
EXAMENSARBETE
2005:050 CIV

MATTIAS JOHANSSON

Utredning av barkhanteringen
vid Billerud Karlsborg AB

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Tillämpad fysik • Maskin- och materialteknik

Avdelningen för Datorstödd maskinkonstruktion

2005:050 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 05/50 - - SE



Luleå Tekniska Universitet 
 

Examensarbete 
 

Utredning av barkhanteringen 
vid Billerud Karlsborg AB 

 
 
 
 
 

 
 

Rapporten handlar om de problem Billerud Karlsborg AB har med sin barkhantering. Syftet med 
arbetet har varit att ur ett ekonomiskt perspektiv hitta en lösning på dagens problem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattias Johansson 
 

Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik 
 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 
Avdelningen för Datorstödd maskinkonstruktion 

 



Förord 

Förord 
 
Som avslutande del av sin civilingenjörsutbildning inom maskinteknik vid 
Luleå Tekniska Universitet gör alla teknologer ett examensarbete under 20 
veckor, motsvarande 20 poäng. Examensarbetet är avsett att vara både ett 
test av elevens kunskaper och en inkörsport till ”verkligheten”. 
 
Detta examensarbete har utförts vid timmerhanteringen i Geviken vid 
Billerud Karlsborg AB under perioden maj 2004 till oktober 2004. 
 
Jag skulle vilja tacka Jens Strömberg på Billerud Karlsborg AB och Mikael 
Jonsson på avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion för att han ställt 
upp som min handledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalix 2004-12-03 
 
 
…………………….. 
Mattias Johansson 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Uppgiften bestod av att göra en undersökning av barkhanteringen vid 
Billerud Karlsborg AB med avseende på ekonomi och barkens torrhalt. 
Undersökningen omfattar allt från stock till förbränning och eventuell 
försäljning av barken. 
Tidigare så förbrukades all bark i barkpannan, där ånga produceras för 
torkning av pappret och elproduktion i ångturbinen. I dag har stora delar av 
pappersbruket byggts om och effektiviseras, vilket medfört att bruket 
producerar mer ånga än vad som behövs och vad turbinen klarar av att 
förbruka. Den bark som inte förbrukas av Billerud försöker man sälja och 
barken som blir över lagras i en stor barkstack. I januari 2005 kommer en ny 
miljölag att träda i kraft vilket medför att inget organiskt material får lagras 
utomhus, detta gör det mindre attraktivt för Billerud att lagra barken 
utomhus. 
För att bli av med överskottsbarken försöker Billerud sälja barken till olika 
värmeverk. En ökad torrhalt skulle underlätta försäljningen av barken 
samtidigt som försäljningspriset av barken skulle öka. 
Hela arbetet skulle även göras ur ett ekonomiskt perspektiv, och förslagen 
till eventuella förändringar ska vara ekonomiskt försvarbara. Under arbetets 
gång har det kunnat konstateras att dagens utrustning för att pressa vattnet ur 
barken är föråldrat, och att den kräver ett stort underhåll för att över huvud 
taget fungera. 
Arbetets inriktning svängde kraftigt när det uppdagats att man planerar att 
införskaffa en ny barkpanna och en ny turbin för att kunna ta hand om all 
bark och producera mer elektricitet själva. Detta ledde till att arbetet till 
största del kom att handla om att minska underhållskostnaderna för 
barkhanteringen, samt att om möjligt höja barkens torrhalt en aning. 
Arbetet har resulterat i ett flertal lösningar där Billerud Karlsborg AB själva 
får välja förslag beroende på vilken inriktning på barkhanteringen dom vill 
ha. 

 



Abstract 

Abstract 
 
The task consisted of an investigation concerning the way the bark is 
handled at Billerud Karlsborg AB with consideration to the economy and 
the dryness in the bark. The investigation describes the bark-process from 
the log to the incineration, or a possible sale. 
Earlier all the bark was consumed by the bark-furnace, where steam is 
produced to dry the paper and produce electricity in the steam-turbine. 
Today large parts of the factory is reconstructed in a more efficient way, 
which leads to a higher production of steam then what’s consumed by paper 
process and what the turbine can consume. The bark that’s not used by 
Billerud is pot out fore sale, and the rest is left in a big stack. From January 
2005 there is a new law in place that prohibits al form of organic materials 
to be left permanent outside. This makes it less attractive fore Billerud to 
store the bark. 
To get rid of the surplus bark, Billerud is trying to sell the bark to different 
power plants. A higher dryness in the bark would make a sale easier, and at 
the same time the price on the bark would increase.  
This whole project was supposed to be done with consideration to the 
economy and the possible proposals to any changes needs to be 
economically defendable. During this work, it’s been revealed that today’s 
equipment to dry the bark is obsolete, and demands a high maintenance in 
order to operate. 
The goal and the direction of this work changed dramatic when it was 
discovered that they plan to invest in a new bark-furnace and a new steam-
turbine in order to get rid of the bark and produce more electricity. The work 
is more focused on the cost for the bark-process, and if possible an increase 
of the dryness in the bark. The work has resulted in several possibilities that 
Billerud Karlsborg AB can chose from, depending on how they want to run 
the facility.  
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Inledning 

1 Inledning 
Rapporten behandlar utredningsarbetet av barkhanteringen i Geviken vid 
Billerud Karlsborg AB. Studien innefattar allt från stock till färdigt riven 
och pressad bark. Målet med utredningen är att minska kostnaderna för 
barkhanteringen och att öka barkens torrhalt för att underlätta dess vidare 
användning.  
 

1.1 Bakgrund 
Ångan produceras i en barkpanna där barken från barktrumman eldas. 
Tidigare användes all bark för att producera ånga för att bland annat driva 
ångturbinen som producerar elektricitet. 
Efter att indunstningen byggdes om 2003 så har överskottet av ånga ökat 
och Billerud saknar i dag en ångturbin för att ta hand om all ånga som 
produceras. Detta har lett till att bruket inte längre är i samma behov av att 
elda bark för att producera ånga. Den minskade förbrukningen av bark har 
nu lett till att barken i stället lagras i en jättelik hög i väntan på åtgärd. 
Dessutom inträder en ny lag januari 2005 angående lagring av organiskt 
material som gör det förbjudet att lagra bland annat bark utomhus under en 
lägre tid (se bilaga 4). Enda lösningen på problemet har varit att försöka 
sälja barken till olika värmeverk, men eftersom barken har en låg och ojämn 
torrhalt önskas detta kunna åtgärdas. I dag så pressas vattnet ut ur barken i 
sex gamla axialpressar. Dessa barkpressar har i dag stora drift och under-
hållskostnader på grund av slitage och dåligt underhåll. Dessutom är axiell 
pressning av barken ett dyrt och ineffektivt sätt att pressa bark.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka barkhanteringen och se över vad som 
kan förbättras i barkhanteringen och ge förslag till åtgärder.  
Dessutom vill Billerud att en utredning av barkpressarna görs, och att ett 
förslag till förändring läggs fram. Målet är att till en låg kostnad öka 
torrhalten och minska drift och underhållskostnaderna för barkhanteringen.  
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2 Företagspresentation  
Billerud Karlsborg AB är en del av Billerudgruppen som består av tre 
pappersbruk: Karlsborg, Gruvön och Skärblacka. Billerud är representerade 
i ca 10 länder, men har huvudkontoret i Stockholm 
 
Billerud är ett högteknologiskt företag som producerar och säljer pappers-
massa och avancerat packningspapper världen över. 
 
Billerud är i Europa en ledande producent i ett flertal segment, innehållande 
säck och kraftpapper. När det kommer till massa är Billerud AB ett väl 
etablerat namn på den europeiska marknaden. 
 
 

2.1 Billerud Karlsborg AB i siffror 
• Billerud har en kapacitet att producera 300 000 ton blekt pumpmassa 

per år. Av detta vidareförädlas ca 170 000 ton till säck och 
kraftpapper i pappersmaskinen, medan resten torkas och säljs som 
avsalumassa 

• Bestrykningsmaskinen har en kapacitet att bestryka 40 000 ton 
kraftpapper och kraftliner per år. 

• 85 lastbilar anländer varje dygn med råvara till fabriken. 
• 25 normalstora träd behövs för att tillverka ett ton papper. 
• Billerud omsätter ca 1.7 miljarder kronor per år. 
• Pappersbruket har ca 475 anställda varav 200 arbetar i skift. 

 
 

2.2 Kort historik om Billerud Karlsborg AB 
1912 bildades Baltiska Trävaruaktiebolaget och sulfatfabriken i Karlsborg 
byggdes. Fabriken kördes igång 1914, men p.g.a. dålig lönsamhet lades den 
ned redan 1918. Maskinerna såldes till Finland. Många trodde att 
industriverksamheten i Karlsborg aldrig skulle återupptas. Genom ett kraf-
tigt engagemang av ortsbefolkningen och en mycket bred satsning på 
tecknande av aktier och andelar föddes Kalix Träindustri AB år 1928. 
 
Den 20 juli 1929 startade den nya sulfatfabriken. Året därpå uppgick 
produktionen till 15 800 ton massa. För att trygga råvaruförsörjningen 
övertog Domänverket företaget 1937. Fem år senare, bildades ASSI som då 
blev ägare till fabriken.  
Massaproduktionen har under årens lopp successivt ökat. 1942 producerades 
ca 20 000 ton oblekt avsalumassa vilket kan jämföras med dagens 
produktion på ca 195 000 ton/år vit avsalumassa.    
 
Byggnationen av pappersbruket påbörjades 1951. Den första pappersmaski-
nen, PM 1, togs i drift i januari 1953, PM 2 fyra år senare. Den är 
fortfarande i drift medan PM 1 lades ned i slutet av februari 1992. Den 
nedlagda maskinen än nu ombyggd och används sedan i april 1993 till 
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Företagspresentation 

bestrykning av kraftpapper och liner. Kapaciteten är ca 40 000 ton. 
Kapaciteten på PM 2 är efter den omfattande moderniseringen under hösten 
1996 samt andra åtgärder under åren 2002-2003 130 000 ton/år. 
 
Massafabriken moderniserades 1979-80 för 610 miljoner kronor. En helt ny 
fiberlinje, ny indunstning, ny sodapanna samt ny barkpanna installerades. 
År 1995 togs ett nytt vedrenseri i drift. För att minska utsläppen av 
klorföreningar startades samma år en ny teknik att koka massa, modifierad 
kokning. Företaget var bland de första i världen som började med den nya 
tekniken. 
 
För att ersätta eldningsoljan till mesaugnen med biogas togs i början av 
1986 en bioförgas-anläggning i drift. Den är numera nedlagd, men sedan 
hösten 2004 har stora delar av eldningsoljan ersatts med beckolja. Det är en 
av de åtgärder som vidtagits för att minska oljeförbrukningen från ca 46 000 
kubikmeter/år 1980 till dagens nivå på ca 4 000 kubikmeter. 
 
På miljöområdet har en hel del förbättringar skett under årens lopp. I 
september 1991 körde bruket igång ett syrgasblekeri. I december samma år 
upphörde användningen av klorgas i blekprocessen. Detta har bland annat 
medfört att utsläppen av klorföreningar från blekeriet minskat från ca 6,5 
kg/ton massa till 0,15 kg.  
I början av 1997 togs ett elektrofilter på barkpannan i drift. Elektrofiltret 
avskiljer stoft från rökgaserna. 1999 togs en starkgaspanna i drift som 
kraftigt minskat utsläppen av svavel och svavelväte vilket gör att lukten från 
fabriken minskat. 
 

2.3 Billerud i dag 
Idag tillverkar Billerud Karlsborg vit pappersmassa för avsalu samt vitt 
säckpapper. Massan används bl.a. för skriv- och tryckpapper, hygienpapper 
samt specialpapper för affischer, etiketter, m m. 
Pappersbruket har kapacitet för att vidareförädla drygt 40% av den vita 
massan till säck- och kraftpapper. Papperet, som tillverkas i många olika 
kvaliteter, är avsett för produkter som kräver hög styrka och hög tryck-
kvalitet. Det används bl.a. till livsmedelsförpackningar, påsar, bärkassar och 
säckar. 
 
Antalet anställda har de senaste åren minskat från drygt 800 till 475. 
Omsättningen är ca 1,6 miljarder per år. 
 
1991 blev man eget aktiebolag. Vid årsskiftet 1993/94 gick ASSI och 
Domän ihop till ett företag. Under våren 1994 såldes 49 procent av aktierna 
och företaget introducerades på börsen. NCB kom med i det nya företaget 
under våren 1994. Modo:s säckpappersrörelse, bland annat massabruket i 
Skärblacka utanför Norrköping, kom med i det nya företaget från årsskiftet 
1994/95. 2001 bildades Billerud av de tre bruken Karlsborg, Skärblacka och 
Gruvön. 
 
Under 2004 köpte Billerud ett pappersbruk i England, Billerud Beetham.  
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2.4 Framtid 
Billeruds styrelse har gett klartecken för ombyggnation av barkpannan och 
investering i en ny turbin i Karlsborg för en sammanlagd kostnad av ca 270 
miljoner.  
 
Ombyggnationen av barkpannan ger en kapacitetsökning av barkeldningen 
samt stor möjlighet att i framtiden använda olika kombinationer av bio-
bränslen. 
Barkpannan kommer dessutom att utrustas med modern utrustning för att 
reducera utsläppen av kväveoxider (NOx). 
Investeringen i en ny turbin innebär bland annat att Billerud Karlsborg AB 
kan tillverka mer egen elkraft. Efter ombyggnationen av barkpannan och 
installationen av en ny turbin blir bruket nästan oberoende av olja. 

Sammantaget betyder det att den egna genereringen av el kan ökas från ca  
14 MW till ca 30 MW. I procent innebär det att andelen egenproducerad el 
ökar från ca 30% till ca 65% av Billeruds totala behov. 
Det här är ett mycket positivt och strategiskt bra beslut för Karlsborg. Det 
gör dem betydligt mindre beroende av extern el och olja, där det finns en 
uppenbar risk för att priserna fortsätter att öka. Genom att tillverka mer egen 
el, baserad på biobränsle kan energikostnaderna minskas samtidigt som 
intäkterna från försäljning av el-certifikat ökas, vilket naturligtvis är bra för 
lönsamheten. 
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Metod 

3 Metod 
Tillvägagångssättet vid denna undersökning har varit att först av allt göra en 
problemuppställning så att det klart framgår vad som är huvudsyftet av 
denna utredning. En utredning av barkens alla steg i processen och dess 
påverkan av torrhalten har undersökts Detta för att på så sätt kunna göra ett 
val av arbetsområde att arbeta vidare med. 
 

• Klargörande av vad Billerud egentligen vill få ut av projektet 
• Klargörande av problem. 
• Förslag till förbättring av varje steg i barkhanteringen. 
• Val av åtgärd 

 

3.1 Klargörande av vad Billerud vill få ut av projektet 
Från första början startade detta projekt enbart på grund av att barken hade 
en så låg torrhalt att den var svår att sälja. Allt eftersom projektet framskridit 
så har information framkommit som lett till att målet för projektet har 
ändrats. Målet har ändrats från att enbart försöka öka barkens torrhalt och på 
så sätt underlätta försäljning, till att försöka minska drift och underhålls-
kostnaderna för barkhanteringen. 
 

3.2 Klargörande av problem 
För att ta reda på vad som påverkar barkens torrhalt så har varje steg i 
barkhanteringen gåtts igenom. Dessutom har drift och underhållskostnader-
na för den nuvarande anläggningen för barkpressning setts över.   
 

3.3 Förslag till förbättring av varje steg i 
barkhanteringen.  
Genom att ha sett över vad i barkhanteringsprocessen som påverkar 
torrhalten har ett flertal förslag på åtgärder kunnat ges.  
 

3.4 Val av åtgärd 
Genom att lyssna på vad Billerud Karlsborg AB vill med sin barkhantering 
och genom att väga in dom ekonomiska och tekniska perspektiven har ett 
förslag till åtgärd kunnat fattas. 
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4 Beskrivning av barkhanteringen 
För att kunna beskriva och identifiera problemen med barkens torrhalt har 
barkhanteringsprocessen delats upp i olika operationer. I processen från 
stock till förbränning går barken igenom följande steg. 
 

1. Upptiningsbord  
2. Barktrumman 
3. Barkriv 
4. Barkpress 
5. Barkblåsningsledning 
6. Barkstack 

 

4.1 Upptiningsbord 
Veden läggs upp på ett upptiningsbord innan den går in i barktrumman. På 
detta bord spolas veden med varmt vatten för att underlätta lösgörandet av 
barken. Även sand och jord spolas bort från barken i detta steg. Problemet i 
detta steg är att vatten blandas in i systemet. 
 

4.2 Barktrumman 
Barktrumman är en gigantisk roterande cylinder som stockarna passerar 
igenom efter upptiningsbordet. Barktrumman har till uppgift att riva lös 
barken från veden innan den går vidare till en flistugg. 
Från barktrumman transporteras barken på två skilda transportband till 
barkpressarna. Hälften av barken transporteras från barktrumman med hjälp 
ett vattensystem. Detta system är kvar från den tiden då man använde 
mycket mer vatten i processen och även spolade vatten inuti trumman för att 
ytterligare underlätta för barken att lossna från veden. Den andra hälften av 
barken tas ut ”torr”, för att senare vid barkpressarna blandas med den blöta 
barken. 
Detta medför att barkens torrhalt sänks markant. Den blöta delen bark håller 
en torrhalt på 26% medan den torra delen håller en torrhalt på 36%. Detta 
ger en genomsnittlig torrhalt på 31%. Med andra ord så sänker man först 
barkens torrhalt med 5% innan den går iväg till pressning. 
  

4.3 Barkriv 
Innan barken når barkpressarna så passerar barken en barkriv, där den rivs 
ner till mindre bitar samtidigt som den torra och den blöta barken blandas 
tillsammans. Detta görs för att underlätta urvattningen och vidare hantering 
av barken. Barkriven har ingen direkt inverkan på barkens torrhalt. 
 

4.4 Barkpressarna 
I Geviken finns det 6 stycken barkpressar varav 2 stycken av pressarna står 
som reserv. Dessa två används bara när produktionstakten är för hög, eller 
då någon av de ordinarie barkpressarna är tagna ur drift. 
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Beskrivning av barkhanteringen 

 

 
Bild 1. Barkpress från EIE 
 
Den opressade barken har en genomsnittlig torrhalt på ca 31%. Efter 
pressning uppnås i genomsnitt en torrhalt på 40.7%. Barkpressarna förmår 
höja torrhalten 9.7%, men det innebär endast en verklig ökning av torrhalten 
på 4.7%. Problemen med barkpressarna är många, men framförallt är 
avsaknaden av ett kontinuerligt underhåll, ett felaktigt underhåll och en 
ineffektiv pressmetod ett stort problem. 
 

4.5 Barkblåsledning 
Den torra och rivna barken blåses till fabriken i en barkblåsledning för att 
sedan hamna i barkstacken. Själva barkblåsledningen har ingen större 
inverkan på torrhalten i barken. Däremot så kan problem med kletning av 
barken i blåsledningen uppstå då barkens torrhalt blir allt för låg.  
 

4.6 Barkstacken 
Barken transporteras till fabriken via barkblåsledningen, där den lagras i en 
stor stack i väntan på förbränning eller försäljning. Eftersom barken kan få 
ligga länge i väntan på användning så hinner en bakteriell nedbrytning 
starta. Detta medför en temperaturhöjning i barkstacken som i sin tur leder 
till att barkens torrhalt ökar. Däremot så försämras barkens bränslevärde när 
nedbrytningen startar. 
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5 Förändringar som höjer torrhalten. 
Genom att tidigare ha beskrivit problemen i de olika momenten av bark-
hanteringen kan lösningar på dessa problem tas fram. Detta kapitel presen-
terar möjliga förslag på förändringar som skulle höja torrhalten.  
 

5.1 Upptiningsbordet 
Redan vid torkbordet finns möjligheter för att höja barkens torrhalt. Genom 
att avveckla dagens hetvattenavspolning skulle inblandningen av vatten 
kunna minskas. Detta skulle kunna ske genom att använda superhettad ånga 
i stället för vatten. Detta kräver dock även en ombyggnad av barktrumman. 
 

5.2 Barktrumman 
Om man skulle göra en ombyggnation av barktrumman där all bark kan 
transporteras till barkpressarna utan att blötas ner så skulle en högre torrhalt 
kunna uppnås. Det finns pappersbruk som inte behöver använda sig av 
barkpressarna året runt, utan kan direkt bränna all bark som tas ut från 
barktrumman.  
En undersökning av exakt hur mycket högre torrhalt som skulle uppnås 
genom en ombyggnad av transporten från barktrumman har ej kunnat 
genomföras. Ej heller har en kostnadskalkyl av hur mycket en sådan 
ombyggnation skulle kosta och hur mycket som Billerud skulle tjäna igen på 
en ökad torrhalt.  
 

5.3 Barkpressarna 
Eftersom pressningen av barken är en stor del av barkhanteringen har ett 
flertal alternativ till den nuvarande barkpressningen tagits fram. 
   

5.3.1 Omkonstruktion av barkpressarna 
De befintliga barkpressarna skulle kunna byggas om för att öka barkens 
torrhalt. Ett av problemen med pressarna är att silplåtarnas hål täpps igen 
vilket gör det svårt för vattnet att ta sig ut från pressen. Detta leder givetvis 
till en försämrad torrhalt. Eftersom det är omöjligt att rengöra silplåtarna 
utan att stanna och montera isär barkpressen rengörs plåtarna endast i 
samband med andra reparationer och pressen har varit tvungen att monteras 
ner. Genom att bygga in en automatisk rengöring av dessa silplåtar skulle en 
jämnare och något högre torrhalt kunna uppnås. Det andra sättet att få en 
högre torrhalt på barken är att höja nyttjandegraden av pressarna. Genom att 
använda alla sex pressarna samtidigt skulle dessa kunna ta en mindre mängd 
bark i varje pressning, samtidigt som presstiden skulle kunna ökas. Allt detta 
skulle då ge barken en högre torrhalt. Däremot fås vid ett eventuellt haveri 
en allt för låg kapacitet på pressarna. Därför måste styrningen av pressarna 
vara sådan att tempot höjs vid ett eventuellt haveri. För en bättre beskrivning 
av barkpressarna se bilaga 1.  
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Förändringar som höjer torrhalten 

5.3.2 Nyinvestering av en Bark Master 1620 från Saalasti Oy 
Genom att införskaffa en ny barkpress i form av en Bark Master 1620 från 
Saalasti Oy skulle torrhalten kunna höjas till en nivå av 43-45 %, vilket är 
en tydlig ökning jämfört med dagens nivå. Dessutom skulle en jämnare 
torrhalt kunna uppnås, eftersom Bark Mastern är utrustad med automatisk 
självrengöring. Detta skulle förenkla försäljning eller egen förbränning av 
barken.  
 

 
Bild 2.Dessa två Bark Master 1620 pressar är placerade i Arkhangelsk papper och massa fabrik i Ryssland.  
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Förändringar som höjer torrhalten 

5.3.3 Nyinvestering av en torkanläggning från GEA Exergy 
GEA Exergy AB har ett system för att torka produkter i en cyklontork där 
restånga från turbinen används för att torka barken. Eftersom GEA Exergy 
AB inte har tid med studenter, så har ett värde på en eventuell torrhalts-
ökning av barken eller produktionskapaciteten inte kunnat fås fram. 
Däremot så har ett par finska studenter tittat på en liknande lösning och fått 
fram att torrhalten på barken skulle kunna ökas från 42.5 % till upp emot 78 
%. Det bör poängteras att det finska system inte är av exakt samma typ som 
det GEA Exergy AB levererar. Däremot är grundtanken att förtorka barken 
med hjälp av restånga innan förbränning densamma.  
 

 
Bild 3.Skellefteå Kraft torkar 50 ton sågspån/timme  
innan dom gör pellet av spånet.  
Total energiåtervinning från torken är mer än 85%. 
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5.4 Barkblåsledning 
I barkblåsledningen sker ingen direkt ökning av torrhalten i barken. Däremot 
kan problem med kletning i röret uppstå då torrhalten blir för låg. Hur hög 
torrhalten måste vara för att blåsningen av barken skall kunna ske utan 
problem bör undersökas. Detta för att i framtiden kunna fatta rätt beslut 
angående en eventuell ombyggnad av barkpressningen. 

5.5 Barkstacken 
Att försöka höja torrhalten i barkstacken skulle kunna göras genom att 
placera en värmeväxlare i botten av stacken för att på så sätt höja 
temperaturen och avdunstningen av vatten. Sommartid skulle detta inte 
fungera eftersom stacken redan nu blir så varm att den självantänder. 
Dessutom så försämras bränslevärdet på grund av den biologiska nedbryt-
ningen av barken. 
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6 Kostnader 
Eftersom Billerud Karlsborg AB inte vill att några exakta kostnader 
redovisas har dessa undanhållits och endast ett bredare resonemang om 
kostnader och underhåll bedrivits. Kostnaderna för hela barkhanteringen har 
ej kunnat fås fram så endast kostnaderna för pressningen/torkningen av 
barken kan diskuteras.  
 

6.1 Befintlig barkpress 
Dagens barkpress är i ett stort behov av renovering och den årliga kostnaden 
för driften är väldigt hög (se bilaga 1). Det finns möjligheter att helrenovera 
barkpressarna och återställa dem till nyskick, men detta skulle innebära en 
väldigt stor kostnad och samtidigt skulle man ha kvar den omoderna, 
kostsamma och ineffektiva typen av barkpress. I dagsläget är barkpressarna i 
behov av renovering av uppställningsbalkar och hydraulsystem till en 
kostnad på uppskattningsvis 300 000 kr.  
 

6.2 Bark Master 1620 
Drift och underhållskostnaderna för en ny Barkmaster från Saalasti Oy är 
mycket lägre jämfört med dagens befintliga pressar. Genom att använda sig 
av endast en barkpress jämfört med dagens 6 pressar så blir underhållet 
automatiskt mycket mindre. Dessutom använder sig Barkmaster av en 
mycket enkel och driftsäker teknik vilket gör att kostnaderna för drift och 
underhåll hålls nere (se bilaga 2). En investering av en Barkmaster handlar 
om en affär på cirka 7 miljoner kr och underhållskostnaderna för de första 5 
åren hamnar på omkring 40 000 kr/år.  
 

6.3 GEA Exergy 
Investeringskostnaderna för en barktork från GEA uppgår enligt Skellefteå 
Kraft till närmare 40 miljoner kr. Trots den höga investeringskostnaden är 
en sådan barktork fortfarande intressant eftersom en väldigt hög torrhalt kan 
uppnås (se bilaga 3). 
 

6.4 Ombyggnad av övrig befintlig utrustning 
Vad kostnaden skulle bli för att bygga om barkuttaget från barktrumman, 
ombyggnaden av upptiningsbord och rivningen av befintliga barkpressar 
måste grundligen undersökas i fall ett sådant beslut fattas. I dagsläget är det 
ej möjligt att göra en uppskattning av kostnaden. Däremot skulle dagens 
kostnader för att driva barkpressarna och dess kringutrustning försvinna.  
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Diskussion 

7 Diskussion 
Eftersom detta arbete inte handlar om någon exakt vetenskap utan baserar 
sig på ett flertal faktorer som ekonomi, intresse av verksamhet och 
tillförlitlighet med mera så är det svårt att ta fram en exakt lösning på 
problemet. Lösningarnas för och nackdelar måste vägas mot varandra. 
 

7.1 Befintliga barkpressar 
Det som talar för att ha kvar de befintliga barkpressarna är att Billerud 
slipper arbetet med att investera i och montera in ny utrustning. Dagens 
barkpressar är i dag inte ekonomiskt försvarbara på grund av den höga drift 
och underhållskostnaden. Med tanke på miljön så är pressarna ej heller 
tillfredsställande. Eftersom barken håller en allt för låg torrhalt ökar 
mängden miljögifter som släpps ut vid förbränning. Dessutom så är 
maskinutrustningen direkt miljöfarlig med tanke på den stora förbrukningen 
av hydraulolja och energi.  
 

7.2 Barkmaster 1620 
Att investera i en ny barkpress av typ Barkmaster 1620 skulle lösa många 
problem med barkhanteringen. Till att börja med skulle ytan som dagens 
barkpressar tar upp minskas betydligt. Energiförbrukningen skulle kunna 
sänkas markant och miljövinsterna skulle bli stora. Det som talar emot en 
investering är investeringskostnaderna på närmare 7 miljoner, men dessa 
skulle på grund av dagens drift och underhållskostnader snabbt tjänas igen.  
 

7.3 GEA Exergy 
Det som talar för en investering på närmare 40 miljoner kr är den höga 
torrhalten på barken som erhålls med hjälp av detta system. Den höjda 
torrhalten skulle också kunna medföra nya möjligheter för användandet av 
barken. Till exempel skulle Billerud kunna starta upp ett pelletsverk i 
anslutning till fabriken. Det som talar emot denna investering är så klart 
priset och i dagsläget bristande information om hur väl denna utrustning 
fungerar för att torka bark. Dessutom så vill inte Billerud arbeta med någon 
sidoverksamhet, utan helt och hållet koncentrera sig på att tillverka papper. 
 

7.4 Ombyggnad av övrig utrustning 
Att bygga om upptiningsbordet och barktrumman så att barkens torrhalt ej 
sjunker på grund av inblandning av vatten i processen skulle vara en relativt 
billig och enkel lösning på dagens problem med barkhanteringen och 
barkpressarna. En sådan ombyggnation skulle leda till att alla barkpressarna 
skulle kunna tas bort och på så sätt skulle Billerud slippa alla drift och 
underhållskostnader. Vad en sådan här investering skulle kosta finns i dag 
inga uppgifter på, men med tanke på vad dagens utrustning kostar så skulle 
det troligen vara lönsamt. Problem som skulle kunna uppstå är kletning i 
barkblåsledningen på grund av en sänkt torrhalt i barken. 
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8 Resultat och val av åtgärd 
Till att börja med måste jag citera en av cheferna på Billerud som utryckte 
sig enligt följande “Vi tillverkar papper, vi vill inte hålla på med någon 
annan verksamhet”. Dessa ord har legat till grund för beslutfattningen. 
 
Arbetet har resulterat i ett flertal konstateranden. I och med att Billerud 
Karlsborg AB beslutat att investera i en ny barkpanna där all bark kommer 
att förbrukas så kommer inte någon försäljning av barken vara intressant. Ett 
eventuellt överskott kan uppstå, men kommer inte leda till någon investering 
eller förändring i syfte att underlätta försäljningen av barken. Däremot är det 
fortfarande intressant att höja barkens torrhalt och framförallt sänka 
kostnaderna för barkhanteringen.  
 
Mitt förslag är att Billerud Karlsborg AB ser över möjligheten att bygga om 
barktrumman och hanteringen av barken i och ikring denna, så att barken 
kan brännas utan att behöva pressas. Detta skulle innebära att man kan riva 
anläggningen för barkpressningen och på så sätt slippa alla drift och 
underhållskostnader för detta. Detta skulle betyda betydligt lägre kostnader 
för barkhanteringen.  
Om en sådan utredning visar att det är omöjligt att förbränna barken utan att 
pressa den, så är det andra alternativet att investera i en ny Barkmaster 1620 
från Saalasti Oy.  
En sådan investering skulle innebära rivningskostnader, byggkostnader och 
fortsatta kostnader för drift och underhåll. Däremot så skulle barkens 
torrhalt höjas samtidigt som drift och underhållskostnaderna skulle bli lägre 
jämfört med dagens kostnader. Dessutom skulle driftsäkerheten och barkens 
torrhalt bli jämnare. Andelen miljöfarliga ämnen skulle också minska på 
grund av en renare förbränning och en renare anläggning för pressningen av 
barken.
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Beskrivning av barkpressarna 
 
 
 

 
Sprängskiss av en barkpress från EIE 
 
Barkpressarna har i dag en mycket enkel konstruktion. Huvuddelarna i 
konstruktionen är matningscylinder försedd med en kolv som används för 
att pressa och transportera barken framåt i presskammaren En presscylinder 
monterat till en läpp som tillsammans med kolven pressar ut vattnet ur 
barken. Presskammaren består av perforerade plåtar varigenom vattnet silas 
ut. 
 

Presstiden 
Tiden som cylindrarna håller trycket har en stor inverkan på hur hög 
torrhalten kan bli eftersom det tar ett visst antal sekunder för vattnet att ta 
sig ur barkkroppen i presskammaren. 
 

Presstrycket 
Presstrycket har så klart en direkt inverkan på torrhalten och hastigheten för 
vattnet att hinna ur kroppen. Problemet vid denna typ av pressning är att få 
ett homogent tryck i hela barkkroppen. 
Försök att höja trycket har resulterat i haveri och ett stort underhåll. 
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Beskrivning av barkpressarna 
 

Beskrivning av arbetscykeln 
1. Arbetet börjar när kolven är i 

indraget läge och bark faller 
ner och fyller matnings-
kammaren. Samtidigt pressar 
presscylindern ner barken i 
presskammaren. Sidoplåtarna 
i matnings och presskammar-
en är perforerade för att 
dränera bort vattnet. 

2. Matningscylindern flyttar 
kolven framåt och pressar in 
barken i presskammaren där 
avvattningen av barken sker.  

3. Nu är barken i presskammar-
en utsatt för maximalt tryck 
från båda cylindrarna. Press-
tiden styrs med ett tidsrelä.   

4. Tidreläet skickar en signal till 
presscylinder att inta flytande 
position. Kolven fortsätter att 
pressa barken framåt och 
färdigt pressad bark är tömt 
ut.  

5. Vid givet läge återgår båda 
cylindrarna till startposition. 

 
 

Energiförbrukning 
I dag drivs det befintliga hydraulaggregatet av 8st 22 kW motorer. Dessa 
motorer har en genomsnittlig effektförbrukning på ca: 130-145 kW. 
När behovet är extra stort och de gamla pressarna är inkopplade så förbrukas 
ytterligare ca: 95 kW. 
Dessutom tillkommer tre transportörer till pressarna som förbrukar 30 kW 
vid normal drift. 
Den totala effektförbrukningen vid normal drift blir ca: 160-175 kW. Vid 
full drift då alla pressarna används så förbrukas 255-270 kW. 
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Beskrivning av barkpressarna 
 

Produktionskapacitet 
Mängden barks som renseriet genererar är ca: 340000 lm3/år, där lm3 
betyder löskubikmeter. Omräknat till lm3/timme blir det ca: 55-60 lm3/h. 
De befintliga barkpressarna har en total kapacitet på ca: 180 lm3/h med 
samtliga pressar i drift. 
Normalt används bara 4 pressar och då ligger kapaciteten på 120 lm3/h. 
Årsmedelvärdet på torrhalten är 40.7% 
 

Underhåll 
Underhållskostnaderna för pressarna har de senaste åren varit höga och 
kommer att vara det i framtiden för att hålla pressarna i så gott skick som 
möjligt. Detta underhållsarbete utförs av en entreprenör och egen personlal. 
Arbetet innefattar renoveringar av stålsmide, reparationer av hydraulaggre-
gat, omkromning av kolvstänger mm. 
 
Barkpressarnas uppställningsbalkar mellan fundamentet och själva pressarna 
är i dåligt skick och i behov av byte inom en snar framtid.  Detta innefattar 
två stycken HEB300 balkar med en längd av 4600mm för varje press.  
 
Då silplåtarna renoveras och rengörs så görs detta bland annat genom att 
borra ut hålen som är igensatta. Genom att göra detta skapas ett cylindriskt 
hål i stället för det tänkta koniska hålet. Detta medför att hålet lättare sätts 
igen och tiden som hålen hålls uppe förkortas, vilket medför en försämrad 
torrhalt. 
 
På grund av att mekanikerna saknar betydande kunskaper i ämnet hydraulik 
för att trimma in ett system med tryck- och effektkompenserande funktioner, 
så fungerar inte anläggningen tillfredsställande. Detta problem leder bl.a. till 
att oljetemperaturen sommartid stiger så mycket att personalen tvingas spola 
vatten utanpå oljekylare och aggregat för att hålla nere temperaturen. 
Den höga oljetemperaturen leder till att tätningar och slangar/koppel får en 
kortare livslängd vilket är den största anledningen till att oljeförbrukningen 
är så hög. 
Hög oljetemperatur i ett hydrauliskt system är ett generalproblem inom 
industrin som huvudsakligen beror på bristande kunskaper i ämnet hydrau-
lik.  
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Miljöpåverkan 
Barkpressarnas förbrukning av hydraulolja är ca: 10 m3/år vilket är väldigt 
högt, då det totala spillet av hydraulolja i hela fabriken ligger mellan 40-60 
m3/år. Förklaringen till detta är bland annat ett felaktigt inställt 
hydraulsystem som ger upphov till läckage vid ventiler och cylindrarnas 
kolvstångstätningar samt slangbrott m.m. Vid ett läckage som inte har 
uppmärksammats så läcker det till ”min oljenivån” innan hydraultankens 
nivågivare larmar. Oljemängden mellan min och max är hela 500 liter. Oljan 
som läcker ut rinner till största delen direkt ner i avloppet. 
 
Att hitta en mindre läcka kan i princip vara omöjligt att hitta i den miljö som 
pressarna arbetar i,  men däremot skulle ett bättre underhåll och rätt 
intrimning av pressarna medföra ett mindre läckage i systemet. 
 
Eftersom hydraulolja är så pass miljöfarligt behövs lagar eller bara en policy 
inom företaget som säger att personal som arbetar med hydraulik ska ha en 
riktig utbildning inom området.   

Kostnader 
De befintliga barkpressarna som i dag är i bruk är väldigt kostsamma 
beträffande energiförbrukning och underhåll. Årligen kostar driften av 
barkpressarna närmare 500 000 kr. Inom några år måste barkpressarna 
renoveras ytterligare för att kunna säkra driften. Kostnaden för detta 
beräknas till cirka 300 000 kr. 
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Beskrivning av Bark Master 1620 
 

Allmänt 
Den våta barken matas in i barkpressen med en mataranordning. I 
barkpressen avvattnas barken mellan en perforerad trumma och en inuti 
trumman roterande pressvals. Mellan pressningarna blir materialet pressat 
och omblandat flera gånger. 
 

 
Enkel funktionsbeskrivning 
 
Presskraften på ca 160 ton, fås ur två hydrauliska dragcylindrar, som med 
hjälp av två pressarmar lagrade i varsin ända på pressvalsens axel, trycker 
pressvalsen mot barken och trumman. 
 
Pressvalsen som drivs med en elmotor, tappväxel och kilremmar, överför 
tack vare barkmattans påverkan, rotationsrörelsen till den perforerade 
trumman. Trumman är försedd med två bärringar, vars rullytor är skyddade 
mot yttre föroreningar. Bägge bärringarna bärs upp av två boggier. 
 
Trumman roterar snedställd i förhållande till det horisontella planet, varvid 
den inmatade barken leds i en spiralformig barna runt pressvalsen, blandas 
och pressas upp till 4-8 gånger mot den perforerade trumman. Den torra 
barken kommer ut ur trummans nedre ända. Tack vare multi-press metoden 
utgör den avvattnade barken ett homogent bränsle och är lätt att elda i olika 
fastbränslepannor.  
 
Vattnet som pressas ur barken strömmar genom trummans konsiska hål och 
rinner ner genom öppningen i pressens bottenplåt. 
 
Bark Master barkpressen fungerar fjärrstyrd i processen utan lokal 
övervakning. Pressens drift är helautomatisk och fodrar inga övervaknings 
och justeranordningar för barkmattans tjocklek. Om barkinmatningen till 
pressen avbryts, går pressvalsen på tomgång inuti trumman. När barkin-
matningen åter startas, börjar trumman tack vare barkmattans påverkan att 
rotera och pressen börjar avvattna bark. 
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Pressen är alltid i drift oberoende av barkflödets storlek. Funktionen störs 
inte även om förändringarna i barkflödet växlar mellan noll och maximalt 
värde.  
 

Mataranordning 
Mataranordningens drift består av en elmotor, som roterar skruven via en 
remtransmission och tappväxel med konstantrotationshastighet. 
 

Huvuddrift 
Justering av huvuddriftens rotationshastighet. 
 
Pressens huvuddrift består av en elmotor, som roterar pressvalsen via en 
remtransmission och tappväxel. Motorns rotationshastighet styrs med en 
frekvensomvandlare så, att då rotationshastigheten är hög, uppnås en hög 
kapacitet och då motorn roterar långsamt uppnås, även med små barkflöden 
en tillräckligt tjock barkmatta och en lägre avvattningsperiod. 
 
Frekvensomvandlaren styrs med en lägesgivare, som är monterad i pressen 
så att den rör sig enligt barkmattans tjocklek. Tjockleken kan variera mellan 
0-15 cm, vilket motsvarar rörelsen av lägesgivarens kolv mellan 0-285 mm. 
 
Funktionsområdet av huvuddriftens elmotor begränsas så att motorns 
rotationshastighet kan variera mellan 750-2350l/min. Detta motsvarar en 
variation i barkmattans tjocklek mellan 0-13.5 cm. 
 
Ovannämnda värden kan ändras från fall till fall om situationen kräver. 
 

Hydraulsystem 
Pressens hydraulik håller ett bestämt tryck i båda hydraulcylindrarna som 
drar pressvalsen in i trumman mot trummans inneryta. 
 
Om barkflödet till pressen är jämnt förblir trycket i systemet oförändrat. 
Snabba förändringar i barkflödet förorsakar också tryckförändringar i någon 
mån och olja kan försvinna från systemet via en säkerhetsventil till 
oljebehållaren. Sålunda sjunker trycket till tryckavbrytarens förinställda 
nedre gränsvärde på 150 bar. Vid detta tryck startar motorn för pressens 
hydraulik och pumpen höjer trycket i röranläggningen och cylindrarna till 
tryckavbrytarens förinställda övre gränsvärde på 165 bar. 
 
Då bara små mängder av hydraulolja strömmar från säkerhetsventilen via 
returfiltret till oljebehållaren är hydraulaggregatet utrustat med en magnet-
ventil, genom vilket hydraulolja från oljebehållaren kan cirkulera via retur-
filtret tillbaka till oljebehållaren. I praktiken är spolningsfunktionen ordnad 
så att när pumpen har lyft trycket till övre gränsen är hydrauloljans 
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spolning enligt ovan i gång 5 minuter och först därefter stannar hydraul-
aggregatets elmotor. 
 
Hydraulaggregatet är utrustat med en manuell ventil med vilken trycket kan 
släppas ut ur hydraulsystemet om pressen skulle vara stoppad full med bark 
(nödstoppsfunktion). Hydraulaggregatet kan också vara utrustat med en 
tilläggsmagnetventil som automatiskt släpper trycket ur systemet om press-
en varit stoppad längre än 8 timmar. 
 

Spolsystem 
Spolning av pressens inre vattenrum styrs med en magnetventil. Spolning 
sker var 5:e minut och spolperioden varar i en minut. 
 

Smörjsystem 
Pressens bärytor är utrustade med doserare och tryckvaktsinstallationer 
inkluderade i pressens inre smörjrörledning. För fettsmörjning av presens 
bärytor och lager behövs ett externt centralsmörjningssystem. 
 

Kostnader 
Den totala kostnaden för investeringen av en barkmaster 1620 beräknas till 
cirka 7 miljoner kronor. I denna kostnad ingår allt som behövs för att ta 
barkpressen i drift.
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Allmänt 
Exergy torken är ett slutet loopat pneumatiskt system. Den blöta massan är 
matat in i flödet av trycksatt superhettad ”transportånga” med hjälp av en 
trycksäker matarskruv.  
Transportångan är superhettad indirekt via en värmeväxlare, eller andra 
former så som mediumtrycksatt ånga. Även elektrisk upphettning kan an-
vändas.  
Transportångan och det torra materialet är separeras i en högeffektiv cyklon, 
och materialet tas ut från cyklonen via ytterligare en trycksäker matarskruv. 
Från cyklonen återvinns transportångan med hjälp av en centrifugalfläkt 
som sitter monterad vid inloppet av den första värmeväxlaren. Över-
skottsångan som produceras blandas kontinuerligt ut med den övriga ångan. 
Den genererade överskottsångan har normalt ett tryck på ca 1-5 bar. Trycket 
kan reduceras antingen direkt eller efter en återuppkokning som genererar 
ren ånga. 
Om det inte finns någon ytterligare användning av ångan från torken kan 
den återkomprimeras till 10-20 bar vi en skruv eller en ångturbo kompressor 
och användas som upphettningsmedia i värmeväxlaren. Denna typ av 
återvinning kallas ”Mechanical Vapour Recopression” eller MVR. Energi-
konsumtionen är normal mellan 150-200 kWh/ton förångat vatten. 
 

Fördelar med Exergy steam dryer 
Utan återvinning är primära konsumtionen är ungefär 750 kWh/ton förångat 
vatten. 70-90 % av energin är återanvändbar genom återanvändning av 
redan genererad ånga i andra processer för upphettningssyften, eller mekan-
isk kompression. Med en turbin kan den genererade ångan producera 
ungefär 200kWh elektricitet per ton förångat vatten 
Ångmiljön utesluter risken av eld eller explosion, eftersom inget syre är 
närvarande. Genom användning av ett slutet trycksatt system kan inga par-
tiklar eller flyktiga beståndsdelar spridas. Systemet släpper ej heller ut nå-
gon synlig ånga. Eventuella partiklar i processen samlas upp i kon-
densatorn. 
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Beskrivning av GEA Exergy 
 

Snabb uppstart, avstängning och inställning är fördelar som kommer av att 
använda ett indirekt upphettat system. Dessutom är kontrollen av låg och 
likformigt ånginnehåll lätt att uppnå. 
De utmärkta torkningsförhållandena i Exergy torken är fördelaktiga  för 
torkning av produkter där kvarlite är viktigt. Det är inga gaser som kan 
oxidera eller förorena produkten. Kontrollerad temperatur och kort torktid 
(5-60 sekunder) gör även systemet lämpligt för torkning av känsliga pro-
dukter. Dessutom medför systemet en väldigt jämn torrhalt på produkten 
som torkats.  
 

Platser där GEA Exergy steam drying används 
Skellefteå kraft torkar 50 ton sågspån/timme före dom gör pellets av spånet. 
Den totala energiåtervinningen från torkningsprocessen är mer än 85 %. 
 

Kostnader 
Eftersom GEA inte har varit intresserade av att hjälpa till med någon som 
helst information om torkanläggningen har inga exakta siffror fåtts fram på 
vad deras anläggning kostar. Däremot har Skellefteå Kraft meddelat att 
deras anläggning kostade cirka 40 miljoner kronor. 
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Lagar och regler från Naturvårdsverket 
 

Brännbart och organiskt avfall 
Avfall som deponeras istället för att återvinnas innebär ett slöseri med 
resurser främst genom att material och energi inte tas till vara. Nedbrytbart 
avfall som deponeras ger dessutom upphov till utsläpp av metangas, som är 
en växthusgas. Under de senaste åren har en rad styrmedel införts för att 
minska deponeringen av avfall, bl.a. sorteringskrav för brännbart avfall, för-
bud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och skatt på avfall som 
deponeras. Den 1 januari 2005 träder ett förbud i kraft mot att deponera 
organiskt avfall.  
 

Översikt över lagstiftningen 
Förbudet mot att deponera utsorterat brännbart avfall trädde i kraft den 1 
januari 2002. Samtidigt infördes ett krav på att brännbart avfall ska källsor-
teras. Reglerna finns i två olika förordningar, 9 § förordningen om depo-
nering av avfall (2001:512) och 19 § avfallsförordningen (2001:1063)  
Reglerna har förtydligats i Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av 
brännbart avfall (NFS 2001:17)  
Föreskrifterna syftar huvudsakligen till att klargöra följande: 

• Hur avfallet skall sorteras och vem som ansvarar för att sortering 
sker  

• När undantag från källsorteringskravet är möjligt  

• Vilka avfall som är undantagna från deponeringsförbudet  

• Vem som skall ansöka om dispens från deponeringsförbudet  

• Vad som krävs för att dispens skall beviljas  
Naturvårdsverket har även kompletterat föreskrifterna med ett allmänt råd 
om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22) som mer i detalj förklarar 
tillämpningen.  
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20011063.htm
http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2001/2001_17.htm
http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2001/2001_22.htm
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Uppföljning av deponeringsförbuden  
Förbuden mot deponering av brännbart och organiskt avfall innebär att stora 
mängder avfall ska återvinnas istället för att deponeras. När förbudet mot 
deponering av utsorterat brännbart avfall trädde i kraft, fanns inte tillräcklig 
kapacitet för att återvinna avfallet. Vid sådan brist i en region har Läns-
styrelsen möjlighet att medge dispens från deponeringsförbudet. För när-
varande sker en kraftig utbyggnad av återvinningen av avfall i stora delar av 
Sverige. 
Naturvårdsverket följer noga bristen på kapacitet och redovisade i juni 2002 
en uppföljning av deponeringsförbudet till regeringen. Liknande upp-
följningar kommer att genomföras varje år fram till 2005.  
Omställningen av avfallshanteringen har inte skett i den takt som ansågs 
rimlig när besluten om deponeringsförbuden fattades. Därför har 
Naturvårdsverket 2001 redovisat sin syn på hur omställningen till en bättre 
avfallshantering ska fortsätta. 

Deponiförbud 2005 – pågående arbete  
Organiskt avfall definieras enligt 4 § avfallsförordningen (2001:1063) som 
sådant avfall som innehåller organiskt kol exempelvis biologiskt avfall och 
plastavfall. Naturvårdsverket håller på att utreda behovet av ett förtyd-
ligande av denna definition. Vidare har Naturvårdsverket påbörjat arbetet 
med att ta fram föreskrifter för dispensgivning och eventuella undantag från 
förbudet mot deponering av organiskt avfall. Målsättningen är att en 
eventuell ändring av avfallsdefinitionen och nya föreskrifter med undantag 
och dispenser kommer att vara färdiga i god tid före den 1 januari 2005. 
 

 

http://www.naturvardsverket.se/dokument/teknik/depo/depodok/pdf/depforb.pdf
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