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      Sekreterare

      Sven Jägbrant 

Protokoll fört vid möte med RMR:s Biobränslekommitté 

Datum: 2018-03-09 kl. 10:30-12:00 

Plats: Skype 

Deltagare: Staffan Dalbrink Mellanskog (ordförande), Håkan Jonsson SDC, Anders Löfgren Skellefteå 

Kraft, Sven Jägbrant SDC/VMU (sekreterare), Anders Andersson Södra Skogsenergi, Magnus Larsson 

Stora Enso Bioenergi, Thomas Esbjörnsson Sveaskog, Johan Adolfsson VMF Syd, Lars Björklund 

SDC/VMU, Peter Brekke SCA Energy, Jonas Torstensson Eon, Karl Sandstedt Göteborg Energi 

Frånvarande: Fredrik Hansson VMF Qbera 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Dalbrink öppnade möte och genomförde närvarokontroll.  

2. Godkännande av dagordning samt övriga frågor 

Dagordningen godkändes, en övrig fråga om begärd kontroll hade anmälts i förväg av Karl Sandstedt.  

3. Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Johan Adolfsson, VMF Syd. 

4. Föregående protokoll och beslutspunkter 

Föregående protokoll och beslutspunkter gicks igenom enligt punkterna nedan. 

• Standardskopa, Sven har undersökt med två större leverantörer av liknande produkter vad 

kostnaden skulle vara för att ta fram en egen standardskopa för tillverkning. Svaret från båda 

var ”minst 100.000 kronor ” för att ta fram en ny modell. Sven tillägger att han inte riktigt såg 

något stort intresse från dessa aktörer som antagligen såg en begränsad marknad framför 

sig. Kommittén diskuterade hur man kan gå vidare istället, och Anders Löfgren får i uppdrag 

att undersöka om något mindre, lokalt, företag i Skellefteå skulle kunna hjälpa till och vilken 

kostnad det isåfall skulle handla om.  Kommittén anser att detta är en viktig fråga som inte 

får tappas och hoppas att Anders kan avrapportera på nästa möte.  

• PENG-analys. Här har Magnus och Sven lite arbete kvar att göra.  

• Skäpparegister. Anders Andersson och Johan Adolfsson skrev efter förra mötet ihop ett 

dokument som beskrev de problem som fanns med dagens register och vilka behov som 



fanns i ett nytt VIOL-system som skickades ut till kommittén strax efter senaste mötet. Sven 

rapporterade att han tagit med sig de kraven till ”kravgruppen för mätplatsstöd” på SDC i 

Sundsvall som just nu sammanställer behov och bygger nästa generation av mätplaststöd. 

Kraven från biobränslekommittén är inlagd som krav i deras arbete med ett nytt 

skäpparegister.  

Därefter lades föregående protokoll till handlingarna. 
 

5. Status POB-projektet 

De som anmält sig till projektet har tidigare i veckan fått inbjudan till ett arbetsmöte den 18/4. 

Anders Andersson rapporterar dock att han saknar inbjudning, vilket Håkan Jonsson ska kolla upp 

med Mia Ivarsson Wide varför det blivit så och ifall fler har drabbats. Håkan rapporterar att man 

överlag fått god uppslutning i arbetsgrupperna, men att det saknas lite representanter på köparsidan 

vilket man fortsätter att jobba med.  

Sven rapporterade att Lars Fridh har klivit tillbaka från projektet under våren p.g.a. andra 

arbetsuppgifter som måste slutföras. Mia Ivarsson Wide och Tomas Johannesson, Skogforsk ska 

under tiden fylla hans plats. Finns lite oro kring detta eftersom Lars Fridh varit den som initierat och 

jobbat med detta hela tiden tidigare. Staffan och Jonas som sitter med i referensgruppen bevakar 

detta.  

Sven rapporterar även att han ser behov av förändringar i aktivitetslistan för delmomentet mätning, 

något som beskrivits i ett kort dokument och med förslag på nya aktiviteter som ska skickas 

referensgruppen.  

6 VIOL 3 

Håkan Jonsson berättar att man är inne i ”Forest Storm” projektet där man framförallt börjat att 

utbilda personer på respektive VMF och hos pilotföretagen. Fler och fler företag kommer efterhand 

bli involverade i denna process. Håkan presenterar därefter lite material med förslag på 

sortimentsstrukturer för trädbränsle med indelning i olika sortimentskategorier. Frågan dyker upp 

hur blandbränsle kan hanteras och även hur man kopplar ihop detta tänk med ”skogforsk-klasserna” 

som kommer diskuteras inom POB-projektet. Hur sortimentsstrukturen kommer att se ut är något 

som kommer diskuteras mer inom POB-projektet, det som visades var bara lite olika förslag.  Frågan 

är dock viktig och Håkan J får gärna prata mer om frågan även på nästa möte.  

Frågan ställs även om pågående projekt kring prima-sekunda klassning av massaveden kommer ha 

någon påverkan på mätningen av bränsleved? Lars B.  redogör kort för projektet med tror inte det 

kommer ha någon direkt påverkan på bränsleveden.  

7. Avrapportering Mantex 

Sven beskrev kort att lite kompletterande tester har gjorts med lite blandade resultat. Dock har 

askmätning (naturlig aska endast) visat goda resultat och kommer gå till VMK-nämnden för ev. 

godkännande den 13/3.  

8. Mätningsinstruktion, formulering kring oorganiska föreningar 



Sven har inför mötet skickat ut ett dokument som beskrev vad som står i mätningsinstruktionen (att 

leveranser med över 5 % av totalvikten i form av oorganiska föreningar ska mätningsvägras). Detta 

går i praktiken inte att mäta utan att göra en noggrann askanalys av ett enskilt lass, och innebär att 

10% av all städbark egentligen borde mätningsvägras. Känns även märkligt att en leverans kan 

innehålla ett par ton jord och ändå vara fullt leveransgill så länge det understiger 5 % av totalvikten.  

Fråga diskuterades inom gruppen, och huruvida det var ett problem. Slutsatsen blev att även om 

detta förekommer och att vi inte kan mäta det, så är formuleringen i instruktionen ett viktigt 

signalvärde och ska därför vara kvar utan förändring i mätningsinstruktionen.   

9. Omräkning skogsbränsle  

Lars B. gick igenom det i förväg utskickade materialet som behandlar former och omräkningstal i 

VIOL3. I VIOl2 finns en uppsjö av olika omräkningstal som styrs på geografisk nivå/sortiment m.m. 

vilket är något man vill komma ifrån i VIOL3. En grundfråga är om det överhuvudtaget ska finnas 

omräkningstal för skogsbränsle? Att mäta i ett måttslag och sedan omvandla till ett annat när man 

betalar för råvaran kommer inte att hålla för VML i många fall då omvandlingstalen generellt har 

väldigt stor spridning. Det kan dock finnas ett behov av omvandlingar i andra situationer, t.ex. vid 

framtagande av förbrukningsstatistik, information till certikonto, hantering av interna lager, 

betalning till entreprenörer och prognoser. Kommittén ställer sig överlag positiva till att minska 

floran av generella omvandlingstal, men vill att när de väl används ska vara nationella, välkända och 

väl underbyggda. I undantagsfall ska även möjlighet finnas att mellan två parter avtala om ett unikt 

omvandlingstal för en viss affär.  

Lars vill gärna ha eventuella kommenterar på det utskickade materialet och jobbar vidare med 

frågan. Till nästa möte kan ett mer slutgiltigt material förevisas kommittén som då kan ta ställning till 

förslaget.  

10. Flödesbarhet, ev. projekt SLU 

Lars har fått en förfrågan om att VMU ska skriva ett stödjebrev till en ansökan om forskning kring 

flödesbarhet. Inget stödjebrev skickades eftersom mycket lite om projektet var känt och han inte var 

säker på om något intresse finns i branschen. Anders L. beskrev att flödesbarhet diskuteras en del på 

värmeverken. Kommittén konstaterar att om de ska kunna skriva några stödjebrev så krävs ett mer 

omfattande underlag att ta ställning till.   

11. Livemöte/studieresa november 

Staffan föreslog att novembermötet ska bli en studieresa och hade funderingar på 

Tyskland/Österrike men tar gärna emot mer förslag på intressanta resmål. Karl föreslog att besöka 

någon anläggning för mätning av spannmål, där man troligen kan göra en del kopplingar till vår 

bransch eftersom man mäter många olika parametrar på spannmålet, tex. fukthalt. Frågan tas upp 

igen på nästa möte. 

14. Övriga frågor 

Begärd kontroll;  

Karl beskriver att det med dagens system krävs att man anmäler en kontroll två dagar i förväg om 

någon kontroll ska kunna göras. Han tycker att det borde kunna gå att finna effektivare arbetssätt 

som är mer anpassat till de möjligheter som finns på olika mätplatser eftersom det riskerar att 



underminera förtroendet för mätningen om kontroll måste begäras två dagar i förväg. I praktiken går 

det inte att ifrågasätta en enskild mätning i efterhand.  Johan A håller med om att man gärna vill 

kunna utföra begärd kontroll snabbare, men ser problem på vissa platser där man t.ex. tippar 

bränslet direkt i tippficka eller liknande, vilket omöjliggör särhållning.  

Kommittén skickar frågan vidare till kontrollkommission och ber dem kolla om processen kan 

utformas på andra sätt så att man inte behöver anmäla kontrollen två dagar i förväg alla gånger, 

vilket skulle kunna öka förtroendet för mätningen.    

 

15. Nästa möte 

28/5-Skypemöte 10:00-12:00 

6/9 – Skypemöte 08:30-10:30 

14–15/11 Livemöte, studieresa? 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.  

 

Sven Jägbrant 

SDC/VMU  

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

Per mail    Per mail 

 

 

 

Staffan Dalbrink ordförande                   Johan Adolfsson  

Mellanskog    VMF Syd 

     

 


