Förbränning
(g/MWh)

Miljökostnad
(kr/MWh)

NOX 0,062 45,3 71,1 69,2 237,9 26,3
SO2 0,036 15,9 35,6 34,6 0 3,1
Stoft 0,029 0,025 2,5 2,5 0 0,15
CO2 0,000195 14425 387,3 376,8 320000 65,4
Transport tärort

Lastbil -  olja
till pannan
(g/MWh)

NOX 0,114 1,7 0,19
SO2 0,092 0,18 0,017
Stoft 0,18 0,19 0,034
CO2 0,000195 137,3 0,027

Totalt 95,0

Direkta kostnader Pellets
Ämne Värdering

(kr/g)
Pelletstillverk
ning (g/MWh)

Förbränning
(g/MWh)

Miljökostnad
(kr/MWh)

NOX 0,062 0,36 165,1 10,3
SO2 0,036 0,3 0 0,011
Stoft 0,029 0,17 0 0,005
CO2 0,000195 61,3 0 0,012

Transport tärort
Ämne Transport av

pellets
(g/MWh)

Extra resor
(g/MWh)

NOX 0,114 3,98 0,69 0,53
SO2 0,092 0,42 0 0,039
Stoft 0,18 0,44 1,2 0,299
CO2 0,000195 325,5 102 0,083

Transport landsort
Transport av

sågspån
(g/MWh)

NOX 0,016 8,4 0,135
SO2 0,043 0,89 0,038
Stoft 0,18 0,94 0,169
CO2 0,000195 687,5 0,134

Totalt 12,0
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