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Biobränslesituationen i Sverige säsongen 17-18.
• Vad var det som hände ?
• Varför hände det ?
• Framtiden.
• Sammanfattning.
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Vad var det som hände?
Ett underskott av bränsle och bristande leveransförmåga uppstod under säsongen. Startade i
Skåne och spred sig i hela vårt verksamhetsområde.
• Bidragande faktorer
− Onormalt mycket nederbörd.
− Högre fukthalter. 12-14% lägre MWh/ton.
− Minskad avverkning/produktion, regn i söder, snö i Mellan- och
Norra Sverige.
− Vikande utbud av import.
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Vad var det som hände ? fortsättning
• Betydligt minskande mängd energived.
− Vi gick från en god till en anstängd situation i virkesförsörjningen till skogsindustrin.
− Uteblivna sortimentsvandringar.
− Svårigheter med avverkning och logistik.
− Prioritering av resurser.

• Minskad mängd biprodukter från skogsindustrin.
− Ökad egen förbrukning.
− Produktionsstörningar.
− Ökat behov av externt bränsle.
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Varför hände det?
• Är systemet så känsligt?
• Bakgrund.
Produktion Skogsbränslen TWh.
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Vad säger dessa diagram?
(Det är lätt att vara efterklok)
• Produktionen av skogsbränslen trädbränslen har minskat sedan 2013 med fallande priser.
− Lageravvecklingar har jämnat ut leveransförmågan.
− Leverantörerna/Kunderna? har levt med uppfattningen att det är överskott på biobränsle då priserna fortsatt att
falla.
− Minskade intäkter tvingar fram besparingar och riskminimering.

• Vilka blev då effekterna?
− Minskade framtagning av sortiment med hög produktionskostnad.
− Utslagning av produktionsresurser.

• Minskade lager och färre resurser har gjort att risken för konsekvenser vid störningar ökar, speciellt
när flera faktorer samverkar åt fel håll.
− Väder. Stor nederbörd. Torra somrar. Extrem kyla/värme
− Minskad tillgång på restprodukter såsom energived och biprodukter.
− Högt energibehov i industri, Värme och Kraft.
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Branschen framåt.
• Ökad förbrukning av biomassa i Norra Europa för olika ändamål.
• Mängden tillgänglig biomassa från skogen är inte oändlig även om det finns stora potentialer att öka
uttagen.
• Marknaden och politiken avgör vad skogen och skogsråvaran används till.
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Utmaningar för Biobränslebranschen.
Oavsett vad råvaran används till står vi inför flera utmaningar.

• Hur realisera de råvarupotentialer som finns? Restprodukter!
− En lönsam skogsindustri och ett aktivt skogsbruk.
− Biprodukter från industrin redan intecknade.
− Underskott och ny användning måste ersättas av andra biobränslen. GRoT, Träddelar, Stubbar, Torv.

• Hur öka framtagning av GRoT, Träddelar, Stubbar?
− Vilka incitament krävs för att klara det förväntade behovet?

• Hur skall branschen lyckas att leverera detta? Hur mkt nya resurser kommer behövas?
− För var 100 GWh GRoT som tas fram behövs minst 5 årsarbeten bara i produktionen.

• Långsiktighet i relationer.
− Framförhållning. Hur ser behovet ut om 1-3-5 år.
− Stabil avsättning för sortimenten ovan.
− Stabil lönsamhet för alla inblandade. Kund – leverantör – entreprenör – skogsägare.
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Sammanfattning
• Det som hände under säsongen 17-18 kan hända även under säsongen 18-19 (sannolikt i mindre skala)
om förutsättningarna blir svåra.
− Inga betydande förändringar har skett i framtagning av material. Brandrisk under sommaren mm.
− Situationen avseende resurskapacitet och lager är liknande den förra säsongen.

• Det är restprodukter vi jobbar med i branschen. Därför omöjligt att påverka mängden på kort sikt.
− GRoT har en leveranstid på ca 1 år från avverkningsbeslut till leverans till slutkund.
− En ny produktionsresurs kan vara frågan om upp till 1-3 års leveranstid.

• Ökad förbrukning av biomassa i Norra Europa.

• Långsiktighet i affärer.
− Framförhållning. Hur ser behoven ut om 1-3-5 år.
− Stabil avsättning för alla sortiment.
− Stabil lönsamhet för alla inblandade. Kund – leverantör – entreprenör – skogsägare.

• Tänk resursutnyttjande.
− Kostnader
− Kapacitet
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Tack
Frågor ?
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