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Torstensson Eon, Lina Hellberg SDC, Karl Sandstedt Göteborg Energi, Anders Löfgren 

Skellefteå Kraft, Johan Adolfsson VMF Syd, Sven Jägbrant SDC/VMU sekreterare, Peter 

Brekke SCA Energy, Anders Andersson Södra Skogsenergi, Magnus Larsson Stora Enso 

Bioenergi, Thomas Esbjörnsson Sveaskog, Fredrik Hansson VMF Qbera 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Dalbrink öppnade möte och genomförde närvarokontroll.  

 

 

2. Godkännande av dagordning övriga frågor. 

Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes. 

 
 

3. Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Thomas Esbjörnsson. 

 

4. Föregående protokoll och beslutspunkter 

 Standardskopor för provtagning, VMU leder arbetet. Lars uppdaterar Sven, förslag ska 

vara färdigt till septembermötet. 

 Mantex. Sven uppdaterade kort kring status, jobb pågår med framtagande av 

kontrollanvisning för tillfället.  

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
5. Rapport från Arbetsgrupper, PENG-analys. 

Biobränslekommittén har fått i uppdrag av RMR att genomföra en PENG-analys (Prioritering 

Efter NyttoGrund) för att analysera vilka möjliga ekonomiska vinningar som finns av aktuella 



utvecklingssatsningar. Arbetet har genomförts som grupparbete där olika grupper analyserat 

olika områden. Gruppernas resultat beskrivs mycket kortfattat i protokollet, men noggrannare 

i en rapport som ska skickas till RMR. VMU ansvarar för sammanställning av resultaten och 

ska skicka en preliminär rapport till kommittén för kommentarer senast 30:e juni.  

  

Grupp 1: ”Provtagning”, effektmål 1, 2, 4, 5: Johan Adolfsson, Jonas Torstensson, Anders 

Andersson. 

 Möjlighet till återkoppling av information till produktionsledet samt rationellare 

hantering av prover kan ge vinst för grotflis. 

 Effektivare provtagning kan ge snabbare genomströmningstider för lastbilarna. 

 Kollektivmätning kan, för stora leveranser, ge vinster – men svårt att uppskatta 

omfattningen. 

 Utrullning av instruktioner och kontrollrutiner kan ge ökat förtroende för mätningen 

samt öka tillgängligheten. 

o Totala vinster för alla punkter i gruppen skattas till 22 Mkr, vilket är en 

försiktig skattning. 

 

Grupp 2: ”Prognoser/produkter”, effektmål 3, 6: Lina Hellberg, Karl Sandstedt, Magnus 

Larsson, Tomas Esbjörnsson 

 Produktifiering. Leder till att mer parametrar behövs mätas (fraktionsfördelning m.m.). 

Finns ett värde i detta, tex, viktigt för förbrukarna att känna finfraktionsandelen, men 

det leder även till ökade mätningskostnader. Därför viktigt att inte mäta för mycket. 

Kommer även betyda att affärsmodeller måste göras om, kanske mer likt hur C-flis 

handlas (tillägg/avdrag för olika parametrar). Snabbare mätning, exempelvis av 

torrhalt, kan ge vinster i snabbare återkoppling till produktionsleden.  

 Lägesbyten. Inga stora vinster i rena lägesbyten, då marknaden redan idag sköter 

optimering av detta. Kan däremot finnas vinster i att samordna produktion, genom att 

minska flyttarna och kort transportavstånd.  Gällande konkurrenslagstiftning bör man 

ha i åtanke om man vill optimera produktionen.  

 Prognosmodeller. Viktigt för att kunna planera inköp/försäljning. Finns redan hos 

vissa företag och funkar relativt bra. Värdefullt för att kunna agera i tid.  

o Gruppen ser inga lätthämtade vinster, men potential kan finnas i alla punkter.  

 

Grupp 3: ”Fjärrmätning/visioner”, effektmål 8, 9: Fredrik Hansson, Anders Lövgren, Peter 

Brekke 

 Kamerateknik för biobränsle. Finns redan möjlighet att mäta stamved och helgrot, men 

kräver närhet till anläggning. Möjligt att övervaka provtagning via kameror, men ser 

inga stora vinster i detta. 

 Automatisk mätning. Visionen är momentan torrhalt/energibestämning vilket kan ge 

vinster i form av att verkningsgrad i pannan kan optimeras. Systemen kommer dock 

kräva en del kalibrering och kontroll. Storleken på investeringen innebär dessutom att 

det endast är aktuellt på ett fåtal anläggningar i Sverige.  

o Gruppen ser inga stora lätthämtade vinster. En ökad automatisering kan ge 

ökade vinster för vissa aktörer.  

 

 

6. Kort avrapportering från Skogforsk projektet POB – Produktifiera 
för optimal bränslebas.  

 



Sven läste upp ett mail från Lars Fridh över hur han ser på kommitténs medverkan i projektet.  

Kommitténs engagemang främst kopplat till det seminarium som ska inleda projektet. Lars 

undrar hur och när kommittén anser att seminariet ska genomföras. I övrigt så pågår främst 

planering av projektet för närvarande.  

 

Staffan föreslår att seminariet ska förläggas i Uppsala-Arlanda trakten den 21/11, kommittén 

ställer sig positiv till detta datum.  

 

Staffan och Jonas ingår i projektets referensgrupp, som kommer ha nästa möte 22/6. Staffan 

och Jonas ansvarar för att informera kommittén om vad som avhandlats på det mötet.  

 

 

7. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för redovisningen av grupparbetena samt avslutande mötet.  

 

 

Sven Jägbrant 

SDC/VMU  

Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

Per mail    Per mail 

 

 

 

Staffan Dalbrink ordförande  Thomas Esbjörnsson  

  

Mellanskog    Sveaskog 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


