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Sammanfattning
Syftet med detta arbete har varit att göra en kommersiell bedömning av
The Massahake Whole Tree Chip Cleaning Process. Processen är
utvecklad av VTT Energy och BMH Wood Technology. Målet med
processen är att ta fram en metod för att producera massa- och bränsleflis
ur klena helträd. Processen bygger på mekanisk separation i kombination
med en optisk sorterare.

De frågor som behandlas är. Vilka avsättningsmöjligheter det finns för
massa- respektive bränsleflis i Sverige. Vilken möjlighet det finns att
tillverka dessa produkter med gallringsvirke som råvara i
Massahakeprocessen. Vidare kartläggs marknaden för lövflis vad gäller
köpare, produktkrav och priser. Råvarutillgången undersöks vad gäller
leverantörer, volymer och tillgänglighet. Konkurrerande teknik undersöks
vad avser teknik och upparbetningskostnad. Slutligen diskuteras en
eventuell lokalisering av anläggningen.

Arbetet inleddes med en förstudie i syfte att beskriva området i allmänna
drag samt att samla fakta om The Massahake Whole Tree Process.
Förstudien utfördes i form av litteraturstudier samt ett studiebesök på
BMH Wood Technology och den försöksanläggning som uppförts i
Finland. Denna undersökning har sedan legat till grund för en
undersökning av slutkunder, leverantörer, distributionssystem och
konkurrerande tekniker. Undersökningen av affärsmiljön har likt
förstudien genomförts med hjälp av litteraturstudier och studiebesök. Efter
undersökningen av affärsmiljön har processen utvärderats i ett
kommersiellt perspektiv. Utvärderingen består dels av ekonomiska
kalkyler på ett antal alternativa körningssätt av anläggningen dels en
utvärdering enligt Porters modell The Five Forces. Vidare har
lokaliseringen av anläggningen diskuterats.

Massahakeprocessen visar på många sätt positiva resultat. Ekonomin ser
bra ut förutsatt att en viss volym uppnås. Upparbetningskostnaden är lägre
än upparbetning av träddelar i barktrumma. I dagsläget uppnås inte de
kvalitetskrav industrin ställer. Ett allvarligt problem är att anläggningen
inte fungerar vintertid då is och snö gör att barkhalten blir hög. Arbete för
att lösa dessa problem pågår. Avsättningsmöjligheter för produkterna
finns. För massaflisen är kraftlinertillverkare en intressant grupp.
Tillverkare av finpapper är en annan intressant grupp men de har högre
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krav på en jämn fliskvalitet. De är därför mer skeptiska till metoden. För
närvarande handlas det inte med flis av björk. Detta gör att system för
hantering av björkflis saknas vid industrierna. För bränsleflis råder för
tillfället utbudsöverskott. Trenden talar däremot för en ökad efterfrågan i
och med en gynnsam beskattning av förnyelsebara energikällor.
Lokaliseringen av anläggningen bör vara vid en massaindustri.
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Abstract
This master thesis deals with a commercial evaluation of The Massahake
Whole Tree Chip Cleaning Process. The Massahakeprocess has been
developed by VTT Energy and BMH Wood Technology. The object of
the process is to develop a method to produce pulp and fuel chips from
thin whole trees. In the process mechanical separation combined with an
optical sorter is used.

The work deals whit the following questions. The possibilities to sell pulp
and fuel chips in Sweden. The possibility to produce pulp and fuel chips in
a Massahake plant with trees from thinnings as raw material. Furthermore
the market of birch chips is analyzed as regards, product specifications
and prices. The supply of raw material is examined from the view of
suppliers, volumes and availability. Competing technology is examined as
regards technology and the production costs. Finally the location of a plant
is discussed.

The work started with a pilot study. The object of the pilot study was to
make a description of the subject and to collect facts about The
Massahake Woole Tree Chips Cleaning Process. The information in the
pilot study was collected from literature and from study visits at BMH
Wood Technology and at the test plant at Kankaanpää in Finland. The
analysis of the business environment has been  conducted in a similar way
as the pilot study, by literature studies and study visits. After this an
investigation of the competitiveness of the process was made. This
investigation contains economic calculations and an evaluation according
to Porters model, The Five Forces. Furthermore the location of a plant has
been discussed.

The conclusion is that the process in many ways shows good results. The
financial outcome is good given that a high volume is processed in the
plant. The cost of production is less than the production cost when
debarking drums, the common technique to day, are used. At the moment
the quality of the pulp chips does not reach the limits required by the
industry. A serious problem is that the plant does not work in winter time
when problems with snow and ice raise the bark content. This problem is
under further investigation. There is a market for the products. For the
pulp chips the kraftliner industries is an interesting group. Manufacturers
of fine paper is another interesting group, but here the specifications of a
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high and constant chip quality is higher, therefore it seems like this group
is more negative to the method. At the moment there is no trading with
chips from birch, therefore the industries do not have systems for handling
of the product. There is a supply surplus for fuel chips at the moment.
There is, however, a trend for a increased demand due to a favorable
taxation of renewable resources. The location of the plant should be in
proximity to a pulp industry.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Det har under en längre tid forskats i metoder för att utvinna flis med en
kvalitet som går att använda för framställning av massa för
papperstillverkning  ur  klena träd t.ex. ved från förstagallringar.
Problemet har varit att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram flis som klarar
de krav på framförallt barkinnehåll som ställs från massaindustrin.

För tillfället upparbetas en viss del av den klena veden i industriernas
renserier med teknik som är avsedd för grövre ved. Detta förfarande
medför en rad problem samtidigt som hanteringen av de klenare
dimensionerna ofta är besvärlig. Kostnaderna för upparbetning av de
mindre dimensionerna är dessutom betydligt högre än för den ved som
anläggningarna är avsedda för.

I och med att skogsbruket i allt större utsträckning automatiseras blir det
möjligt att ta tillvara hela träd. Detta är önskvärt då det möjliggör en
effektivare hantering av träden samtidigt som en större del av trädet kan
tas tillvara. Detta blir allt viktigare då biobränslen börjar bli intressant som
energikälla på grund av skatteregler som gynnar förnyelsebara
energikällor. Finska VTT Energy tillsammans med BMH Wood
Technology Oy har utvecklat en metod som bygger på att ta tillvara hela
träd från förstagallringar för att tillverka massaflis. Metoden bygger på att
hela trädet flisas varefter bark och flis separeras i den så kallade
”Massahake whole tree chip cleaning process” fortsättningsvis kallad
Massahakeprocessen. En  försöksanläggning har levererats till den finska
skogsägarföreningen under våren 1995.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att göra en kommersiell bedömning av
Massahakeprocessen på den svenska marknaden. Arbetet skall ge svar på
vilka avsättningsmöjligheter det finns för massa- respektive bränsleflis
samt vilka möjligheter det finns att producera dessa produkter med
gallringsvirke som råvara i Massahakeprocessen. Vidare ska marknaden
för lövflis kartläggas vad gäller köpare, produktkrav, leveranser och
priser. Råvarutillgången skall undersökas vad gäller leverantörer, volymer,
tillgänglighet och lämplighet för upparbetning i en Massahake- anläggning.
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Konkurrerande teknik skall kartläggas och Massahakeprocessen skall
ställas mot dessa i ett ekonomiskt perspektiv vad gäller transporter och
upparbetningskostnader för flisen. Lokaliseringen av en eventuell
anläggning skall utredas i ett transport och ekonomiskt perspektiv.

1.3 Metod
Tillvägagångssättet  har varit att i steg begränsa och precisera uppgiften
för att så småningom nå fram till ett resultat som kan ligga till grund för en
bedömning av Massahakeprocessen som affärsidé. Det första steget har
varit att utföra en förstudie med uppgiften att beskriva förutsättningar för
en anläggning i allmänna drag samt samla in fakta om
Massahakeprocessen. Detta gör det möjligt att gå vidare med en mer
riktad marknadsundersökning. för att beskriva olika områden av intresse.
Tillvägagångssättet i förstudien har till stor del varit litteraturstudier men
även ett antal personer har kontaktats. Litteraturen har vi fått fram dels
genom tips från personer som kontaktats dels genom en sökning på
skogsbiblioteket. Sökningen på skogsbiblioteket gav inte några riktigt
intressanta träffar. Däremot kunde vi genom att läsa ett antal
skogstidskrifter få fram en del artiklar av intresse. Förutom
litteraturstudierna genomfördes ett studiebesök i Kankaanpää i Finland för
att studera den uppförda Massahakeanläggningen. Med hjälp av
slutsatserna i förundersökningen har vi sedan preciserat vår
undersökningsuppgift till analysen av affärsmiljön. Analysen av
affärsmiljön har genomförts i form av intervjuer med insatta personer samt
en rad studiebesök på olika anläggningar som hanterar råvaror som liknar
de som passar för Massahakeprocessen, det vill säga klenare ved från
framförallt förstagallringar. Även under detta arbete har fakta framkommit
som gjort att vi efterhand preciserat vår uppgift och avgränsat ytterligare
för att få ett mer precist resultat. Med hjälp av de uppgifter som inhämtats
under marknadsundersökningarna samt under förstudien har en
kommersiell bedömning av Massahakeprocessen utförts. I bedömningen
ingår ekonomiska kalkyler samt en utvärdering enligt M.E. Porters modell
The Five Forces som beskriver en branschs struktur och attraktivitet. De
använda kalkykmetoderna är annuitetsmetoden och payoffmetoden. För
annuitetsmetoden har en känslighetsanalys utförts.
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Syfte
Metod

Kalkyler

Distributions-
systemSlutkunder KonkurrenterLeverantörer

Förstudie

Precisering av
uppgiften

Lokalisering

Slutsats

Bild 1.1 Strukturen i metoden.

1.4 Avgränsningar
Till en början avgränsas uppgiften till att gälla förhållanden på den
svenska marknaden. De trädslag som ses som intressant är enbart björk då
det i Sverige är underskott på just denna råvara. Undersökningen inriktas
också på att enbart ta upp förhållanden av
marknadsmässig/företagsekonomisk karaktär. Förhållanden vad gäller
politiska beslut, samhällsopinion mm tas inte upp för diskussion.
Ytterligare avgränsningar görs allt eftersom arbetet fortskrider. Dessa
motiveras och redogörs för senare i rapporten.
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2. Teori

I detta avsnitt presenteras de teorier och modeller som använts under
arbetet. Kapitlet inleds med modell och analysgång för att studera en
marknad. Detta är av intresse då arbetet i stor utsträckning utgörs av en
undersökning av en marknad. Sedan följer en beskrivning av Porters teori
”The Five Forces”. Denna teori används för att värdera den position en
eventuell anläggning skulle få på marknaden beroende på
ägarförhållanden. Sist följer teorier som behandlar
anläggningslokalisering. Dessa är intressanta då anläggningens
lokalisering har stor betydelse för anläggningens kommersiella
möjligheter.

I rapporten används en del begrepp och enheter. För att underlätta
läsningen finns dessa förklarade i bilaga 7.

2.1 Marknadsföring/metod
Per Lekvall och Klas Wahlbin beskriver i sin bok Information för
marknadsföringsbeslut (Lekvall, Wahlbin 1993)[3] en ansats för att
genomföra en marknadsföringsprocess. Ansatsen har fem steg:

• Det första steget är en analytisk fas där utgångspunkter och
förutsättningar för en marknadsföringsinsats klarläggs.

• Den andra fasen är en målsättningsfas där målen fastställs.
• Den tredje fasen är en bestämningsfas där det konkreta

marknadsföringsprogrammet utformas och fastställs.
• Genomförandet tar vid i en genomförandefas.
• Efter genomförandet följer en kontrollfas där insatserna följs upp och

värderas för att erfarenheter skall kunna användas i andra projekt.

Detta arbete omfattar framförallt analysfasen där de grundläggande
förutsättningarna för marknadsföringen utreds. Även om arbetet har en
mer strategisk inriktning än vad som är syftet med denna modell har vi valt
att arbeta efter den grundläggande struktur som ges i analysfasen, då
denna modell till skillnad från t.ex. Porters mer strategiskt inriktade
modell är relativt lättarbetad. Inom denna fas läggs tonvikten på de
förhållanden som bestämmer branschens struktur i modellen kallat
affärsmiljön. Analysfasen och då speciellt affärsmiljön beskrivs mer
ingående nedan.
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Analysfasen har till uppgift att klarlägga de interna och externa
förutsättningarna en organisation har för att kunna genomföra en affärside.
De interna förutsättningarna beskriver organisationen. Mål och Policys blir
här utgångspunkten för en bedömning av hur pass framgångsrik
organisationen kan bli. I redan etablerade verksamheter är dessa faktorer
relativt fasta medan det i nystartad verksamhet är möjligt att styra mål och
policies. De andra faktorerna som bestämmer de interna förutsättningarna
är resurser, traditioner samt den organisation företaget jobbar med.

Bild 2.1 Lekvall o Wahlbins modell för att beskriva
marknadsanalysen.

Källa: Information för marknadsföringsbeslut (Lekvall,Wahlbin,
1993)[3].

De externa faktorerna kan delas in i två huvudgrupper affärsmiljö och
samhällsmiljö. Affärsmiljön bestäms av de aktörer som verkar inom
branschen. Förutom företaget självt  är dessa leverantörer, slutanvändare,
konkurrenter och distributionssystem. Samhällsmiljön utgörs av faktorer
som ligger utanför både företaget och den aktuella branschen. Exempel på
sådana faktorer är ekonomisk-politiska förhållanden, sociala och kulturella
förhållandet inom samhället, lagar förordningar och normer, infrastruktur
samt den industriella miljön.
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Analysen av affärsmiljön ska svara på frågor gällande slutanvändare,
leverantörer, distributionssystem och konkurrenter. De frågeställningar
som är aktuella för de olika områdena är,

för slutanvändarna:

• Hur ser behov och önskemål ut på produkten? Vilka problem kan
produkten lösa? Hur skiljer sig önskemålen mellan olika grupper?

• Vilka egenskaper värderar kunderna hos produkten? Vilka önskemål
och krav har de angående leveranser, service mm?

• Hur många skulle vara beredda att köpa produkten? Vilket pris är de
villiga att betala? Hur ser efterfrågan ut över en längre tid?

• Hur nås kunderna med information mm?

för konkurrenterna:

• Aktörernas inbördes förhållande.
• Marknadens storlek och struktur.
• För de viktigaste konkurrenterna bör ägarförhållande, storlek,

produkter, teknik, produktion mm beskrivas.

Vad gäller leverantörerna är det av intresse att ta reda på hur relationen
mellan olika aktörer ser ut. Är leverantörer knutna till varandra eller andra
kunder mm.

För distributionssystemet ska det system som behövs för att sätta de olika
aktörerna i förbindelse med varandra utredas. Detta kan röra frågor som
transportsystem, lagersystem samt kommunikation.

Även om Lekvalls och Wahlbins modell ger en klar bild över marknaden
saknas verktyg för att analysera  beslut med mer strategisk inriktning,
Därför kompletteras denna modell med Porters ”five forces” som är
utarbetad för mer strategiska bedömningar.

2.2 Strategisk analys enligt Porter
I boken Konkurrensstrategier (Porter,1983)[4] beskriver Porter en teori för
att analysera en marknad i ett strategiskt perspektiv. Boken innehåller en
modell som beskriver en branschs struktur. Strukturen ger sedan
vägledning för hur företaget bör positionera sig på marknaden. Modellen
används för att utreda vilken potential en Massahakeanläggning skulle
kunna ha på den svenska marknaden. En bransch struktur och attraktivitet
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kan enligt Porter ses i ljuset av de fem konkurrenskrafterna (The five
competitive forces). Dessa är:

• Köparens förhandlingsstyrka
• Leverantörers förhandlingsstyrka
• Hot från substitut
• Rivalitet mellan existerande konkurrenter
• Nya etablerare på marknaden
 

Bild 2.2 Porters fem krafter.
Källa: Konkurrensstrategier (Porter, 1983)[4].

De fem krafterna bestämmer enligt Porter vinstmöjligheterna inom en
bransch eftersom de påverkar pris och kostnader vilket i sin tur ger
avkastningen på investeringarna. De fem krafterna bestämmer även vilken
strategi ett företag ska välja. Porter tar upp två möjliga strategier för ett
företag kostnadsöverlägsenhet och differentiering. Kostnadsöverlägsenhet
får ett företag om det kan producera sina produkter till en lägre kostnad än
sina konkurrenter. Detta gör att de kan hålla ett lägre pris än
konkurrenterna med bibehållen lönsamhet. Den andra strategin att
differentiera sin produkt betyder att produkten ges en unik egenskap som
gör att en prispremie kan tas ut. Differentieringen kan även bestå i att
företaget är överlägset på någon funktion som är viktig för köparen t.ex.
ett utbrett servicenät för bilbranschen eller attraktiv lokalisering för
restauranger. Om prispremien för att differentiera produkten är större än
den kostnad som den skapar kan företaget öka sin vinst.
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Dessa två strategier tillsammans med vilken marknad företaget väljer att
täcka ger vad Porter kallar ”The tree generic strategies”. Dessa är

• Kostnadsöverlägsenhet
• Differentiering
• Fokus

Bild 2.3 Konkurrensstrategier enligt Porter
Källa: Konkurrensstrategier (Porter, 1983)[4]

Fokus strategin går ut på att företaget väljer att serva en viss köpgrupp, ett
speciellt segment av sortiment eller en viss geografisk marknad. På detta
sätt kan företaget inom detta fokuserade område nå någon av de två
huvudstrategierna differentiering eller kostnadsöverlägsenhet.

2.2.1 Köparnas förhandlingsstyrka
Köparnas förhandlingsstyrka eller den möjlighet köparna har att tvinga
ned priser, förhandla om kvalitet och spela ut konkurrenter mot varandra,
bestäms av ett antal faktorer. En köpare är enligt Porter mäktig om den
uppfyller följande:

• Den köper stora volymer i förhållande till leverantörens försäljning.
Detta gäller speciellt om branschen karaktäriseras av höga fasta
kostnader och därmed ett stort intresse att fylla kapaciteten.

• De produkter som den köper av branschen utgör en viktig del av
kostnaderna för den färdiga produkten.
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• De produkter som den köper från branschen är standardiserade eller
odifferentierade. Kan köparen enkelt hitta alternativa leverantörer ökar
tendensen att spela ut dessa mot varandra.

• Den berörs av små omställningskostnader. Om kostnaderna för att
anlita en annan leverantör är små ökar köparens benägenhet att pressa
priserna.

• Om köparen gör förhållandevis små vinster ökar incitamenten för att
hålla låga inköpskostnader. Mycket lönsamma köpare är ofta mindre
priskänsliga.

• Om köparen utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt, dvs om de
själva kan producera produkten ifråga och endast köper en del av
behovet ökar köparens möjlighet att förhandla till sig låga priser. Dels
på grund av det minskade beroendet samtidigt som den får en djup
förståelse för kostnadsbilden i branschen.

• Branschens produkt är föga viktig för kvaliteten hos köparens produkter
eller tjänster. När kvaliteten på köparens produkt är starkt beroende av
branschens produkter är köparen ofta mindre priskänslig.

• Köparens tillgång till information. Om köparen har full information vad
gäller efterfrågan , aktuella marknadspriser och leverantörers kostnader
ger detta vanligtvis köparen större förhandlingsstyrka.

2.2.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka
Leverantörernas förhandlingsstyrka är på många sätt en spegling av
köparnas förhandlingsstyrka. Är leverantörerna mäktiga kan de öka sin
förhandlingsstyrka genom att hota med prishöjningar och försämring av
kvaliteten på varor eller tjänster. På samma sätt som för köparna visar
Porter på en rad faktorer som gör en leverantör eller leverantörsgrupp
mäktig:

• Den domineras av några företag och är mer koncentrerad än den
bransch den säljer till. Ju fler köpare en leverantör har desto större
inflytande får den på priser, kvalitet och villkor.

• Produkten saknar substitut. Saknas konkurrens från produkter som kan
substituera produkten blir leverantören starkare.

• Branschen är inte någon viktig kund för leverantörsgruppen. Säljer
leverantören till ett antal branscher och den aktuella branschen inte
utgör någon stor del av försäljningen blir leverantörerna mer benägna
att utöva sin makt.

• Leverantörens produkt är en viktig komponent i köparens verksamhet.
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• Leverantörens produkt är differentierad eller om det finns
omställningskostnader för att byta leverantör.

• Leverantörerna utgör ett trovärdigt hot om integration framåt.

2.2.3 Hotet från substitut
Hotet från substitut gör att en bransch hela tiden kan sägas konkurrera mot
alternativa produkter. Substituten sätter på detta sätt ett tak på förtjänsten
inom en viss bransch. Desto attraktivare priset på substituten är desto
lägre pris kan den etablerade branschen ta ut. Att agera mot substitut är
ofta en kollektiv angelägenhet för en bransch. De substitutprodukter som
förtjänar mest uppmärksamhet är enligt Porter de som uppvisar förbättrad
pris-nytto relation i förhållande till branschens produkt samt de som
produceras av branscher som tar hem höga vinster.

2.2.4 Hotet från nyetablering
Nyetableringar i en bransch medför ökad kapacitet och en större
konkurrens om marknadsandelarna. Ett troligt resultat av en nyetablering
kan vara att det ökade utbudet medför prissänkningar och lönsamheten
försämras. Hotet från nyetableringar i en bransch bestäms av hur stora
etableringshindren är samt vilken reaktion etableraren kan förvänta sig
från företag i branschen. Porter definierar sex betydande hinder för
nyetablering. Nedan beskrivs dessa.

Etableringshinder
• Stordriftsfördelar kan skapas då produktion av stora volymer minskar

styckkostnaden för en produkt. Detta gör att etableraren antingen
tvingas starta i stor skala och bli utsatt för försvarsåtgärder från
branschen eller starta i liten skala och finna sig i de kostnadsnackdelar
detta medför. Stordriftsfördelar behöver inte ha sitt ursprung i
produktionen av en produkt utan kan vara en följd av att ett företag kan
dela  på aktiviteter mellan olika produkter t.ex. försäljning,
marknadsföring eller distributionssystem. En annan typ av
stordriftsfördel kan vara varunamn och knowhow. En typ av
etableringshinder som uppkommer på grund av stordriftsfördelar är
vertikal integration. Om inte etableraren själv integrerar drabbas han av
kostnadsnackdelar och risken för uppbundna marknader där de
integrerade företagen säljer och köper internt.

• Produktdifferentiering innebär att etablerade och kända varumärken
åtnjuter kundlojaliteter från tidigare annonsering, kundservice mm. För
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att övervinna detta hinder tvingas etableraren till en kostsam satsning
för att etablera sitt eget varumärke.

• Kapitalbehovet till nyinvesteringar kan vara ett hinder för etablering.
Speciellt gäller detta om satsningarna är riskabla eller om satsningarna
rör annonsering eller forskning. Kapital är inte bara nödvändigt för de
direkta investeringarna utan krävs även för att täcka kundkredit,
lageruppbyggnad och initialförluster.

• Omställningskostnader som drabbar en köpare om han byter från en
leverantör till en annan kan vara ett hinder för etablering. Etableraren
måste här kunna erbjuda ett alternativ som ger köparen täckning för de
kostnader som kan uppstå vid bytet av leverantör.

• Tillgången till distributionskanaler kan vara ett hinder om de befintliga
kanalerna är starkt uppbundna till redan etablerade företag. Etableraren
måste här övertyga kanalerna om dess förträfflighet genom annonsering
priserbjudande mm vilket minskar vinsterna.

• Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift uppkommer då de
etablerade företagen sitter med marknadsfördelar som det nya företaget
inte kan eller har svårt att kopiera. Dessa kan t.ex. vara:
Patenterade produkter

Gynnsam tillgång på råmaterial

Gynnsam lokalisering

Statliga subventioner

Inlärnings och erfarenhetskurva

Försvarsåtgärder
Den andra faktorn som styr hur pass allvarligt hotet från nya etablerare är
de försvarsåtgärder som en etablerare kan förvänta sig från företag i
branschen. Porter visar på några faktorer som styr sannolikheten för
försvarsåtgärder från branschen:

• Ett förflutet med kraftfulla försvarsåtgärder ökar risken för kraftigt
försvar.

• Etablerade företag med stora resurser att slå tillbaka ökar risken för att
de slår tillbaka.

• Etablerade företag med stora engagemang i branschen  och långsiktigt
bundna tillgångar.

• Långsam branschtillväxt som begränsar branschens förmåga att
absorbera ett nytt företag.
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Förutsättningarna för etablering i en bransch sammanfattas i det
etableringsavskräckande priset.  Detta är det pris som nätt och jämt väger
upp de etableringshinder och speciella kostnader som en etablering
medför. Är prisnivån i branschen högre än detta pris kommer en etablering
att ske.

2.2.5 Rivalitet bland nuvarande konkurrenter
Konkurrensen mellan de redan etablerade företagen i en bransch är Porters
femte kraft. Konkurrensen uppstår när företagen vill förbättra sin position i
förhållande till  konkurrenterna och kan t.ex. bestå i prisutspel, ökad
service eller produktlanseringar. Ofta är företagen inom en bransch
beroende av varandra. Ett beroende kan få till följd att utspel från ett
företag påverkar ett annat negativt. Detta kan i sin tur leda till att alla
företag inom branschen får ett sämre klimat. Speciellt gäller detta
priskonkurrens vilket ofta får till följd att lönsamheten i branschen som
helhet försämras. Annonskampanjer kan få motsatt effekt och påverka
branschen positivt. Precis som hos de andra krafterna har Porter
identifierat vissa faktorer som beskriver hur intensiv konkurrensen är.

• Många eller jämbördiga konkurrenter. Finns det många som
konkurrerar på samma marknad är sannolikheten stor att någon försöker
vinna fördel genom prissänkningar eller dylikt. Kännetecknas branschen
av ett fåtal jämbördiga konkurrenter är risken stor att de krigar
inbördes. Branscher där det finns en stark aktör är mindre
konkurrensutsatta då denna kan koordinera branschen t.ex. med
prisledarskap.

• Långsam branschtillväxt leder lätt till att företagen inom branschen slåss
om de marknadsandelar som finns tillgängliga. I expansiva branscher
kan företagen expandera utan att ta marknadsandelar av andra.

• Höga fasta tillverknings och lagerkostnader gör att företagen är måna
om att utnyttja kapaciteten fullt ut. Detta leder till att prissänkningar
snabbt slår igenom när överkapacitet uppstår.

• Ej differentierade produkter och låga omställningskostnader gör att
köparna lätt kan byta leverantör vilket leder till en lägre prisnivå.

• Språngvis kapacitetsökning kan leda till att branschen i omgångar får
uppleva överkapacitet.

• Olikartade konkurrenter vars mål med att befinna sig på marknaden
varierar kan skapa en ökad konkurrens. Som exempel kan nämnas små
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egna företagare som kan nöja sig med en betydligt mindre avkastning än
vad som är normalt i branschen. Ett annat kan vara företag som går in
på marknaden för att få avsättning för överkapacitet.

• Högt strategiskt värde att befinna sig i branschen. Vissa företag kan gå
in på en marknad för att det ger trovärdighet och prestige att vara med
på marknaden.

• Höga nedläggningshinder leder till att företag stannar kvar i branschen
även om de går dåliga eller till och med negativa vinster. Detta sänker
prisnivån i branschen. Nedläggningshinder kan bero på att tillgångarna
är specialiserade eller att kostnaderna i samband med en nedläggning är
höga

2.3 Teori anläggningslokalisering
Anläggningslokalisering är ett område som varit uppe för diskussion och
analys under en lång tid. Här nedan beskrivs området såsom det
presenteras i Business Logistics Management av Ronald H Ballou (1992)
[1] och Industrial Location Principles and Policies av Keith Chapman,
David F.Walker (1992) [2]. De första försöken till att beskriva modeller i
syfte att förklara olika kostnader som har med lokalisering att göra gjordes
redan under 1800 talet. Intressant är att dessa modeller i stor utsträckning
än idag är giltiga. Som inom de flesta områden så finns det några olika
angreppssätt för att försöka förklara lokaliseringsproblemet. Ett är att
analytiskt med hjälp av beräkningar försöker minimera kostnader för
transporter. Ett annat är att titta på olika faktorer t.ex.  lönekostnader,
infrastruktur mm och med hjälp av dessa försöka komma fram till den
bästa lösningen. Ytterligare en indelning av metoderna är kontinuerliga
och diskreta metoder. De kontinuerliga metoderna försöker hitta en
optimal lokalisering ur all möjliga lokaliseringsmöjligheter medan de
diskreta väljer mellan ett på förhand utvalda lokaliseringsalternativ. Nedan
presenteras några exempel på de ovan nämnda metoderna.

2.3.1 Historik
Thunen beskrev 1875 en modell som beskrev hur olika ekonomiska
aktiviteter lokaliserades runt en stad utifrån deras förmåga att betala för
landet. En hög marginal hos ett företag gör att det är mindre priskänslig.
Detta leder i sin tur till att företag med bra marginaler ofta är lokaliserade
nära marknader där markpriset är högre. Funktionen är ett resultat av
transportkostnaden och priset för den färdiga produkten vilket ger vinsten
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som i sin tur ger betalningsförmågan för landet. Thunens modell förklarar
än idag till stor del hur olika aktiviteter lokaliseras runt en marknad.

Kostnad för
land

Pris - Transportkostnad =
Vinst = Betalningsförmågan

för land

Avstånd till marknad

Bild 2.4 Thunens kurva för betalningsförmågan på land.

1929 beskrev Alfred Weber hur råvarans och produktionsprocessen
bestämde lokaliseringen av en fabrik. Weber klassificerade processerna i
tre kategorier vikt minskande, viktökande och processer med konstant
vikt. De processer som ger en färdig produkt med lägre vikt än de
intransporterade råvarorna ska lokaliseras i närheten av råvaran för att
minimera transportkostnaden medan de processer som ökar vikten på
godset skall placeras vid marknaden. De processer som håller konstant
vikt kan lokaliseras vart som hels mellan källan och råvaran. Webers
modell stämmer i många avseenden även idag men det finns en rad
undantag som beskrivs av Chapman och Walker [2]. Ett av dessa är
bulkprodukter t.ex. olja och malm vilka kan transporteras i oförädlad form
till låga kostnader i förhållande till den förädlade produkten trots en
viktminskande process. Weber kompletterade också sin modell genom
lägga in lönekostnader i sin modell.

Hover observerade att den relativa fraktkostnaden minskade med
avståndet beroende på terminalkostnader o liknande. Detta faktum ger en
optimal lokalisering i antingen källan för råvaran eller vid marknaden då
transportkostnaden på detta sätt kan minimeras.
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Bild 2.5 Avtagande transportkostnader ger en lokalisering vid
marknaden eller vid råvaran.

Dessa i grunden logiska modeller har på nittonhundratalets senare del
följts av en rad mer komplicerade modeller och metoder för att hitta den
gynnsammaste lokaliseringen. Av de analytiska modellerna bygger de
flesta på en minimering av transportkostnaderna.

Silver och Fohlin [23], på avdelningen för industriell logistik vid Tekniska
Högskolan i Luleå, har i ett pågående licentiatarbete gjort en kontinuerlig
modell som bestämmer lokaliseringen för en industris som hämtar sin
råvara över ett homogent utspritt område begränsat av en kust, t.ex. en
skog. Kunderna för industrins produkter finns i en punkt vid kusten t.ex.
en stad eller hamn.

Bild 2.6  Princip för Silver och Fholins lokaliserings modell.



Kapitel 2 Teori
___________________________________________________________________

__________________________________________________________-
16-

Modellen tar hänsyn till in- och uttransportkostnaderna samt
produktionskostnadsfunktionen. Med hjälp av numeriska metoder har de
med modellen kommit fram till en del resultat av intresse. Resultatet visar
att det är förhållandet mellan ut- och intransportkostnaden för råvara resp.
förädlade produkter per km som bestämmer lokaliseringen. Desto större
kvoten blir desto närmare hamnen eller industrin dras sågverket. Modellen
visat att då kvoten mellan uttransportkostnaden och intransportkostnaden
är större eller lika med 0,63 skall lokaliseringen vara i anknytning till
hamnen eller industrin.

2.3.2 Analytiska modeller
Den enklaste typen av analytiska modeller är den där en anläggning
lokaliseras utifrån ett antal givna råvarukällor eller kunder. Trots det
relativt enkla problemet blir modellen komplicerad och kräver en rad
iterationer. Resultaten måste också ses utifrån de antaganden som
modellen gör vilka ofta inte är helt överensstämmande med verkligheten.
Trots detta kan resultatet vara till hjälp vid en beslutssituation. Den mer
komplexa och ofta mer realistiska situationen är den där flera anläggningar
ska lokaliseras i förhållande till varandra, marknader  och råvarukällor.
För att lösa problem av denna typ kan tre olika metoder användas exakta,
simulerings och heuristiska metoder. De exakta metoderna ger ett
optimum men kräver ofta stor beräkningskapacitet. Ett exempel på en
exakt metod är blandad heltals-programmering. Vid simulering görs en
datormodell över problemet vilken senare kan användas för att jämföra
olika alternativ. Det tredje alternativet är de heuristiska modellerna. Deras
fördel är att de blir enkla i förhållande till de andra modellerna. De
garanterar emellertid inte att den optimala lösningen hittas.

2.3.3 Kvalitativa modeller
En annan väg att gå för att bestämma lokaliseringen av en industri är att
gör en analys av en rad olika faktorer som påverkar det förväntade
resultatet. En viktig aspekt är att se på hur olika kostnader t.ex. löner,
markkostnader, elpriser mm varierar på de aktuella platserna. Även
efterfrågemönster och konkurrenters placering mm kan bestämma
lokaliseringen. Flera försök har gjorts för att försöka belysa de faktorer
som påverkar en lokalisering. Greenhut  presenterade 1956 ett arbete som
enligt  Chapman och Walker [2] kan ses som en checklista vid en
lokalisering. Faktorerna kan delas in i tre grupper efterfrågefaktorer,
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kostnadsfaktorer och personella faktorer. Efterfrågefaktorerna kan vara
t.ex. köparnas lokalisering, efterfrågans utseende, konkurrenters
lokalisering och kundservice. Kostnadsfaktorerna beskriver de olika
kostnaderna och kan enligt Greenhut delas in i fyra grupper. Den första
gruppen är kostnader kopplade till produktionen och kapitalkostnader.
Den andra är kostnader relaterade till personalen. Greenhut tar här upp
kostnader som går längre än bara lönekostnader t.ex. utbildning. De två
sista kostnaderna är material och transportkostnader. Den tredje gruppen
är personliga faktorer som inte är rent ekonomiska. Det har nämligen visat
sig att många lokaliseringar av speciellt nya entrepenörer sker efter andra
motiv än de rent logiska, t.ex. att enterpenören föredrar en viss ort. En mer
ingående uppställning av Greenhuts lokaliseringsfaktorer presenteras i
bilaga 1.
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3 Förstudie kring Massahake
För att få en första uppfattning om en Massahakeanläggnings
konkurrenskraft på den svenska marknaden har vi valt att börja vårt arbete
med en förstudie. Förstudien skall visa på hur en eventuell marknad ser ut
i stora drag. Som utgångspunkt i förstudien har legat att
Massahakeprocessen lämpar sig för tillverkning av massaflis och
bränsleflis av björkråvara från förstagallringar.

3.1 Mål för förstudien
Det första målet med förstudien är att skapa en förståelse för marknaden i
stora drag vad gäller efterfrågan, import, kunder och leveransmöjligheter
av björkved. Av intresse är också att studera trädbränslemarknaden. Det
andra målet är att studera Massahakeprocessen vad gäller lämplig råvara,
ekonomi, teknik och produktkvalitet.

3.2 Massahakeprocessen
I kapitlet sammanfattas de fakta om Massahakeanläggningen som
framkommit under arbetet. Fakta har hämtats ur material från VTT och
BMH som behandlar Massahakeanläggningen samt vid ett studiebesök i
Finland. Under studiebesöket träffade vi Antti Nurmi [22] på BMH, Veli-
Juhani Aho [15] på VTT och Timo Hartikainen [19] på
Massahakeanläggningen. Kontakter har även tagits med Mikko Ahonen
[16] som arbetat med utvecklingen av Massahakeprocessen på VTT
Energy. Den information som framkommit under de två olika formerna av
inhämtande skiljer sig något i vissa avseenden. Främst gäller detta
uppgifter om barkinnehåll och funktion. Det troliga är att de fakta som
framkom under studiebesöket mer speglar de faktiska förhållandena.

Syftet med Massahakeprocessen har varit att få fram ett biobränsle med
ett konkurrenskraftigt pris samtidigt som man producerar massaflis till
industrin. Ett annat syfte har varit att ta fram metoder för förstagallring
som är mer ekonomiska än dagens. Ett sätt att nå detta är att använda en
större del av trädets biomassa vilket blir fallet när helträdsflis används i
anläggningen. Metoden bygger till stor del på en mekanisk separation av
de olika delarna i flisen. En viss del av separationen sker dock med
tryckluft. Dels tas finare lätta delat av flisen bort dels sorteras flis med och
utan bark ut med en optisk sorterare i kombination med tryckluft för att få
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en flis med lågt barkinehåll . På bild 3.1 nedan ses en principskiss av
anläggningen.

Bild 3.1 Principskiss över Massahakeanläggningen
Källa: BMH Wood Technology

Det första steget är en flishugg där träden matas in med hjälp av en kran.
Ingen förbehandling av träden sker, t.ex. avisning eller tvätt. Den hackade
flisen förs sedan med hjälp av ett transportband till en buffert som rymmer
30m3 flis. Från denna går flisen vidare på ett band förbi en magnet som
skall ta bort eventuella metallbitar. Det första steget i sorteringsprocessen
är ett skivsåll där de överstora delarna tas bort. Direkt efter detta steg går
flisen genom en pocket roll som tar bort det fina materialet och sand. Efter
pocket rollen går flisen genom en grinder som skall separera barken från
flisen. Efter detta steg urskiljs finare fragment med hjälp av ytterligare en
pocket roll. De lättaste fragmenten tas bort med hjälp av en luftström. Det
sista steget i processen är en optisk sorterare som med hjälp av tryckluft
blåser bort de bitar som fortfarande är barkbelagda.

De delar som är nyutvecklade i anläggningen är pocketrollen, grindern
samt den optiska sorteraren. Pocketrollen är metallrullar med taggar som
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genom att gripa in i varandra skapar en ficka där fint material kommer in
och ramlar ned under rullbanan. De större bitarna ligger hela tiden på
rullarna och förs vidare i systemet, se bild 3.2. Tekniken är utvecklad av
BMH. En grinder är en metallskiva som roterar mot en tunn spalt. När
flisen kommer in i spalten skalas eventuell bark av. Den optiska sorteraren
består av två kameror som känner av färgvariationer hos flisen. De bitar
som avviker skjuts bort med hjälp av tryckluft.

Bild 3.2 Foto på pocketroll
Källa: BMH Wood technology

Anläggningens kapacitet och förmåga att producera massaflis med god
kvalitet är enligt de resultat som finns god. Barkinnehållet sägs vara
mindre än en procent och utbytet av massaflis upp till 65 procent. Utbytet
varierar emellertid mycket beroende på vilken råvara som används. För
mindre dimensioner på träden och helträd är utbytet mellan 50 och 60
procent. Kapaciteten uppges till 50m3 löst mått per timme men varierar
något beroende på råvarans utseende. Vid studiebesöket framkom det
emellertid att barkinnehållet i massaflisen är högre än vad som tidigare
nämnts. Barkinnehållet uppgavs för närvarande vara ca 2 procent. En rad
andra problem med anläggningen framkom också. Det allvarligaste av
dessa var problem med is och snö. Detta gjorde att anläggningen inte
fungerade vintertid då barkhalten blev väldigt hög. Inte heller grindern
verkar fungera tillfredsställande då den skapade en högre andel fina
fraktioner om all flis kördes igenom. Försök gjordes därför med att endast
låta den överstora flisen från skivsållen bearbetas i grindern. Detta hade
lett till bättre värden. Problemet med is och snö gjorde att man försökte
hitta nya metoder för upparbetningen. Det som för tillfället var aktuellt var
att med hjälp av kedjor barka veden innan den förs in i anläggningen.
Försök med denna utrustning utfördes under sommaren. Vi har tyvärr inte
fått ta del av resultaten.
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För närvarande körs anläggningen med träd som har en
brösthöjdsdiameter kring 10 cm. Träden är dessutom i stor utsträckning
kvistade. Forskningsresultaten säger emellertid att barkprocenten när
helträd används som råvara når samma nivå som för den råvara som körs
idag. Utbytet blir å andra sidan lägre vilket även gäller kapaciteten. Med
ledning av de fakta om processens duglighet som framkom under
studiebesöket är det trots forskningsresultaten tveksamt om den nuvarande
tekniken går att använda för upparbetning av helträd med en liten
dimension. Intressant är dock hur den nya metoden med kedjor fungerar.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen med en optical sorter är
enligt BMHs kalkyler ca 14,5 miljoner finska mark vilket motsvarar ca 21
miljoner svenska kronor. En utökning av kapaciteten med ytterligare en
optical sorter kostar ca 2,1 miljoner finska mark eller ca 3miljoner svenska
kronor. För de övriga kostnaderna gäller följande enligt BMH.

Energi 145 000 kronor per skift och år
Underhåll 725 000 kronor per skift och år
Löner 4 personer varav två är administratörer

Med dessa siffror har BMH gjort två payoffkalkyler. Payofftiden med en
optical sorter och ett skift blev i dessa kalkyler 8 år. Med två optiska
sorterare och treskift blev payofftiden 1,1 år.

3.3 Björkråvara i Sverige
Många bedömare spår en ljus framtid för björkmassa beroende på den
ökade användningen av finpapper och tryckpapp där kraven på god
tryckbarhet är höga. Lövmassan har de egenskaper som krävs för att
tillverka papper med god tryckbarhet. Den korta fiberlängden gör papperet
lämpligt för tryck då opaciteten (ogenomskinligheten) och jämnheten på
ytan ökar. Lövmassor ger samtidigt ett högre utbytet i processerna
beroende på högre densitet hos råvaran samt ett mindre lignin-innehåll än i
barrved. Bengt Åke Allriksson sammanfattar i artikeln Globalt sug efter
lövvirke ökar efterfrågan i Sverige (Allriksson, 1990) [14] några
utredningar om lövmassa och dess framtidsutsikter. Slutsatsen är att
lövved har en ljus framtid i Sverige beroende på en stark tillväxt för
finpapper. I samband med tillväxten på finpapper antas importbehovet av
lövmassaved öka. Ett problem är att artikeln är relativt gammal vilket
innebär en viss osäkerhet..
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3.3.1 Prognoser
En prognos av den svenska lövvedstillgången och det framtida behovet har
gjorts i en utredning Svensk lövvedsråvara en förstudie (Christensson et.
al, 1994) [7]. Prognosen sträcker sig från 1990 - 2005 och sammanställer
data från Jaakko Pöyry. Nedan sammanfattas det intressantaste
synpunkterna för Massahakeprocessen från denna rapport.

Skogsindustrin har levt med brist på inhemsk råvara när det gäller lövved
sedan början av 80 talet. Behovet har tillfredsställts genom import från
framförallt Östeuropa men import från andra länder förekommer också.
Importen var 1994 ca 2 Mm3 fub/år. Då efterfrågan på papper ökar och då
speciellt för sådana kvaliteter som  innehåller en stor del bjökmassa
kommer efterfrågan på björkmassa att stiga. I tabell 3.1 nedan, som är
hämtad ur Svensk lövedråvara en förstudie [7] redovisas prognosen för de
pappersprodukter som innehåller lövmassa samt vilken effekt detta får på
efterfrågan på björkved.
Produkt      Produktion

        kton/år
1990      -      2005

Produktions
ökning kton

/år

% lövmassa i
respektive
produkt

Ökad
lövvedsförbrukning
m3 fub/år x 1000

Finpapper, obestruket
Finpapper, bestruket
Vätskekartong
Solidkartong
Falskartong
White top liner
Kraftliner
Fluting halvkemisk
Bl lövmassa

Summa

 754              1108
 439               847
 550               743
 300               405
 350               473
 350               865
1100             1200
 310               340
570                600

4723             6581

354
408
193
105
123
515
100
30
30

1858

56
35
15
35
15
20
10
100
100

773
557
113
143
72
402
31
65
114

2270
Tabell 3.1 Utveckling av lövvedsbehovet till år 2005.
Källa: Svensk lövvedsråvara en förstudie [7].

Eftersom prognoser som sträcker sig långt fram i tiden alltid har en viss
osäkerhet har författarna i ovanstående utredning gjort en
känslighetsanalys där de försöker utreda vilken inverkan olika yttre
faktorer kan ha på efterfrågan av lövved. Den faktor som främst skulle
påverka efterfrågan av lövved är en omställning av massaexporten till
barrsulfatmassor. Detta skulle minska den prognostiserade uppgången av
lövvedsbehovet till år 2005 till 0,5 Mm3 fub/år. Ett annat hot mot
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massaindustrin är den ökade returpapperanvändningen. För lövmassan är
detta hot dock inte så uttalat då lövmassa och returpapper inte används för
samma produktkvaliteter. Resursbesparingen på förpackningssidan
minskar troligtvis efterfrågan på förpackningar. Hur detta slår mot
pappersförpackningar är dock oklart då råvaran till dessa är förnyelsebar
till skillnad från råvaran till plaster.

Om utbudet av lövmassaved i Sverige ska öka måste industrin betala ett
pris som gör det lönsamt för skogsägarna  att producera lövträ. I produkter
med högt förädlingsvärde t.ex. vissa kartongkvaliteter eller finpapper är
betalningsförmågan i nivå med barrmassaveden. I högkonjunkturer har
också björksulfatmassa för avsalu en god betalningsförmåga. Sämre
vedbetalningsförmåga har produkter som måste konkurrera med returfibrer
t.ex. oblekt kraftliner.

3.3.2 Import
Importen av lövmassaved har haft en stigande trend från mitten av
åttiotalet och svarar i dag för ca 30 procent av skogsindustrin totala
lövvedsförbrukning, Svensk lövedsråvara en förstudie [7]. Den största
delen av veden importeras från Ryssland och Baltikum vilka står för ca 85
procent av importen. Den importerade råvaran har varit billigare men
skillnaden mellan den inhemska råvaran och den importerade är på väg att
utjämnas, bl.a. på grund av ökade fraktkostnader i Ryssland. Importen kan
inte ersättas med inhemsk råvara  på kort sikt. 1990 uppgick importen av
lövved till 2 Mm3 fub.

3.4 Ved för energiproduktion
Den senaste tidens miljömedvetenhet har stärkt biobränslets
konkurrenskraft gentemot fossila bränslen. Bl.a. har fossila bränslen
påförts koldioxidskatt samt en rad andra skatter för utsläpp av svavel mm.
Enligt Svensk lövvedsråvara en förstudie [7] har Värmeverksföreningen
gjort en prognos som visar på en starkt uppåtgående trend för
trädbränslen. Vad gäller produktion av fjärrvärme 1990, var behovet 2,5
Mm3f. År 2010 beräknas förbrukningen vara 6,1 Mm3f. Av detta skulle
lövträ utgöra ca 1 Mm3f.

Betalningsförmågan för virke avsett för eldning stiger i takt med att de
fossila bränslena belastas med energiskatter. 1990 var marknadspriset
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omkring 120 kr/MWh. Med tillägg för transporter och kostnader för
flisning ger detta en betalningsförmåga på ca 180 kr/m3f vid skogsbilväg.

3.5 Skogsbruket
Totalt utgör lövträd ca 15 procent av virkesförådet detta motsvarar ca 390
Mm3sk enligt 1988-1992 års skogstaxering. Av lövträd utgör björk ca 2/3.
I Norrland utgörs merparten av lövedsförådet av björk. I Norra Norrland
finns totalt 82 Mm3sk björk varav ca 60 Mm3sk utgörs av björk med en
diameter över 10 cm. 22 Mm3sk utgörs av björk under 10 cm. För södra
Norrland är andelen björk över 10 cm större än i Norra. I Svealand och
Götaland liknar fördelningen mellan diameterklasserna den för södra
Norrland men med en ytterligare andel grov björk.

Enligt virkesbalanser 1992 var bruttoavverkningen (dvs volymen av alla
fällda stammar) av björk 12.8 Mm3sk. Av detta avverkades 3.0 Mm3sk i
Balansområde 1(i stort sett norra Norrland) 2.2 Mm3sk balansområde 2,
2.9 i balansområde 3 och 4.7 i balansområde 4. Hur mycket av denna
volym som utgörs av förstagallringar eller annan avverkning lämplig och
tillgänglig för en Massahakeanläggning återstår att se.

3.6 Kvalitetskrav på flisen
Flisens kvalitet är av avgörande betydelse för hur pass väl kokvätskan
trängt in i flisen vid kokningen. Är flisen jämn i storlek fördelas
kokvätskan jämnt medan en ojämn fliskvalitet med varierande innehåll av
smådelar och spån gör att kokvätskan söker sig upp genom flispelaren i
stråk. Detta får till följd att vissa delar av flisen inte blir tillräckligt upplöst
vilket medför problem senare i processen. För att komma till rätta med
detta är köparna noga med vilken kvalitet flisen håller. I skogshandboken
1985 (Praktisk skogshandbok,1985) [6] ges kraven för så kallad prima
flis.
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Fraktion Flisstorlek inom klassen Tillåten vikt andel %
1 Längd större än 45 mm 1,5
2 Tjocklek större än 8 mm 18,0
3 Tjocklek 2-8 mm Så mycket som möjligt
4 Tjocklek mindre än 2 mm 8,0
5 Spån 2,5

Tabell 3.2 Fördelning av fraktioner i prima flis.
Källa: Skogshandboken (Praktisk skogshandbok , 1985) [6]

Vanligt är att kvalitetskrav ställs mellan säljare och köpare. För att fullt
pris skall betalas måste flisen klara de överenskomna kraven. Flisen testas
med ett såll med olika galler där de olika fraktionerna stannar.
Barkinnehållet av den totala vikten mäts sedan och får normalt inte
överstiga 1 viktprocent

3.7 Potentiella kunder av björkmassaflis
De produkter som kräver ett visst inslag av lövmassa specificeras i tabell
3.1. Producenterna av dessa produkter utgör en potentiell kundkrets för
lövveds flis. För produktion av högkvalitativ lövmassa används framförallt
sulfatprocesser. I stora drag kan därför användarna av lövfiber sägas vara
producenter av liner som ska tryckas, finpapper eller tillverkare av vissa
kartongkvaliteter. För samtliga gäller att de ska arbeta med
sulfatprocesser.
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Bild 3.3 Pappersbruk i Sverige.

Källa: Skogsstatistisk årsbok (Skogsstryrelsen,1996) [5]
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3.8 Marknaden
I den Svenska Virkesmarknaden - En introduktion till dess funktion och
prisbildning (Lönner, 1993) [11] beskrivs hur den svenska marknaden för
massaved fungerar. Marknaden kan delas in i tre huvudkategorier
sågverksflis, kontraktsköp av massaved i form av upphugget rundvirke
och den fria marknaden som består av rotposter och importvirke.
Marknaden domineras av ett mindre antal starka köpare. Säljarna
representeras av skogsägarföreningar, AssiDomän och andra säljare.
Sågverksflis och massaved har historiskt betraktats som en biprodukt från
sågverksindustrin vilket har lett till att priset varit lågt. Säljarna har varit
tvungna att bli av med produkten medan köparna har kunnat vänta ut
säljarna. Flis kan inte lagras någon längre tid utan att kvaliteten försämras.
Detta har gjort att priset ofta har legat vid marginalkostnaden för
tillvaratagandet, det vill säga att priset i stort sett täcker kostnaderna för
att ta hand om produkten. På den fria marknaden är priset väsentligt högre.
Detta prisbildningssystem upplevs av många som orättvist och ologiskt
men för köparsidan är det ett mycket logiskt system. Massaindustrins
behov av ved har emellertid en längre tid varit större än utbudet i form av
biprodukter. Intressant är här hur en prishöjning påverkar leverantörernas
benägenhet att ta tillvara virke av klena dimensioner t.ex. ved ur
förstagallringar.

3.9 Slutsats förundersökningen
• Efterfrågan på björkved översteg den inhemska produktionen fram till

1994. Dessutom talar prognoser för en ökning av behovet av björkved i
framtiden.. 1992 importerades ca 2 Mm3fub. Prognoser talar för att
importbehovet kommer att öka i framtiden då skogsbruket i Sverige inte
har förmåga att tillgodose efterfrågan på kort sikt. Efterfrågan på
björkved är därför hög. Detsamma borde gälla flis av björkved.

• Eventuella kunder är framförallt tillverkare av papper med högre
kvalitet t.ex. tryck eller finpapper. Dessa kunder har den bästa
betalningsförmågan för råvaran tillsammans med tillverkare av
lövmassa för avsalu. Andra intressanta kunder är tillverkare av kartong
och liner.

• I Sverige är björken relativt jämnt fördelat över landet. Av den totala
volymen utgörs merparten av träd över 10 cm. I norra Norrland är
andelen under 10 cm större än i övriga landet. Det återstår att se hur
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mycket av björken som är möjlig att ta ut i gallringar och som lämpar
sig för upparbetning i en Massahakeanläggning.

• Marknaden kännetecknas av starka köpare. Priset på den importerade
björkveden är stigande vilket borde öppna för nya tekniker för
tillvaratagande av inhemska råvaror.

• Efterfrågan på trädbränslen är på väg uppåt till följd av gynnsamma
skatteregler.
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4 Precisering av uppgiften
Detta kapitels syfte är att med hjälp av uppgifter som framkommit under
förundersökningen, bryta ner de frågeställningar som gavs i syftet till
preciserade uppgifter för de kommande undersökningarna. Strukturen för
de kommande undersökningarna är hämtad från Lekvalls modell
(Lekvall,1993) [3]. Undersökningarna inriktar sig på att beskriva
affärsmiljön. Denna kan delas in i fyra övergripande element, slutkunder,
leverantörer, konkurrenter och distributionssystem. Som slutkunder av
massaflis har valts massaindustrin. För bränsleflisen görs en kartläggning
av potentiella kunder och deras behov av bränsleflis. Konkurrentanalysen
begränsas till att jämföra olika tekniker. Avgränsningarna i de olika
undersökningarna har gjorts allt eftersom fakta framkommit som pekat åt
något visst håll. Avgränsningar, metoder och mål för de olika
undersökningarna framgår av det följande kapitlet.

4.1 Marknadsundersökningen avseende slutkunder av
lövmassaflis

Marknadsundersökning har tre övergripande mål:
• Det första målet är att undersöka vilket intresse för massaflis av löv de

olika skogsbolagen visar beroende på vilka produkter de gör, vart de
ligger samt vilken koncern de tillhör.

• Det andra målet är att ta fram information avseende krav på
produkterna t.ex. barkinnehåll, volymer, leveranssätt, och priser.

• Det tredje målet är att undersöka vilken attityd och vilket intresse de
olika skogsbolagen har till Massahakeprocessen samt hur de ställer sig
till att köpa flis från en utomstående leverantör.

Avgränsningar och metod:
Undersökningen avgränsas till Norrland. Inom detta område har vi valt
företag inom tre geografiska områden dessa är Gävle, Sundsvall och Piteå.
Dessa områden har en hög koncentration av massaindustri vilket ses som
intressant för en eventuell fortsättning av arbetet. Vidare väljs industrierna
i undersökningen så att de representerar olika produkter. Anledningen till
detta är att få en bild av hur kraven på flis och leveranser varierar mellan
de olika produkterna. Vidare är det intressant att få med några olika bolag
för att se deras olika attityder. I varje företag intervjuas en person med
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anknytning till området. Undersökningen begränsas till en intervju med en
insatt person i varje företag.

Följande industrier är intressanta för en marknadsundersökning med de
ovanstående kriterierna. I Piteå finns två  tillverkare av Kraftliner
AssiDomän Lövholmen och SCA Packaging Munksund AB. Denna
produkt har ett lövinnehåll på ca 10 procent. Anläggningarna är intressanta
då de ligger geografiskt nära varandra vilket möjliggör fler än en kund. I
området kring Örnsköldsvik ligger Modo Paper AB Husum som tillverkar
finpapper med ett lövinslag på 50 procent. Modo Iggesund Paperboard
AB tillverkar kartong med hög kvalitet, björk är en del av råvaran. SCA
Graphic Sundsvall AB gör massa för produktion av finpapper och
använder en del björkved.

4.2 Marknadsundersökning av trädbränslemarknaden

Mål
• • Målet med denna undersökning är att få en grov bild av marknaden för

trädbränslen i Norrland samt att mer precist undersöka marknaden i
Norrbotten vad gäller kunder volymer och aktörer.

• • Ge uppgifter om priser på olika produkter.

Avgränsningar och metod
Undersökning har avgränsats till att i huvudsak gälla Norrbotten.
Anledningen är att det som framkom i marknadsundersökningen av
slutkunder på massaflis pekade på att detta som ett intressant område. I
stora drag undersöks även marknaden i Norrland för att ge ett vidare
perspektiv. Undersökningen består av litteraturstudier av redan
genomförda undersökningar samt en intervju med SCA Norrbränslen.
Undersökningen tar också hänsyn till de resultat angående trädbränslen
som framkom i föregående undersökning.

4.3 Analys av konkurrerande tekniker

Målen med denna analys är
• Att undersöka vilka olika metoder som i dagsläget används för att ta

vara på ved av klenare dimensioner.
• Ta fram kostnader för  upparbetning med dessa metoder
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• Ge underlag för en bedömning av systemen mot Massahakeprocessen,
dvs beskriva hur systemet fungerar och vilka problem som finns.

Avgränsningar och metod
Konkurrentanalysen avgränsas till att gälla konkurrerande tekniker. Som
grund för undersökningen ligger litteratursökningar på metoder för
tillvaratagande av helträd och träddelar som massaved samt de tidigare
marknadsundersökningarna. Befintliga system för upparbetning av trädelar
till massaved undersöks genom studiebesök.

4.4 Distributionssystemet

Mål
• Ta fram fakta om distributionssystemet som beskriver hur transporter

upphandlas, vilka aktörer som finns och vilka bilar som används.
• Ta fram priser för transport av olika produkter, biltyper och data vad

gäller latstvikter och volymer för dessa.

Avgränsningar och metod
Undersökningen avgränsas till att gälla Norrbotten och SCA
Norrbränslens distributionssystem för trädbränslen och träddelar. Denna
avgränsning görs då SCA kan anses vara ledande inom området.
Norrbränslen har dessutom verksamhet i andra delar av Norrland varför ett
liknande upplägg kan antas gälla även i dessa områden. Undersökningen
genomförs i form av en intervju samt en studie av rapporter som behandlar
Norrbränslen.

4.5 Leverantörerna

Målsättningen är att
• Ta reda på om skogsägarna i norra Sverige säljer eller är intresserade av

att sälja förstagallringsved för upparbetning i en Massahakeanläggning.
• Ta reda på kostnader för avverkning av olika sortiment.
• Ta fram vilka volymer förstagallringsved som för närvarande tas om

hand samt utreda vilken mängd förstagallringsbjörk som är möjligt att
utvinna i närområdet av Piteå.

Avgränsningar och metod
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Undersökningen avgränsas till att i allmänna drag gälla Norrland. En exakt
analys av björkbeståndet görs endast för Piteåområdet av kostnadsskäl
samt att två potentiella kunder finns där. Undersökningen utförs med hjälp
av intervjuer samt underlag från skogstaxeringen.

I undersökningen ingår endast skosägarföreningar då dessa är de enda
oberoende leverantörerna.

Valet av skogsägare görs efter geografisk placering och efter tidigare val
av industrier. De som ingår är Norrbottens Läns Skogsägarna,
Skogsägarna Västerbotten-Örnsköldsvik, Norrskog och Mellanskog.
Dessa verkar inom områden som täcker in tidigare val av industrier på ett
tillfredsställande sätt.
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5. Affärsmiljön

Affärsmiljön är de faktorer som tydligast påverkar företagets position på
marknaden. Detta kapitel sammanfattar de olika intervjuer och
undersökningar som genomförts under arbetet. Kapitlet är framför allt en
uppställning av de fakta som framkommit. Kommentarer och slutsatser till
den inhämtade informationen lämnas i kommande kapitel.

5.1 Slutkunder av massaflis
Det första steget i undersökningarna var att ta reda på fakta om
slutkunderna samt vilka krav de ställer på produkten. Nedan följer en
sammanställning av de intervjuer som gjorts med Modo Paper Husum,
Lars Uhlin [28], SCA Graphics Sundsvall, Mikael Sjöberg [24] samt
Modo Paperboard Iggesund, Christer Stigsson [25]. När det gäller SCA
Munksund och AssiDomän Lövholmen genomfördes intervjuerna i
samband med studiebesök för att titta på de olika
upparbetningsteknikerna. Dessa intervjuer sammanfattas därför under
konkurrentanalysen.

5.1.1 Intervjuer
Modo Paper Husum
Kvalitetskraven på Modo Paper i Husum är höga. Det är mycket viktigt att
flisen håller en jämn kvalitet och att barkinnehållet är så lågt som möjligt
och högst 1 procent. De höga kvalitetskraven kommer av att de tillverkar
finpapper med en hög kvalitet. Kraven på flisens olika fraktioner följer i
stort de riktlinjer som ges och liknar Iggesunds fördelning. En viss del
förstagallringsved används men bara i form av massaved. Träddelar
används med andra ord inte. Dimensionskraven på massaveden är 50 mm
toppdiameter. Gränsen är satt med anledning av att metoden för
upparbetning, barktrumma, inte tillåter mindre dimensioner. Någon gräns
för att längden på fibrerna skulle gå ned med försämrad kvalitet på
slutprodukten som följd finns inte.

Kostnaden för att upparbeta massaved till flis ligger runt 30 kr/m3fub.
Volymen björk som handhas är en miljon m3fub per år. Av detta
importeras ca 50 procent, importen sker till stor del från baltländerna.
Flisen som i dagsläget köps in är uteslutande sågverksflis av barr.
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Några prisuppgifter på råvaran fick vi inte ta del av. När det gäller
leverans av råvara går allt genom Modo Skog. När det gäller bränsleflis så
köper Modo ingenting i dagsläget. På frågan hur de ställer sig till iden med
en Massahakeanläggning så svarade de att de inte tror på iden.
Anledningen är att deras krav på flisen vad gäller jämnhet är så högt att
det är svårt att köpa flis från en annan leverantör.

Modo Iggesund Paperboard AB
Här gäller samma krav som för Husum fabriken, det vill säga att
barkinnehållet i flisen inte får överstiga 1 procent. De höga kraven
kommer ifrån att den kartong som görs är av mycket hög kvalitet och
därför kräver en hög kvalitet på flisen. Kvalitetsgränserna på flisen ges
nedan.

grov, max 1.5%
övertjock max 8%
accept så mycket som möjligt
pinnflis max 5%
spån max 1%

Förstagallringsved används om den är minst 50mm i toppen det vill säga
samma dimensionskrav som för övrig råvara. Dimensionskraven beror på
att barktrumman inte klarar klenare dimensioner. Kostnaden för
upparbetning av massaved till flis är 12 kr/m3fub för björk och 11
kr/m3fub för barrved. Volymen björk som bearbetas per år uppgår till ca
600 000 m3fub. Efterfrågan på råvaran varierar något. De faktorer som
främst bestämmer variationen är konjunktur och ändrad kvalitet på
slutprodukterna. I dagsläget köps ingen flis utifrån. Priset de betalar för
lövmassaved är 255 kr m3fub fritt bilväg. När det gäller träddelar fanns
inga uppgifter då de inte använder sig av denna råvara. Leverantörer av
råvara är idag Modoskog, Mellanskog, Stora och Korsnäs. När det gäller
bränsleflis så köps ingen i dagsläget.

På iden med att använda sig av en Massahakeanläggning är man tveksam
dels vad gäller möjligheten att hålla kvalitén och dessutom att det är för
enkelt att importera från öst. Man ser dessutom ett problem när det gäller
hanteringen av flisen p.g.a. att anläggningarna idag inte är utformade för
ytterligare en sorts flis.
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SCA Graphic Sundsvall AB
Kvalitetsgränserna för björkflisen är även här höga. Vad gäller barknivån
så skall den vara så låg som möjligt. Gränsen ligger dock på 1 procent.
Kvalitetsgränser på flisen redovisas nedan.

grov, max 1%
övertjock max 10%
accept så mycket som möjligt
pinnflis max 10%
spån max 1%

I dagsläget används en del förstagllringsved. Veden måste emellertid hålla
massavedsdimension. Massavedsdimensionen är idag minst 50 mm i
toppdiameter. För björk gärna ännu högre på grund av de problem den ger
i barktrumman tex att veden fastnar och bryts av vilket i sin tur ger
förluster. Priset för massaved är i dagsläget 220 kr per m3 fub vid bilväg.
På frågan om kostnaden att flisa björk fanns ingen uppgift. Volymen björk
som används per år uppgår till ca 400 000 m3fub. En del av veden
importeras. Importen sker främst från Tyskland. På frågan om efterfrågan
varierar så svarade de att de köper allt de kommer över. SCA köper in
råvara genom SCA Skog på årsbasis. Någon prisuppgift på björkflis,
björkved fick vi inte ta del av. Någon bränsleflis köps inte eftersom
barken från det egna renseriet väl täcker behovet. En viss del av barken
säljs vidare till andra förbrukare. På frågan om vad de tror på iden att köpa
flis från en Massahakeanläggning så är de allmänt tveksamma men att det
inte vore omöjligt om kvalitén var nog bra och de praktiska problemen
med hanteringen av flisen kunde lösas.

5.1.2 Sammanfattning av marknadsundersökningen
Undersökningen visar att gemensamt för alla de undersökta företagen är
att de vill ha så litet barkinnehåll i flisen som möjligt. Gränsen för
godtagbar kvalitet ligger på ca 1 procent. Kravet på jämnhet på flisen
varierar beroende på vilken produkt som företaget tillverkar.
Kraftlinertillverkarna verkar vara de som är mest toleranta med varierande
kvalitet. När det gäller kvalitetsklasser så varierar de något mellan de
olika bolagen. Här visas Modo Iggesunds kvalitetsgränser.

grov max 1,5%
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övertjock max 8%
pinnflis max 5%
spån max 1%

Huruvida man använder förstagallringsbjörk eller inte spelar inte någon
större roll för renserierna då det är toppdiametern som sätter gränsen för
vad som går att upparbeta. När det gäller upparbetningen så sker den på
ett  liknande sätt för alla anläggningar, dvs barktrumma. Det är
användandet av barktrumma som sätter gränsen för träddimensionen.
Gränsen är satt eftersom mindre dimensioner ger allt för högt brekage, det
vill säga skadade eller brutna stammar, och stop i produktionen. Någon
gräns för att fiberlängden skulle gå ner finns inte hos något företag.
Kostnaden för att flisa massaved ligger enligt AssiDomän och Modo
Husum på 30-40 kr/m3fub. Kostnaden borde vara liknande för alla
anläggningar eftersom man använder samma teknik. Det enda som skiljer
är åldern på anläggningarna. Siffran på 12 kr som uppgavs från Iggesund
är mycket låg varför vi antar att den inte tar hänsyn till kapitalkostnaden.
Att upparbeta träddelar i barktrumma är betydligt mer kostsamt än att
upparbeta vanlig massaved, anledningen är att kapaciteten går ned.
AssiDomäns kostnad  för att upparbeta träddelar var ca 70 kr per m3fub
eller ca 58 kr per ton träddelar. När det gäller träddelar så är det bara i
Norrbotten som denna råvara tas emot inom massaindustrin. Vad gäller
råvaran och vem som levererar den så kommer det mesta från
skogsbolagens egna skog. En viss del kommer från privata skogsägare och
import. När det gäller bränsleflis så är det bara AssiDomän som köper
bränsleflis utifrån, volymen är cirka 150 000 m3lös per år. Priset är ca 175
kr per m3f.

Intresset för att köpa flis utifrån är litet från Modo fabrikerna eftersom de
kräver en hög jämn kvalitet på flisen. På grund av detta tror de att
möjligheterna för en utomstående leverantör att tillverka flis som
överensstämmer med deras egen flis är små. Från övriga bolag ser man
inget problem med att köpa flisen utifrån med tanke på kvaliteten däremot
ser man problem med att hantera ett nytt flöde vid mottagningen av flisen.
Att detta ses som ett problem är förvånande då det handlar om en ganska
enkel lösning för att ta in flisen i det nuvarande systemet. Det som behövs
är en lastficka och ett transportband till en stack. På frågan om efterfrågan
på flis är konjunkturberoende så är svaret genomgående ja men att de ändå
köper in all den råvara som man kommer över för att inte gå miste om
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leverantörer. Den faktor som styr efterfrågan på björkflis utöver
konjunkturen är efterfrågan på papper med högre kvalitet.

5.2 Konkurrentanalys

5.2.1 Vilka konkurrerande tekniker finns
Det finns i stort sett två olika principer för att ta tillvara massaved ur
gallringsvirke. Den ena metoden går ut på kvista, barka och flisa träden i
skogen i mobila aggregat. En metod som jobbar efter denna princip är
Massaflismetoden. Denna metod utvärderas i rapporten Avläggsbaserad
upparbetning av träddelar med Massaflismetoden (Fröding,1991) [8].
Resultatet är att metoden inte har någon möjlighet att konkurrera beroende
på för höga kostnader i  upparbetningen. En anledning till att
Massaflismetoden och liknande metoder med upparbetning i skogen är
svåra att få konkurrenskraftiga, är att en stor del av träden blir kvar i form
av kvistar och bark. Hanteringen av träden blir dessutom ineffektiv.

Den andra principen är att ta ut träddelar eller helträd för att upparbeta
dessa i fasta anläggningar. En del författare anser detta vara det enda
gångbara alternativen då hela trädets biomassa kan tas till vara. Se t.ex.
Kvantiteter och ekonomi vid bränsle och massaveduttag i förstagallring
(Parikka och Viking,1994) [12]. Metoderna tillåter dessutom en
effektivare hantering av träden. Till denna typ av metoder hör
Massahakeprocessen samt upparbetning i träddelstrummor.
Träddelstrummorna är det alternativ som bl.a. SCA har valt att använda
för upparbetning av träddelar. AssiDomän upparbetar träddelar i en vanlig
barktrumma vilket också är en intressant teknik. Vi har därför valt att se
dessa två tekniker som huvudkonkurrenter till Massahakeprocessen. För
att utvärdera metoderna har studiebesök gjorts på SCA Norrbränslens
träddelsterminal i Boden, renseriet vid SCA Munksund och renseriet på
AssiDomän Lövholmen. Vid studiebesöken har intervjuer gjorts. På
Norrbränslen intervjuades Lars Södersten [26], på renseriet i Munksund
Glenn Lundman [21] och på AssiDomän Andreas Tingstadt [27]. Nedan
följer en sammanfattning av studiebesöken och intervjuerna.

5.2.2 Systembeskrivning SCA
SCA:s system för upparbetning av träddelar består av två steg.
Träddelarna transporteras först till Boden där de kvistas i en trumma.
Kvistarna mals sedan och används i Bodens värmeverk som ligger i
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anslutning till anläggningen. Försäljning av bränsle till andra värmeverk
förekommer också. Den kvistade veden körs med bil till Munksund
varefter den barkas i en barktrumma.

Tekniken i Boden
Träddelarna kommer in på lastbilar och läggs upp i väntan på bearbetning
i träddelstrumman. En hjullastare kör in träddelar till en kran som matar
trumman. I trumman kvistas stammarna. De kvistade stammarna läggs upp
för vidare transport till Munksund. Kvistar och rester hackas upp till
bränsleflis som eldas i Bodens värmeverk eller säljs vidare till
värmeverken i Norrbotten. I Munksund läggs den kvistade veden upp på
nytt för att sedan köras i renseriet på samma sätt som den vanliga
rundveden. Upparbetningskostnaden för träddelarna i trumman är ca 35
kr/m3fub eller 29 kr per ton träddelar.

Tekniken Munksund
Renseriet i munksund har två linjer där rundved och träddelar barkas.
Första steget i processen är en avisningsanläggning där stammarna sköljs
med vatten. I detta steg försvinner förutom is även en stor del sand och
jordrester. Stammarna förs sedan vidare med hjälp av rullar som skjuter in
dem i barktrumman. Barktrummans hastighet samt stockarnas uppehållstid
i trumman kan varieras. Detta görs för att rätt barkningsgrad ska nås. Efter
trumman flisas stockarna varefter spån och fina fragment avskiljs i en sikt.
Efter siktningen transporteras flisen med hjälp av luft till
lagringsbyggnaden. Här lagras två kvaliteter av barr respektive björkflis.
Den ena håller en barknivå på ca1 procent och den andra en barknivå på
ca 2 procent.

5.2.3 Sammanfattning av intervjun på SCA
Råvaran i Munksund är björk och barrved. De största volymerna utgörs av
barrved ca 757 000 m3f medan löv står för ca 134 000 m3f. Träddelar
utgör ca 150 000 m3f varav ca 50 procent är björkved. En viss mängd
björkved importeras ca 25 000 -50 000 m3f /år. Kravet för att veden skall
godkännas är att den håller fyra cm i toppdiameter. Denna gräns är satt då
mindre dimensioner är svåra att upparbeta i barktrumman. Någon gräns för
att kvaliteten på fibern skulle gå ner med klen ved finns inte.
Upparbetningen av flisen sker med ett såll där de finare partiklarna
avskiljs. De överstora bitarna får vara kvar då det inte stör processen i
någon större utsträckning. Kapaciteten är idag tillräcklig. Problem kan
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dock uppstå om efterfrågan blir större på finare kvaliteter där kravet på
barkningsgrad är större. Kapaciteten på träddelar är betydligt mindre än
för rundved. Motsvarande gäller för björk där kapaciteten är ca 50 procent
av den för barrträd. Vedförlusten är högre för träddelar och varierar med
barkningsgrad. Se bilaga 2. Priset för träddelarna är samma som för övrig
massaved dvs ca 350 kr/m3f för björk och 370 kr/m3f för barrved.

Barr- och lövflisen delas in i två kvalitetsgrupper beroende på
barkinnehåll. Den ena kvaliteten har ett barkinnehåll på ca 2 procent
medan den finare kvaliteten håller ca1 procent. Endast de minsta
fraktionerna i flisen sålla bort. Detta görs för att flisen skall gå att
transportera och mata in i kokarna. Överstora delar får vara kvar. Drygt 85
procent av flisen utgörs av acceptflis. Upparbetningskostnaden för flisen
var inte känd. Anläggningen krävde dock 4 man dygnet runt plus 4 st
dagtid för underhåll. Investeringen var ungefär 100 miljoner vilket är
avskrivet för länge sedan då anläggningen är ca 30 år gammal.

Att köra träddelarna i barktrumman medförde en hel del problem. Det
första problemet var att det var svårt att transportera träddelarna med
rullar in till trumman. I trumman fastnade de klenare dimensionerna ofta
vilket medförde brekage och stora vedförluster. Den låga kapaciteten
måste också ses som ett problem speciellt för björk där kapaciteten bara
var ca 20 m3f/h vid en barkhalt på drygt 1,5 procent. För vanlig massaved
är kapaciteten ca fyra gånger högre.

Att köpa björkflis utifrån ansåg de vara möjligt. Det saknades dock system
för en sådan hantering.

5.2.4 Systembeskrivning AssiDomän Lövholmen
AssiDomäns kvistar och barkar till skillnad från SCA träddelar i en vanlig
barktrumma. Detta gör att de bara har ett steg i sin process. Träddelarna
transporteras till Piteå med lastbil och läggs på lager i väntan på vidare
förädling.

Tekniken på AssiDomän
Första steget i processen är en avisningsanläggning där stammarna sköljs
med vatten. I detta steg försvinner förutom is även en stor del  av sand och
jordrester. Stammarna förs sedan vidare med hjälp av rullar och en kran in
i barktrumman. Barktrummans hastighet samt stockarnas uppehållstid i
trumman kan varieras. Detta görs för att rätt barkningsgrad ska nås. Efter
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trumman flisas stockarna varefter spån, fina fragment och övergrovt
avskiljs i en sikt. De övergrova bitarna går på nytt igenom huggen medan
de finare bitarna portioneras ut i stackarna. På detta sätt fås ett bra utbyte
eftersom spillet blir minimalt. Efter siktningen transporteras flisen med
hjälp av band till flisstackar.

5.2.5 Sammanfattning av intervjun på AssiDomän
AssiDomän använder sig idag av 1.65 milj m3f vedråvara. Förutom
vedråvaran ingår cirka 15 procent returfiber i den totala råvarumixen.
Vedråvarans fördelning på olika sortiment visas nedan:

Barrmassaved 55%
Lövmassaved 15%
Träddelar 5 %
Sågverksflis 25%

Av vedråvaran kommer 50 procent från egen skog och egna sågverk, 20-
25 procent kommer från privata skogsägare, 10-15 procent från externa
sågverk och 10-15 procent är importerad ved. Kravet på träddelarna är att
de skall innehålla 30 procent massaved det vill säga att veden håller fyra
cm i toppen. Priset för träddelar är samma som för massaved dvs cirka
360 kr/m3f.

Renseriet består idag av två linjer där en är en ren barrlinje och den andra
en kombilinje där det är möjligt att köra olika typer av råvara bl.a.
träddelar. Träddelar av både björk och barrved har använts men för
tillfället körs bara träddelar av barr. Detta beror på att björken är svår att
köra i trumman med ett tillfredsställande resultat. Utbytet på träddelar
ligger idag på cirka 70 procent för både björk- och barrved. Flisens
kvalitet ges nedan.

Accept 86%
Övergrovt 7%
Spån. 7 %
Barkinnehållet 1%.

Förädlingskostnaden för flisen ligger idag på ca 30-40 kr per m3 fub för
massaved. För träddelar är upparbetningskostnaden ungefär dubbelt så
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stor det vill säga ca 70 kr per m3 fub eller 58 kr er ton träddelar.
AssiDomän producerar idag ca 350 000- 400 000 m3lös bränsleflis per år.
Av detta går allt bränsle till deras egen fastbränslepanna. Förutom detta
köpes även ca 150 000 m3lös bränsleflis in per år. Priset för bränsleflis
ligger idag på ca 175 kr per m3lös.

Underskottet på bränsleflis beror på leveranser av fjärrvärme till Piteå. All
transport sker idag uteslutande av lastbilar via entreprenad. En bil med
släp tar ca 40 ton massaved eller ca 30 ton träddelar. Eftersom de redan
idag köper in flis utifrån ser de inget hinder för att köpa björkflis utifrån.

5.3 Marknaden för trädbränslen i Norrbotten
En stor del av den biomassa som behandlas i en Massahakeanläggning
faller ut som bränsleflis, vid nuvarande utbyte ca 40-45 procent. Det är
därför av stor vikt för anläggningens konkurrenskraft att det finns
avsättning även för denna produkt. I två rapporter har SIMS utrett
försörjningsystemen för trädbränslen i Norrbotten (Viking, 1992) [13] och
Mellannorrland (Hektor, 1993) [9]. Rapporten för Norrbotten är skriven
1992 och innehåller en prognos för förbrukningen 1995. Trots osäkerhet i
datan borde den kunna ge en uppfattning om den potentiella marknaden.
Det som främst påverkar marknadens expansion är i vilken mån pannor
konverteras från oljeeldning till biobränslen. Denna tendens blir allt
vanligare då biobränslen på senare tid fått en klart gynnsam beskattning.
Nedan följer en sammanställning av förbrukningen av trädbränslen i
Norrbotten 1992.
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Marknaden 1992

Massa och pappersindustrin
Barkpannor 1 010 000 MWh 480 000 m3f
Mesaugnar, pulver 190 000 MWh 90 000 m3f
Sågverk (egen förbrukning)
Barkpannor 280 000 MWh 160 000 m3f
Värmeverk
Fastbränslepannor 370 000 MWh 180 000 m3f
Husbehov
Ved 456 000 MWh 217 000 m3f
Summa 2 306 000 MWh 1 127 000m3f
Tabell 5.1  Användningen av trädbränslen i Norrbotten 1992.
Källa: Försörjningsystem för trädbränslen i Norrbotten (Viking, 1992)

Av de grupper som presenteras i tabell 5.1 ovan är värmeverken och viss
massaindustri de intressantaste kunderna. Anledningen är att sågverken
och en stor del av massaindustrin är självförsörjande på trädbränslen. Att
leverera flis till husbehovsanvändare är troligtvis inte ekonomiskt.

En viktig aspekt när det gäller valet av eventuella kunder för trädbränslen
är transportavståndet från anläggningen. Detta gäller även massaflisen
vilket gör att det är önskvärt att hitta förbrukare av trädbränslena i
anslutning till massaindustrierna. Värmeverken i Norrbotten är utspridda
över en stor yta vilket gör att det inte är lönsamt att leverera till flertalet av
dessa. I närheten av massaindustrin i Piteå finns Bodens- Älvsbyns och
Skellefteå värmeverk vilka samtliga eldar flis. Dessutom är en
pelletsanläggning under uppförande i Luleå med en kapacitet på 90 000
ton per år. Problemet med de nämnda anläggningarna är att de är hårt
knutna till SCA som redan har en fungerande och väl utbyggd hantering av
trädbränslen. Tabell 5.2 visar deras förbrukning av trädbränslen årligen.
Skellefteå 199 GWh 100 000 m3f
Älvsbyn   32 GWh   16 000 m3f
Boden 168 GWh   84 000 m3f
Luleå pellets   90 000 ton
Tabell 5.2 Förbrukningen av trädbränslen i närheten av Piteå.
Källa: Värmeverksföreningen statistik 1994

(Värmeverksföreningen,1994) [29].
AssiDomän i Piteå levererar fjärrvärme till Piteå stad. Detta gör att de för
närvarande inte är självförsörjande på bränsle utan måste köpa in ca 150



Kapitel 5 Affärsmiljön
___________________________________________________________________

__________________________________________________________-
43-

000 m3f per år. Detta är intressant då de även har ett behov av
lövmassaved.

Behovet av bränsleflis i Norrbotten är för närvarande mindre än utbudet,
Samma sak gäller Mellannorrland (Viking, 1993) detta gör att priserna
pressas och marknadsutrymmet begränsas. Vid intervjun med SCA
Norrbränslen, Lars Södersten [26] diskuterades detta problem och vad han
trodde om marknaden i framtiden. Vid denna diskussion framkom att SCA
räknar med att efterfrågan kommer att öka. Detta beror till stor del på den
nya pelletsanläggningen i Luleå. Men även värmeverkens strävan att
konvertera pannor till biobränslen spelar stor roll. Efterfrågan på bränslen
i Sverige som helhet  följer samma mönster som presenteras ovan. Det vill
säga att efterfrågan stiger allt eftersom värmeverken konverteras till
biobränslen som följd av den ändrade skattepolitiken som gynnar
inhemska biobränslen. Export söderut är möjlig men priserna är för
tillfället inte på en nivå som gör det ekonomiskt försvarbart. Trots detta
har SCA levererat bränsle med båt från Piteå. En anledning till detta är att
de vill hålla liv i marknaden tills den nya pelletsanläggningen är klar.
Kostnaden för båttransporter låg på ca 30 kr/m3. Priserna för bränsle och
träddelar ges av följande tabell.

Typ Pris/m3fub Pris/m3 löst Pris/ton
Bränsleflis 90-100 kr/m3 löst 270-300 kr/ton
Grönflis 60-70 kr/m3 löst 180-210 kr/ton
Träddelar barr 189 kr/ton
Träddelar löv 157 kr/ton
Massaved 220 kr/m3fub
Energived 130 kr/ton
Tabell 5.3 Priser för olika produkter.

För att ta hänsyn till transportavståndet justeras ovanstående priser med ett
fraktavdrag. Avdragets storlek varierar med produkt men är ungefär 30
öre per ton och km. För vidare information hänvisas till SCA:s prislista
1995.

Förhållandet mellan priset på trädbränslen, träddelar och massaved är av
stort intresse då det direkt styr lönsamheten på en Massahakeanläggning.
Prisskillnaden i dagsläget med en mättad trädbränslemarknad är
förhållandevis liten. Hur relationen mellan priserna förändras med en ökad
användning av biobränsle är intressant att följa.
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5.4 Distributionssystem för trädbränslen
Att få en uppfattning om hur distributionssystemet för trädbränslen, flis
och träddelar ser ut idag är av stor betydelse när det gäller att utvärdera
hur pass konkurrenskraftig en Massahakeanläggning är. SCA är ett företag
som har satsat stort på att ta tillvara energived och träddelar för energi
respektive massaproduktion. Av marknaden för trädbränslen i Norrbotten
hade SCA Norrbränslen 94 procent enligt rapporten Förädlade
trädbränslen (Larsson et.al, 1994) [10]. Att undersöka SCA Norrbränslens
system för distribution av de produkter de handhar är därför av stort
intresse. Norrbränslen har dessutom verksamhet i en stor del av det
område som rapporten begränsats till vilket gör att ett liknande upplägg av
distributionen är att vänta även i dessa regioner.

Undersökningens fakta har hämtats dels genom att studera rapporten
Förädlade trädbränslen (Larsson et.al, 1994) [10] dels genom en intervju
med Lars Södersten [26] på SCA Norrbränslen.

5.4.1 SCA Norrbränslen
SCA Norrbränslen är ett resultatområde inom SCA Skog. Norrbränslens
uppgift är att tillvarata de olika energisortiment som faller ut som
biprodukter inom affärsgruppen. Biprodukterna kan vara spån, bark,
avverkningsrester eller energived. Norrbränslen tar även om hand
träddelar för upparbetning i träddelstrummor. Stammarna säljs till
industrin för massaproduktion. Totalt levererar Norrbränslen bränsle
motsvarande uppvärmningen av 100 000 småhus eller 2 TWh. Dessutom
levererar man 100 000 ton träddelar till industrin varav 34 procent är
björk.

5.4.2 Sammanfattning av intervjun
Norrbränslen har totalt sju anställda. Organisationen består av en chef som
under sig har fältansvariga indelade länsvis. För det operativa arbetet
anlitas uteslutande entrepenörer. Norrbränslen äger med andra ord inga
fordon. Entrepenörerna är för det mesta små och äger ofta en eller två
bilar.

Upphandlingen av transporterna sker områdesvis efter ett grundpris som
sedan i viss mån justeras beroende på vilken beläggning SCA kan ge
entrepenören inom det speciella området. Alla priser sätts i ton för att
underlätta hanteringen i terminalerna. Vid terminalerna väger föraren själv
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in sin bil med lass när han kör in. På utvägen vägs bilen. Mellanskillnaden
ger vikten på det aktuella lasset vilket senare ligger till grund för
betalning. Priset för transporterna är uppdelat i två delar milpris samt en
startavgift för att täcka kostnader vid lastning och lossning. Tabell 5.4
visar  SCA:s transportpriser för några olika produkter.

Produkt Startavgift Kostnad/tonmil
Träddelar 18.68 kr / ton 5 kr
Flis 7.8 kr / ton 4 kr
Rundvirke 13.15 kr / ton 4 kr
Tabell 5.4  SCA:s transportkostnader

För att köra de olika produkterna används för tillfället tre olika typer av
bilar. För flisen används en speciell bil med helt slutna lastrum. Lastningen
sker genom taket som är löstagbart. Lastvolymen på bilarna varierar men
ett ungefärligt värde är 120 m3. För icke torkade produkter ger detta
maxvikt för ekipagen ca 40 ton. För torra produkter t.ex. kutterspån blir
vikten endast ca 10 ton. För att komma tillrätta med detta problem byggs
en specialbil för dessa produkter som skall kunna lasta en större volym.

Träddelar och energived körs i timmerbilar med plåtar fästa på sidorna.
Plåtarna är nödvändiga för att det inte skall lossna för mycket kvistar mm
som sedan blir liggande på vägarna. SCA garanterar en lägsta lastvikt vid
träddelstransporter, den så kallade garantivikten. Detta betyder att
entrepenörerna får betalt upp till denna vikt även om lasset väger mindre.
För närvarande är garantivikten 28 ton. För träddelar är det emellertid inte
svårt att komma upp i maxlast för ekipagen vilket motsvarar ca 40 ton.
Den tredje biltypen används för att transportera träddelar från terminalen i
Boden till SCA i Munksund. Denna bil är i grunden en vanlig timmerbil
med plåtar på sidorna och baktill. Detta är nödvändigt då träddelarna
annars riskerar att falla av. Lastvikten är här ca 40 ton. Den ekonomiska
gränsen för transport går vid ca 10 mil. SCA hämtar emellertid träddelar
från platser som ligger längre bort än denna gräns. I dessa fall betalas ett
lägre pris än vad prislistan visar.

5.5 Leverantörer
För att utreda vilka möjligheter det finns att köpa in lämplig råvara till
anläggningen har en undersökning av leverantörer och skogstillgångar
utförts. Lämplig råvara antar vi liknar det som i dag säljs som träddelar.
De leverantörer som är med i undersökningen är ett antal
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skogsägarföreningar Norrskog, Norrbottens skogsägare och Västerbottens
skogsägare. De intervjuade personerna är för Norrskog, Bo Hansson [18],
Norrbottens skogsägare, Tomas Bergsten [17] och för Västerbottens
skogsägare Tore Helgesson [20]. Uppgifter om skogstillgångar har
hämtats från SLU.

5.5.1 Sammanfattning av intervjuerna
Resultaten från intervjuer med skogsägarna visar att samtliga är positiva
till att leverera björk till en Massahakeanläggning. Vad gäller träddelar är
det bara i Norrbotten som det handlas med denna typ av råvara.
Upphandlingen av leveranser sker vanligtvis årsvis eller halvårsvis med
massaindustrin detta varierar  beroende på det ekonomiska läget. Priset på
massaveden varierar från år till år. Idag ligger priset på cirka 220
kronor/m3fub fritt väg. Tabell 5.5 nedan visar vilka volymer av
björkmassaved och träddelar de olika skogsägarna levererar årligen.
Skogsägarförening Björkmassaved Träddelar Andel från

förstagallring
Nb skogsägare 30 000 m3fub 20 000 m3fub 30 %
Vb skogsägare 100 000 m3fub 6%
Norrskog 100 000 m3fub 20%
Tabell 5.5 Andel massaved från förstagallringar hos skogsägarna.

Tabellen visar att det är en relativt liten andel av veden som kommer från
förstagallringar. De som ingick i undersökningen var emellertid positiva
till sälja råvara till en Massahakeanläggning. Ett problem med att leverera
råvara i de mindre dimensionerna är att kostnaderna för avverkningen ökar
snabbt med minskad dimension. Kostnaderna för avverkning uppgavs till
ca 100 kr/m3f eller 90 kr per ton för normaldimensioner, dvs en
toppdiameter på min 4-5 cm.

5.5.2 SLU
För att undersöka vilka leveransmöjligheter det finns för ved från
förstagallringar i området kring Piteå har uppgifter beställts från
Riksskogstaxeringen på Sveriges lantbruksuniversitet. Uppgifterna baseras
på data mellan 1992 och 1994. Nedanstående tabeller visar volymer av
björk i olika diameterklasser i cirkelområden med varierande radie runt
Piteå. I tabellerna ingår bara områden föreslagna till förstagallring. Endast
ca 6 procent av volymen utgörs av träd under fem centimeters brösthöjd. I
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och med att kostnaderna för att ta om hand virke ökar snabbt med
avtagande diameter är det inte troligt att det lönar sig att ta tillvara ved
som är mindre än fem cm i brösthöjd.

Tidsperiod Diameter(cm)
för åtgärd -5 5-10 10-15 15-20 20- Summa
Omedelbart 8 55 104 77 58 303
Inom 0-5 år 6 56 44 29 4 110
Inom 6-10 år 7 62 38 9 6 122
Summa 22 173 186 86 68 535
Tabell 5.6 Volymen björk i förstagallringsskog i tusentals

skogskubikmeter i en 2,5 mils radie runt Piteå.
Källa: SLU

Tidsperiod Diameter(cm)
för åtgärd -5 5-10 10-15 15-20 20- Summa
Omedelbart 18 98 141 103 73 433
Inom 0-5 år 31 169 178 103 18 499
Inom 6-10 år 21 112 135 31 6 306
Summa 71 379 454 237 97 1238
Tabell 5.7 Volymen björk i förstagallringsskog i tusentals

skogskubikmeter i en 5 mils radie runt Piteå.
Källa: SLU

Tidsperiod Diameter(cm)
för åtgärd -5 5-10 10-15 15-20 20- Summa
Omedelbart 55 229 390 295 186 1156
Inom 0-5 år 149 446 797 464 259 2115
Inom 6-10 år 70 238 282 138 19 747
Summa 273 914 1470 897 464 4018
Tabell 5.8 Volymen björk i förstagallringsskog i tusentals

skogskubikmeter i en 10 mils radie runt Piteå.
Källa: SLU
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6 Utvärdering av affärsiden

6.1 Porters Five Forces
För att bedöma Massahakeanläggningens konkurrenskraft, beskrivs
branschstrukturen efter Porters modell över branschkonkurrensens
drivkrafter ”The Five Forces”. Denna modell presenteras i teoriavsnittet.
Syftet med en branschstrukturanalys är att ge företaget vägledning vid
strategival och utvärdera den vinstpotential som finns inom branschen. Ett
företag måste hela tiden jobba för att minska krafternas negativa påverkan
på verksamheten. Detta kan göras genom tre vägar. Positionering innebär
att företaget väljer en position inom branschen där krafterna är svaga eller
får liten inverkan. Att påverka styrkebalansen genom att förändra krafterna
är en annan utväg. Den sista möjligheten är att utnyttja förändringar inom
branschen som kan påverka krafternas förhållande och därigenom  ha
strategiskt värde. Nedan följer analysen av krafterna och en bedömning
om kraften i Massahakeanläggningens perspektiv är stark, svag eller
saknar betydelse. För att det ska bli lättare att följa resonemanget
rekommenderas att teoriavsnittet läses parallellt.

6.1.1 Köparens förhandlingsstyrka
Köparen av huvudprodukten är i Massahakeanläggningens fall
massaindustrin. Denna bransch kännetecknas av höga fasta kostnader,
storskalighet och en hög vertikal integration. De faktorer som i detta fall
gör köparna starka är följande.

• Köparen köper stora volymer i förhållande till leverantörens försäljning.
• Produkten (flis) utgör en stor del av kostnaderna för den färdiga

produkten.
• Produkten är standardiserad.
• Köparen gör förhållandevis små vinster.
• Köparen utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt.
• Köparen har full information.
 
De två punkter som återstår av Porters analys är omställningskostnadernas
storlek och hur viktig produkten är för kvaliteten på köparens produkt. För
dessa två punkter är det svårare att säga hur krafterna kommer att verka.
Att köparens omställningskostnaderna är relativt små är en förutsättning
för att det skall vara möjligt att starta anläggningen. Kvalitetsaspekten är
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intressant då den ökade efterfrågan på fina kvaliteter på papperet gör att
även kraven på flisen ökar. Om en anläggning skulle kunna producera en
flis med lågt barkinnehåll och en jämn kvalitet kan denna punkt bli till
leverantörens fördel. Trots detta så är Massahakeanläggningens position i
förhållande till köparna mycket svag. Eller omvänt kraften från köparn
mycket stark.

6.1.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka
Leverantörerna kan delas in i några olika kategorier. En av dessa
kategorier är skogsbolagen som äger en stor del av skogstillgångarna.
Förutom skogsbolagen finns en mängd privata ägare som är organiserade i
skogsägarföreningar. Den slutliga gruppen är olika stiftelser med
skogsinnehav t.ex. kyrkan (skogshandboken). Det finns med andra ord tre
grupper av aktörer. Trots detta kan skogsbolagen med sina stora resurser
och höga vertikala integration sägas vara de som styr marknaden (ref
förstudie eller ). De nedanstående punkterna skulle i den beskrivna miljön
göra leverantörerna starka.

• Den definieras av några företag och är mer koncentrerad än den bransch
den säljer till. (skogsbolagen är här den dominerande köparen av sin
egen produkt.

• Produkten saknar substitut. Det är ej realistiskt att tänka sig leveranser
från andra delar av landet eller världen.

• Branschen är inte någon viktig kund.
• Leverantörens produkt är en viktig komponent i köparens produkt.
• Leverantörerna utgör ett hot om integration framåt.

Den enda punkt som inte kan sägas styrka leverantörerna är
differentieringen av deras produkt som är låg.

Sammanfattningsvis kan sägas att om leverantörerna utgörs av
skogsbolagen är deras position mycket stark. Något ljusare blir bilden i
förhållande till de andra aktörerna där krafterna inte lika tydlig pekar på
ett starkt styrkeförhållande till leverantörernas förmån.

6.1.3 Hotet från substitut
Hotet från substitut måste ses i ett vitt perspektiv. Några produkter som
direkt skulle konkurrera med liknande villkor som Massahake flis finns
inte eller har i vart fall inte kommit i författarnas väg. Det finns däremot en
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stor produkt som kan ses som ett substitut för inhemsk råvara detta är
importerad björk från Ryssland. Det faktum att skogsindustrin kan
importera björk relativt billigt (några exakta uppgifter går ej att få) från
Ryssland eller Baltstaterna håller nere priset på den inhemska råvaran.
Detta hot måste betraktas som starkt vilket gör att även denna kraft pekar
på en nackdel för Massahake. Av intresse är osäkerheten i denna
försörjningskälla. En drastisk förändring av förhållandet i Ryssland (vilket
vi kanske inte trots allt ska hoppas på ) kan få denna kraft att minska i
betydelse.

6.1.4 Rivalitet bland nuvarande konkurrenter
Som tidigare nämnts finns det inga direkta konkurrenter inom det område
där Massahakeanläggning är tänkt att verka. Det är inte rätt att säga att en
Massahakeanläggning konkurrerar med varken massaindustrin eller
skogsindustrin. En Massahakeanläggning står mitt emellan de båda och
måste ses som ett komplement. I den tidigare utförda konkurrentanalysen
valde vi därför att undersöka den befintliga tekniken för flisning av
träddelar. Denna kan betraktas som en konkurrent till tekniken men inte
till själva företaget. Detta gäller även den vanliga massavedshanteringen.
Som konkurrent återstår då företag likt SCA Norrbränslen som upparbetar
träddelar och distribuerar trädbränslen i Norrbotten. Denna bransch
domineras starkt av Norrbränslen som har 94 procent av marknaden.
Enligt Porter en marknad med dominerande aktörer med en liten risk för
priskrig och utspel. Det faktum att det inte finns några direkta
konkurrenter inom just den nisch där en Massahakeanläggning ska verka
gör det svårt att använda Porters begrepp.

6.1.5 Etableringshot
Hotet inom en bransch att nya etablerare ska komma in på marknaden
beskriver Porter med sex etableringshinder samt en beskrivning av en
bransch förväntade försvarsåtgärder. Denna kraft är mycket intressant då
den kan visa på vilken möjlighet det finns att etablera en
Massahakeanläggning. Det första etableringshindret enligt Porter är
stordriftsfördelar. Stordriftsfördelarna kan vara av en rad olika typer. Den
vanligaste är att styckkostnaden minskar med en ökad volym. Detta
behöver inte vara fallet med en Massahakeanläggning då storskalighet
ökar transportavstånden för råvaran. Det är med andra ord inte säkert att
de storskaliga anläggningarna t.ex.  renserier mm behöver vara
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kostnadseffektivare. Andra typer av stordriftsfördelar kan vara know-how,
varunamn eller vertikal integration. Av dessa är den vertikala integrationen
det som utgör största hotet för en Massahakeanläggning. Utan ett
samarbete med de starkt vertikalt integrerade skogsbolagen är en
etablering svår. Integreringen medför också en risk för pressade priser i
och med att skogsbolagen köper och säljer internt.

• Marknader med starkt differentierade produkter i form av väl inarbetade
varumärken som åtnjuter stark kundlojalitet är ett mindre bekymmer för
Massahake då flis kan ses som relativt odifferentierad produkt. En
mycket hög kvalitet på flisen med ett lågt barkinnehåll (under 1%)
skulle kunna utgöra en form av differentiering.

• Kapitalbehovet är i Massahakeanläggningens fall litet i jämförelse med
andra investeringar inom branschen. Några större kostnader för
annonsering o dylikt är  inte heller att vänta.

• Omställningskostnaderna för att hantera köpt lövflis utifrån finns hos
massaindustrin. Det består främst i att få in flisen i det ordinarie flödet.
De personer som vi varit i kontakt med ser dock inte detta som ett
olösligt problem. Vilket måste tolkas som att omställningskostnaderna
är relativt små.

• Tillgången till distributionskanaler borde inte heller utgöra något större
etableringshinder då distributionen av råvaran till massaindustrin och
bränsleanläggningar sker nästan uteslutande av små entrepenörer. Det
borde vara möjligt att knyta någon av dessa till anläggningen.

• Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift är den sista punkten Porter
tar upp som etableringshinder. Dessa olägenheter kan t.ex. vara
patenterade produkter, gynnsam tillgång på råvara, gynnsam
lokalisering, statliga subventioner och inlärningskurvor. Skogsbolagen
har en gynnsam tillgång på råvara då de äger stora mängder skog. Detta
borde inte vara något problem då en eventuell etablering förutsätter ett
nära samarbete med dessa. Det största problemet i denna punkt är
SCA:s gynnsamma lokalisering av träddelsterminaler vid värmeverken i
Boden och Älvsbyn.

Den andra typen av faktorer som avgör om en etablering är möjlig är vilka
försvarsåtgärder en etablerare kan förvänta sig från branschen. Det är här
helt uppenbart att skogsbolagen med sina stora resurser enkelt skulle
kunna förhindra en etablering. Återigen blir en Massahakeanläggning
beroende av goda relationer med ett skogsbolag.
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6.1.6 Slutsats av ”The Five Forces”
Strukturen som beskrivs i det ovanstående kapitlet talar i stor utsträckning
mot Massahakeanläggningen om den skall drivas av en fristående
entrepenör. Det mest sannolika alternativet för en eventuell etablering
måste därför vara att en industri eller en skogsägarförening är med som
intressent. I detta läge kan Massahakeanläggningen mycket väl stärka
någon av de berörda parternas position. När det gäller positionering finns
det två möjliga alternativ som i viss utsträckning beror på hur pass väl
tekniken kommer att fungera. Det första alternativet är att genom en
effektivare hantering och små upparbetningskostnader sälja en produkt
som är billigare för industrin än de alternativ som finns i dagsläget. Det
andra alternativet är aktuellt endast om kvaliteten på flisen kan göras
mycket hög med en barknivå klart under en procent. I detta läge kan ett
högt pris förväntas då det med de konventionella teknikerna är kostsamt
att komma ner i dessa barkhalter. Detta gäller speciellt om jämförelsen
görs mot upparbetning av träddelar.

Behovet av denna typ av flis kan dessutom komma att öka i framtiden då
trenden för närvarande är att kvaliteten på produkterna ökar.
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7. Lokalisering

I detta kapitel diskuteras valet av lokalisering för en anläggningen. Först
beskrivs hur avgränsningarna under undersökningens gång lett fram till en
lokalisering. För att utreda i ett teoretiskt perspektiv och se om det enkla
antaganden vi gjort är tillräckliga, utvärderas det här utifrån de modeller
som presenterats i teorikapitlet.

Under marknadsundersökningen avgränsades problemet efterhand. Detta
ledde fram till att informationen som är insamlad är mest trovärdig och
omfattande i området kring Piteå. Avgränsningarna gjordes efter
framförallt två variabler. Dessa var tillgången till intresserade kunder och
en minimering av transportkostnaden. Att avgränsa området  för
undersökningarna ansågs nödvändig då kostnaden i tid och pengar för att
utreda alla alternativ hade blivit stor. Anläggningen har två olika
kundgrupper. Dels köpare av massaflis dels köpare av bränsleflis. Målet
med avgränsningarna under marknadsundersökningen var att hitta
områden där båda dessa kundgrupper är lokaliserade i närheten av
varandra. En annan faktor som bestämmer lokaliseringsort är råvarans
tillgänglighet då produkten genom sitt låga värde i förhållande till volym
och massa är transportkänslig. Att få fram information om råvarutillgången
för de intressanta områdena visade sig kosta en hel del pengar. Detta var
ytterligare en faktor som gjorde det svårt att utreda alla
lokaliseringsalternativ. Den slutgiltiga motiveringen att välja Piteå för en
vidare analys var följande. I Piteå finns två tillverkare av kraftliner vilket
visat sig vara en intressant kundgrupp. En av dessa tillverkare har behov
att köpa in stora volymer bränsleflis.

Det val av lokaliseringsort som gjorts under marknadsundersökningen kan
inte sägas ha tagit hänsyn till alla faktorer som bör belysas vid ett beslut.
Inte heller har några direkta teorier applicerats vid valet. Det är därför
intressant att se hur valet värderas utifrån de teorier och modeller som
finns inom området. Här nedan följer ett resonemang utifrån de teorier
som presenteras i teorikapitlet. Resonemanget börjar med en ytlig
diskussion utifrån de enklare modellerna för att senare behandla Greenhuts
lokaliseringsfaktorer mer ingående.

Von Thunens modell om hur aktiviteter lokaliseras runt en stad utifrån
dess förmåga att betala för landet ger inte något direkt besked om en
eventuell lokalisering. Intressant är däremot ett resonemang om vilken
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area denna typ av industri erfordrar i förhållande till sin omsättning. Helt
uppenbart gör de stora volymerna som hanteras det nödvändigt att utnyttja
stora landytor vilket skulle leda till att anläggningen är beroende av billig
mark.

Webers teori om viktökande respektive viktminskande processer är
intressant att utreda då en viss upparbetning av produkten sker. Beroende
på val av lokalisering kan processen vara viktminskande eller hålla
konstant vikt. Lokaliseras anläggningen intill ett värmeverk minskar vikten
med andelen bränsleflis. Det motsatta gäller för lokalisering vid
massaindustrin. Vad som är bäst beror i stor utsträckning på råvarans
tillgänglighet i förhållande till de olika industrierna. Kostnaden för att
transportera de olika produkterna, flis respektive träddelar, är också av
intresse. Här kan nämnas att det är billigare att transportera den
behandlade produkten vilket talar för en lokalisering där råvaran finns. En
lokalisering vid råvaran är emellertid svårt, då skog hämtas i stora
områden.

Hoovers modell om minskade relativa kostnader med ökade
transportavstånd är intressant när råvaran är skog. Slutsatsen av modellen
är att kostnaderna knutna till terminaler, t.ex. lastning och lossning, talar
för att anläggningen skall lokaliseras antingen vid råvaran eller vid källan.
Detta är intressant då lokaliseringen vid råvaran är omöjlig. Kvar återstår
då endast lokalisering vid marknaden vilket i Massahakeanläggningens fall
är en industri. För detta talar även Silver och Fohlins modell [23] som
beskrivs i teoriavsnittet. Vid ett förhållandet mellan in- och
uttransportkostnaderna för produkterna som är större eller lika med 0,63,
ger modellen en lokalisering vid en hamn eller industri i anslutning till
kusten. För Massahakeanläggningen är den intransporterade och
uttransporterade volymen lika om anläggningen lokaliseras fristående från
en industri. Förhållandet mellan transportkostnaderna blir i detta fall 0,8
vilket talar för en lokalisering vid kusten.

Greenhut  beskriver lokaliseringsproblemet efter tre faktorer,
efterfrågefaktorer, kostnadsfaktorer och rent personliga faktorer. Den
första är efterfrågans utseende och kundernas lokalisering. För massaflis
är kunderna massaindustrier varför dessa i stor utsträckning bestämmer
lokaliseringen. Produktens transportkänslighet gör det dessutom svårt att
ha mer än en kund. En annan faktor som talar för en kund är
nödvändigheten att få en viss volym varför lokaliseringen inte är lika
given. En viss närhet till massaindustrin är dock att föredra. För bränsleflis
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finns dock en viss möjlighet att lagra flisen vilket möjliggör billiga
transporter med båt till andra marknader. Detta skulle kräva en
lokalisering vid en hamn. Konkurrenternas placering är ytterligare en
faktor  som bestämmer efterfrågans utseende. För björkmassaflis har inte
någon konkurrent hittats. För bränsleflisen finns däremot en fungerande
handel. Detta gör att konkurrenternas styrka inom ett visst område bör
beaktas.

Den andra kategorin av faktorer är hur kostnaderna varierar beroende på
valet av lokalisering. Greenhut nämner fyra olika kostnader. Den första,
kostnaden för land, tar hänsyn till priser på land, skatter, försäkringar,
möjligheten till finansiering, energipris mm. Den andra faktor beskriver
kostnaden för personal. Den tredje beskriver kostnaden för material och
utrustning. Den sista är transportkostnader.

Kostnaden för land är intressant då en viss variation av kostnaderna av
den uppräknade typen kan antas vara lägre i stödområden. Möjligheterna
att få stöd i form av bra finansiering är också troligt om anläggningen
lokaliseras till ett stödområde. Stödområdena sammanfaller emellertid inte
med industrins lokalisering. Däremot finns det förbrukare av bränsleflis
inom stödområdena. Kostnaden för personal är relativt jämn i Sverige
beroende på kollektivavtal mm. En viss fördel kan dock tänkas finnas
inom stödområdena i form av subventioner t.ex. lägre arbetsgivaravgift.
Kostnaden för material är av avgörande betydelse för
Massahakeanläggningen. Kostnadsbilden på råvaran är emellertid jämn i
hela det undersökta området. Varför denna punkt inte ger någon direkt
vägledning. Kostnaderna för transporter är ytterligare en punkt som har
avgörande betydelse. Här är det framförallt råvarans placering som avgör
lokaliseringen. Detta talar i Piteåfallet för en lokalisering i närheten av
Piteå då råvaran är koncentrerad till detta område. Ett maximalt
transportavstånd för råvaran ges av avverkningskostnaden i förhållande till
transportkostnaden och priset som betalas för råvaran. För närvarande är
detta transportavstånd ca 10 mil. Detta faktum gör att ett grundkrav för
anläggningens lokalisering är att det finns tillräcklig mängd råvara inom en
tiomilsradie från anläggningen.

Den sista faktorn är personliga faktorer. Hur detta kommer att påverka en
eventuell lokalisering är svårt att sia om. Hur det påverkat författarna i
valet av Piteå för undersökningen är däremot intressant då det är det
alternativ som ligger närmast Luleå. En viss betydelse har detta säkert haft
då det varit relativt lätt att besöka och få information från detta område.
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Ur det resonemang som förts ovan kan ett antal faktorer som bör beaktas
vid lokalisering av en Massahakeanläggning tas fram.

• Anläggningen bör lokaliseras antingen till en massaindustri eller en
förbrukare av trädbränslen.

• Det kan finnas fördelar med lokalisering i ett stödområde.
• Råvara i tillräcklig mängd måste finnas inom en tiomilsradie från

anläggningen.
• Lokalisering vid en hamn gör det möjligt att nå fler kunder när det gäller

bränsleflis.

Den slutsats som kan dras angående de faktorer som vi arbetat med vid
avgränsningarna är att de är viktiga komponenter när det gäller
lokaliseringen. Det som vi inte tagit hänsyn till är lokalisering i ett
stödområde eller tillgången till hamn.
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8. Kalkyler

8.1 Beskrivning av beräkningarna
För att beskriva de ekonomiska villkoren för en Massahakeanläggning har
vi valt att göra kalkyler på några alternativa lokaliseringar och alternativa
körningssätt på anläggningarna. Vi börjar med att försöka utreda vilken
kapacitet anläggningen bör ha med hjälp av två investeringskalkyler. En
payoffkalkyl och en kalkyl med annuitetsmetoden. På detta sätt fås en
uppfattning hur finanserna ser ut de närmaste åren. För det alternativ som
verkar intressantast görs en känslighetsanalys. Detaljerade siffror för de
intressantaste alternativen presenteras i bilaga 3-6. I nedanstående kapitel
redovisas endast de viktigaste resultaten.

Ett problem med att räkna på skogsråvara är alla olika enheter som
används. Dessa är inte helt lätta att överföra mellan varandra. Densiteten
på trä varierar också mycket med fukthalten. Trots detta har vi valt att
använda densiteten för att räkna om alla olika mått till ton för att på detta
sätt få en enkel enhet att jobba med. Densiteten för björk som använts vid
beräkningarna är 0,9 ton/m3 ett medeltal för rå ved enligt skogshandboken.
För att räkna om skogskubikmeter till möjligt uttag av träddelar i ton har
använts densiteten och sedan gjort ett tillägg på 10 procent för grenar. För
att omvandla löskubikmeter till ton används faktorn 3 denna uppgift är
hämtad från SCA.

8.1.1 Kalkylräntan
Kalkylräntan skall väljas så att den motsvarar den alternativa räntan plus
en premie för eventuella risker. Vad som i vårt fall är den alternativa
räntan är svårt att avgöra. Detsamma gäller risken och vilken ränta denna
skulle kräva. Att denna ränta hamnar exakt är inte heller helt nödvändigt
då vi senare gör en internränteberäkning som visar vilken ränta
investeringen kan bära. Vi sätter emellertid kalkylräntan till 15 procent i
de inledande beräkningarna.

8.1.2 Ekonomisk livslängd
Den ekonomiska livslängden sätts till 10 år.
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8.1.3 Personal, energi och underhållskostnader
Personalkostnaden har vi antagit till 300 000 kr per person och år.
Kostnaderna för energi och  underhåll är hämtade ur BMH:s kalkyl och är
145 000 kronor respektive 725 000 kronor per skift.

8.1.4 Utbytet
Utbytet, det vill säga hur stor del av råvaran som blir massaflis är en
variabel som har betydelse. Speciellt gäller detta om skillnaden mellan
bränsle- och massapriset är stort. BMH uppger att utbytet kan vara upp till
75 procent men detta gäller för grövre träd vilka är delvis kvistade.
Utbytet för de träd som är aktuella antar vi vara 55 procent. En faktor som
är av stor betydelse för utbytet är vilken barkhalt den färdiga flisen skall
hålla. För att kunna konkurrera måste barkhalten ned till högst en procent.
Om anläggningen lever upp till detta har vi inte kunna få svar på men vi
antar att den klarar de krav som ställs från kunderna i våra beräkningar.

8.1.5 Priser
Priserna för transporter, råvaran och de olika produkterna är hämtade från
den tidigare marknadsundersökningen. Priserna för transporter har vi fått
från SCA vilket gör att de borde överensstämma med verkligheten.
Detsamma gäller priset på bränsleflis och träddelar. Till viken typ av  flis
bränslet från Massahakeanläggningen skall räknas är inte helt givet. Vi
väljer därför att räkna på ett pris mellan priset för bränsle respektive
grönflis, grönflis är ett samlingsord för bark, löv, barr och grenar. Detta
gör att bränslepriset antagits till ca 80 kr  per löskubikmeter eller 240 kr
per ton. Priset på massaflis är svårare att få fram då det inte handlas med
denna produkt i dagsläget. Vi antar dock att priset ligger någonstans vid
priset för massaved plus ett tillägg för upparbetningskostnaden. Med ett
tillägg för upparbetning på 25 kr per ton blir priset 350 kr per ton för
massaflis.

8.1.6 Transportavstånd
Transportavståndet beräknas genom att ta radien i det cirkelområde som
behövs för att försörja anläggningen. Till denna radie läggs en faktor för
vägarnas krokighet. Denna faktor varierar mellan olika områden men
ligger någonstans i intervallet 1,2-1,5. Vi har valt faktorn 1,3 för våra
beräkningar. Medeltransportavståndet inom cirkelområdet ges av en
dubbelintegral och är två tredjedelar av radien.
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8.1.7 Råvarutillgång
Vilken kapacitet som är den mest lönsamma bestäms dels av tillgången på
råvara och avståndet för att hämta denna dels av hur pass väl anläggningen
kan utnyttjas. Stordriftsfördelarna som i många industrier kan vara stora
kan tappa betydelse då kostnaden för transporter äter upp de fördelar som
ges av en effektiv hantering och minskade kapitalkostnaderna per
volymsenhet.. Som underlag för denna kalkyl ligger ett underlag som är
framtaget av SLU från skogsinventeringen 1990-1994. Sammanställningen
visar på hur mycket björk i olika diameterklasser som finns i
cirkelområden kring Piteå i områden föreslagna för förstagallring.
Cirkelområdenas radie är 2.5, 5 respektive 10 mil. Eftersom en stor del av
de cirkelytor som finns runt Piteå är vatten har vi approximativt antagit att
landytan för de olika cirkelområdena  är 65 procent för 10 mils radien, 70
procent för 5mils radien och 75 procent för den minsta radien. Den björk
som vi anser vara aktuell för en Massahakeanläggning är björk med en
brösthöjdsdiameter från 5 till 15 cm. Den övriga björken passar bättre för
upparbetning i träddelstrumma eller är för liten för att vara ekonomiskt
försvarbar att ta reda på. Massahakeanläggningen klarar inte heller mindre
dimensioner. Speciellt inte om barkinnehållet skall vara lågt. Volymerna
för denna typ av björk i framtiden ges av tabell 5.6-5.8. Av dessa volymer
räknar vi med att ca 50 procent av beståndet skall vara möjligt att
upparbeta i Massahakeanläggningen. Tabell 8.1 visar den mängd som är
möjlig att utvinna per år i ett 10-års perspektiv i de olika områdena, vilken
area de har samt vilken volym och massa som finns i de olika områdena.

Råvarutillgång runt Piteå

Uttagen volym
per år (m3 sk)

Area
 (km2)

Volym per km2

(m3sk)
Massa per km2

(ton)
Radie 2.5 mil 35 900 1472 24,39 24,15
Radie 5.0 mil 83 300 5490 15,17 15,01
Radie 10.0 mil 238 000 20420 11,67 11,55
Tabell 8.1 Björkvolymen runt Piteå

Tabellen visar på en koncentration av björkbeståndet till Regionen
närmast Piteå. Detta stämmer bra överens med de fakta som framkommit
under de tidigare intervjuerna där bl.a. SCA påstod att det fanns mer björk
i kustregionen. För de vidare beräkningarna används emellertid de
framräknade snitten för cirkelområderna. Detta kommer att missgynna de
större cirkelområderna då tätheten på bestånden är större i närområdet.
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Med andra ord kommer det verkliga medeltransportavståndet att bli något
kortare än det angivna. Denna effekt tar vi dock inte hänsyn till här.

8.1.8 Kapacitet och alternativ
Kapaciteten på Massahakeanläggningen kan varieras dels genom att
investera i ytterligare en optical sorter vilket fördubblar kapaciteten eller
med skiftgång. Priset för att installera ytterligare en optical sorter är ca 2,1
Miljoner FiM eller 3 Miljoner kronor. Med en beräknad kapacitet för de
valda träddimensionerna på 40m3 löst per timme och en körningstid på
1800 timmar per år blir råvarubehovet för de olika alternativen enligt
tabell 8.2, 8.3 (uppgifter från BMH). (En körningstid på 2000 timmar per
år har använts av BMHs kalkyler. Vi  tycker denna siffra verkar
optimistiskt då det borde förekomma driftstörningar som minskar tiden
anläggningen verkligen producerar flis.
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Råvarubehov och transportavstånd för Piteå

Kapacitet (m3 löst) och
alternativ

Råvarubehov
(ton/år)

Radie för
inhämtning (km)

Medeltransport
(km)

En optical sorter ett
skift 40 m3 löst i timmen 24 000 29,0 25,1
En optical sorter två
skift 40 m3 löst i timmen 48 000 52,1 45,2
En optical sorter tre
skift 40 m3 löst i timmen 72 000 72,8 63,1
Två optical sorter ett
skift 80 m3 löst i timmen 48 000 52,1 45,2
Två optical sorter två
skift 80 m3 löst i timmen 96 000 84,0 72,8
Två optical sorter tre
skift 80 m3 löst i timmen 144 000 102,9 89,2
Två optical sorter fem
skift 80m3 löst i timmen 233 200 140 121
Tabell 8.2  Data för alternativ i Piteå

Det andra lokaliseringsalternativet är Älvsbyn som ligger inom ett
stödområde med bättre möjligheter till bidrag. Förutsättningarna blir här
något annorlunda än för anläggningen i Piteå. Som bedömningsgrund
ligger fortfarande materialet från SLU som beskriver tillgången på björk
runt Piteå. För att anpassa materialet till det nya området gör vi några
antaganden som vi redogör för nedan. Avdraget för hav i de ursprungliga
cirkelområderna behöver inte göras förrän radien blir ca fyra mil och då i
liten utsträckning. För radier upp till 6 mil räknar vi med 95 procent på
land mellan 6 och 8 mil 90 procent  och över åtta mil 85 procent .
Tätheten på beståndet antas vara detsamma som för tiomilsradien i
samtliga områden runt Älvsbyn oberoende av avstånd.  Med denna
information blir radien för inhämtning och medeltransportavståndet enligt
tabell 8.1.



Kapitel 8 Kalkyler
___________________________________________________________________

__________________________________________________________-
62-

Råvarubehov och transportavstånd för Älvsbyn

Kapacitet (m3 löst) och
alternativ

Råvarubehov
(ton /år)

Radie för
inhämtning km

Medeltransport
km

En optical sorter ett
skift 40 m3 löst i timmen 24 000 36,3 31,5
En optical sorter två
skift 40 m3 löst i timmen 48 000 52,8 45,7
En optical sorter tre
skift 40 m3 löst i timmen 72 000 63,0 54,6
Två optical sorter ett
skift 80 m3 löst i timmen 48 000 52,8 45,7
Två optical sorter två
skift 80 m3 löst i timmen 96 000 78,9 68,4
Två optical sorter tre
skift 80 m3 löst i timmen 144 000 96,6 83,7
Två optical sorter fem
skift 80 m3 löst i timmen 233 200 122 106
Tabell 8.3 Data för alternativ i Älvsbyn

8.1.9 Uttransporten
Beroende på vart anläggningen lokaliseras i kommer transportavståndet
för den färdiga flisen att variera. Vi räknar dock med att kostnaden för
uttransporten blir startkostnaden plus transportkostnaden för en mils
körning i Piteå. För Älvsbyn blir uttransportavståndet ca 5 mil.

8.1.10 Resultat
Resultaten av beräkningarna för de olika alternativen redovisas i tabell 8.4
och 8.5 nedan. För de alternativ som verkar realistiska, dvs alternativen
med fem och tre skift i Älvsbyn och Piteå, har en internränteberäkning
gjorts. För Piteå blev internräntan 40 respektive 30 procent. För Älvsbyn
blev resultatet 26  respektive 19,5 procent.
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Resultatet för lokalisering i Piteå

Kapacitet
(ton/år)

Antal
optsorter,

skift

Payofftid
år

Årligt överskott
Annuitetsmetoden

Upparbetnings-
kostnad kr/ton

24 000 1            1 40   -3 662 250 217
 48 000 1            2 14  -2 733 210 134
 72 000 1           3 9  -1 965 450 107
48 000 2            1 9  -2 160 960 124
 96 000 2            2 5  530 160 78
144 000 2            3 3  3 013 920 62
233 300 2            5 2 5 283 824 55

Tabell 8.4  Resultat för de olika alternativen med Piteå som
lokaliseringsort.

Resultatet för lokalisering i Älvsbyn

Kapacitet
(ton/år)

Antal
optsorter, skift

Payofftid
år

Årligt överskott
Annuitetsmetoden

Upparbetnings-
kostnad kr/ton

24 000 1            1 196 -4 076 970 217
48 000 1            2 31 -3 506 010 134
72 000 1            3 18 -2 995 050 107
48 000 2           1 13 -2 933 760 124
96 000 2           2 6 -921 360 78
144 000 2            3 4 868 320 62
233 000 2            5 3 2 252 224 55

Tabell 8.5 Resultatet för de olika alternativen med Älvsbyn som
lokaliseringsort.

Beräkningarna visar att det ökade kapacitetsutnyttjandet väger upp de
ökade transportkostnaderna. Detta gör att anläggningen skall
dimensioneras med så stor kapacitet som möjligt. Det som kan begränsa
storleken är risken att avverkningskostnaderna blir större än råvarupriset
reducerat med transportkostnaden. Detta sker vid ett transportavstånd på
ca 10 mil. För femskift alternativet är transportavståndet över 10 mil vilket
gör att det är tveksamt om detta alternativ är realistiskt.
Känslighetsanalysen utförs därför på alternativet med tre skift och två
optical sorters. Utfallet beräknas för en rad händelser. Dessa presenteras i
tabellerna på nästa sida.
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Känslighetsanalys för Piteå

Händelse ökning
 %

minskning
 %

Årligt
överskott (kr)

Differens till
grundalternativ

Massaflispriset 10  5 785 920 2 772 000
10 241 920 -2 772 000

Bränsleflispriset 10 4 569  120 1 555 200
10 1 458 720 -1 555 200

Råvarupriset 10 709 920 -2 304 000
10 5 317 920 2 304 000

Kapaciteten 10 4 384 512 1 370 592
10 1 643 328 -1 370 592

Utbytet 10 3 885 120 871 200
10 2 142 720 -871 200

Andel av tillgång 20 3 414 240 400 320
20 2 268 000 -745 920

Transporter 10 1 932 768 -1 081 152
10 4 095 072 1 081 152

Tabell 8.6 Känslighetsanalys för lokalisering i Piteå.

Känslighetsanalys för Älvsbyn

Händelse ökning
%

minskning
%

Årligt
överskott (kr)

Differens till
grundalternativ

Massaflispriset 10 3 640 320 2 772 000
10 -1 903 680 -2 772 000

Bränsleflispriset 10 2 423 520 1 555 200
10 -686 880 -1 555 200

Råvarupriset 10 -1 392 480 -2 260 800
10 3 129 120 2 260 800

Kapaciteten 10 2 024 352 1 156 032
10 -287 712 -1 156 032

Utbytet 10 1 739 520 871 200
10 -2 880 -871 200

Andel av tillgång 20 1 239 840 371 520
20 162 720 -705 600

Transporter 10 -403 632 -1 271 952
10 2 140 272 1 271 952

Tabell 8.7 Känslighetsanalys för lokalisering i Älvsbyn.

8.1.11 Kommentarer till känslighetsanalysen
De antaganden som ligger till grund för kalkylerna är inte alltid exakta.
Vissa uppgifter kan vara svåra att få tag på eller innehåller ett visst mått av
osäkerhet. Här följer en kommentar till antagandenas tillförlitlighet samt



Kapitel 8 Kalkyler
___________________________________________________________________

__________________________________________________________-
65-

den effekt de har på resultatet. För båda lokaliseringsalternativen fås
ungefär samma resultat i känslighetsanalysen varför vi väljer att
kommentera Piteå alternativet.

Störst inverkan har förändringar i priset på de färdiga produkterna,
kapaciteten och råvaran. Kapaciteten på 40 m3 löst i timmen är en rimlig
siffra. Däremot kan 2000 timmars produktionstid per skift och år vara
något högt enligt vår bedömning. Råvarupriset och bränslepriset är relativt
säkra uppgifter då det i dagsläget handlas med dessa produkter. En
osäkerhetsfaktor är vilket pris industrin är berett att betala för massaflis.
Det antagna priset för kalkylen anser vi vara lågt räknat men en viss
osäkerhet finns. Transportpriserna påverkar resultatet i viss utsträckning.
De använda priserna är hämtade från SCA vilket skulle kunna betyda att
en Massahakeanläggning kan få något högre kostnader på grund av den
mindre storleken. Intressant är att utbytet i anläggningen och
råvarutillgången inte har någon större betydelse för resultatet. Utbytet
tappar i betydelse på grund det låga prisskillnaden mellan massa och
bränsleflis. Vår siffra på utbytet tror vi kan spegla anläggningens resultat
om de problem som finns i dagsläget kan lösas. Hur stor del av
råvarutillgången som kan upphandlas till Massahakeanläggningen är svårt
att avgöra. Analysen visar dock att bedömningen inte påverkar resultatet i
någon större utsträckning.

8.2 Kostnadsjämförelse med befintlig teknik

En viktig faktor när det gäller att avgöra Massahakeprocessens
konkurrenskraft är kostnaden för upparbetning i jämförelse med andra
metoders kostnad för upparbetning av liknande råvara. Ur kalkylen fås att
upparbetningskostnaden för Massahakeprocessen ligger mellan 55 och 70
kr per ton för de mer gynnsamma alternativen. Upparbetningskostnaderna
för de andra undersökta metoderna ges av nedanstående tabell.

Upparbetningskostnader per ton träddelar

Träddelstrumma Barktrumma Totalt
Upparbetning i
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träddelstrumma
samt barktrumma 29 kr/ton 33-42 kr/ton 62-71 kr/ton

Upparbetning
direkt i
barktrumma

58 kr/ton 58 kr/ton

Massahakeprocess
en 55-217 kr/ton

Tabell 8.8 Upparbetningskostnader för olika tekniker.

8.3 Ökat uttag av klen ved till massaindustrin
En Massahakeanläggningen gör det möjligt att öka uttaget av ved till
massaindustrin genom att mindre dimensioner som förr gått till bränsle kan
upparbetas till massaflis. I nuläget upparbetas endast ved med en
toppdiameter över 5 cm, brösthöjd ca 7 cm till massaved. Med en
Massahakeanläggning skulle det vara möjligt att minska den gränsen till ca
5 cm i brösthöjd. Detta motsvarar en ökning av uttaget av massaved på ca
5-9 procent. Utbytet i en Massahakeanläggning varierar med dimensionen
på råvaran. För de dimensioner som används idag är utbytet likvärdigt
med barktrummornas utbyte ca 70 procent. För mindre dimensioner
sjunker utbytet. För de dimensioner som utgör det ökade uttaget av ved är
utbytet ca 55 procent. Detta medför att det ökade uttaget massaflis blir ca
4-7 procent.

Att gå ned ytterligare i dimension på veden medför en ökad kostnad för
avverkning. Ökningen är så pass stor att skogsägarna i dagsläget inte tar
hand om denna råvara. Totalt utgör träd under 5 cm ca 5 procent av den
totala volymen. Då utbytet i Massahakeanläggningen går ned ytterligare
vid dessa dimensioner så skulle det ökade massaflisuttaget bara bli drygt 2
procent.
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9.Resultatens trovärdighet och
generaliserbarhet
Kapitlets syfte är att kritiskt granska den information samt det
tillvägagångssätt som använts under arbetet. Detta görs för att visa på den
osäkerhet som finns i viss information och källorna till denna. Utöver detta
redogörs för de approximationer som gjorts i beräkningarna samt vilken
effekt dessa kan ha på resultatet.

Det första området som ger upphov till en viss osäkerhet är
avgränsningarna. Marknadsundersökningen av slutkunder avgränsades till
Norrland vilket medförde att ingen tillverkare av fluting fanns inom det
avgränsade området. Mycket talar för att denna grupp kan vara en
intressant kund då produkten innehåller en stor del lövmassa. Troligtvis är
kvalitetskraven på flisen också förhållandevis låga hos denna grupp vilket
gör att en Massahakeanläggning med nuvarande prestanda skulle kunna
vara intressant. En annan brist till följd av avgränsningarna är det
eventuella intresse andra kraftlinertillverkare än de undersökta visar för
produkten.

En annan felkälla är den metod för informationsinhämtande som använts.
Undersökningarna på de olika företagen har gjorts i form av intervjuer
med en berörd person. Detta kan lätt leda till att personens personliga
åsikter speglas istället för hur företaget ställer sig till de frågor som
diskuterats. Detta gäller speciellt frågor som vilket intresse industrin har
för anläggningen o.s.v. En annan faktor som kan ha betydelse i detta
sammanhang är vilken typ av intervju som gjorts, studiebesök eller
telefonintervju. Det kan tänkas att en mer personlig kontakt kan påverka
svaren i en positiv riktning. Detta skulle i vårt fall kunna leda till att
Piteåalternativen har fått en positivare bild än de förtjänar.

I vissa beräkningar har approximationer använts. Detta har gjorts dels för
att underlätta arbetet dels för att den information som använts i sig
innehåller osäkerheter som är större än de fel vi uppskattar ges av de
approximativa förfarandet i beräkningarna. Cirkelytorna som använts för
inhämtandet av råvaran är en approximation som gjorts. Dels är den del av
ytan som utgörs av vatten relativt grovt uppskattad dels har formeln för en
cirkels area använts vid areaberäkningen trots att det är ett segment som i
verkligheten tas bort. Approximationen uppskattar vi ha marginell
betydelse i jämförelse med antagandet om vilken andel av råvaran som är
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möjlig att upparbeta i anläggningen. Till en början har vi antagit att 50
procent av råvaran kan användas i Massahakeanläggningen. I
känslighetsanalysen visar att en variation i detta antagande med 20 procent
inte ger en avgörande effekt på anläggningen lönsamhet. Approximationen
ovan påverkar samma del av beräkningen varför dess betydelse är
marginell. En annan approximation som gjorts är tätheten på skogen i de
cirkelområden som inte håller sig till de som hämtades från SLU. Här har
antagits att tätheten på skogen i en cirkelyta är den samma som för
närmast större område. En radie på 6,5 mil får samma täthet som
tiomilsradien. Detta missgynnar de alternativ som kräver små ytor för
upparbetningen då tätheten är större närmare Piteå. Effekten är dock liten i
jämförelse med den förbättring av resultatet som ges av en större
anläggning.
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10. Slutsats

De potentiella kunderna för massaflis av björk är framförallt tillverkare av
produkter avsedda för tryckning, t.ex. kartong, finpapper eller liner. Av
dessa är kraftlinertillverkarna den mest intressanta gruppen beroende på
att de har en större tolerans för variationer i flisens kvalitet. Kravet på
barkinnehåll i flisen är 1 procent eller mindre för samtliga produkter i
undersökningen.

För närvarande sker ingen handel med flis av björk. Detta gör att
vedgårdar och renserier saknar system för hantering av produkten.
Problemet verkar gå att lösa men medför en viss omställningskostnad.
Priset för björkmassaved är för närvarande 220 kr per m3fub vid väg eller
360 kr per m3fub levererat. En viss osäkerhet finns vad gäller priset för
flis, då det inte handlas med denna vara i dagsläget. Osäkerheten i pris
beror också på vilken position anläggningen får gentemot köpare och
leverantörer. Om anläggningen ska drivas av en fristående intressent är
positionen gentemot leverantörer och köpare svag. Vid en etablering är det
därför troligt att den måste ske i samverkan med en industri eller en
leverantör av skog.

Bränslemarknaden karakteriseras i nuläget av att utbudet är större än
efterfrågan. Efterfrågan på trädbränslen har däremot en uppåtgående trend
delvis till följd av en gynnsam beskattning av förnyelsebara råvaror. För
Norrbotten förstärks denna situation ytterligare med uppförandet av en
pelletsanläggning i Luleå. Potentiella kunder för trädbränslen är framförallt
värmeverk, massaindustrin samt industrier likt ovan nämnda
pelletsanläggning. Massaindustrin är i stor utsträckning självförsörjande
på trädbränslen.

Råvarutillgången är relativt jämn i landet men en viss lokal variation
förekommer. I Norrland är andelen klen ved större än i övriga landet. En
koncentration av björkbeståndet finns kring Piteå och kustregionen i
Norrbotten. Leverantörer är i huvudsak Skogsägarföreningar och de stora
skogsbolagen. Skogsägarföreningarna kan inte ensamma leverera en
tillräcklig mängd för att täcka anläggningens behov. Vad gäller träddelar
är det endast  i Norrbotten som det handlas med denna produkt.
Avverkningskostnaden är drygt 100 kr per m3 fast för normal
massavedsdimension men stiger snabbt med minskad dimension.
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Träddelar betalas med 157 kr per ton vilket gör att ett maximalt avstånd
för inhämtning går vid ca 10 mil.

Vad gäller Massahakeprocessens möjlighet att fungera med en råvara som
liknar träddelar finns osäkerhet. Enligt de forskningsresultat som finns är
det fullt möjligt att producera en acceptabel flis med processen. Under
studiebesöket i Kankaanpää framkom dock vissa fakta som talar emot
processen. Barkhalten var för närvarande ca 2 procent och det fanns
problem med att köra anläggningen vintertid då is och snö gjorde att
barkhalten blev mycket hög. Arbete pågår för att försöka komma tillrätta
med dessa problem. Vad gäller jämnhet och storleksfördelning på flisen är
det möjligt att variera detta i processen. Detta är intressant då det var
tveksamhet om anläggningens förmåga att leverera en flis som liknade
deras egen som gjorde industrin tveksam till processen.

Den teknik som för närvarande kan sägas konkurrera med
Massahakeprocessen är industrins barktrummor, i vilka det upparbetas en
del träddelar. Två system för upparbetning har undersökts under arbetet.
Dels ett där barktrumman kombineras med en speciell trumma för
kvistning av träddelarna dels en där träddelarna körs direkt i en vanlig
barktrumma. Upparbetningen av träddelar i barktrummor medför en hel
del problem, bl.a. svårigheter i matningssystem samt stora vedförluster i
form av brutna och sargade stammar. Upparbetningen är också mer
kostsam än upparbetning av vanlig massaved beroende på en minskad
kapacitet. Upparbetningskostnaden för de olika metoderna är något högre
än för Massahakeprocessen.

Lokaliseringen av anläggningen bör vara i närheten av en massaindustri.
De avgörande faktorerna är närheten till kunderna vilket minskar
transportkostnaderna. Speciellt gäller detta i Piteå där massaindustrin även
är en potentiell kund av bränsleflisen. En annan faktor som är av vikt är
närhet till klen björk t.ex. förstagallringar. Merkostnaden för att lokalisera
en anläggning till Älvsbyn består av ökade transportkostnader för
uttransporten av flisen. Hur detta uppvägs av minskade kostnader för
mark, personal mm är av intresse att utreda.
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