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Plats: Skypemöte 

 

Deltagare: Staffan Dalbrink Mellanskog Ordf., Jonas Torstensson Eon, Lina Hellberg SDC, 

Karl Sandstedt Göteborg Energi, Anders Löfgren Skellefteå Kraft, Sven Jägbrant SDC/VMU 

sekreterare, Anders Andersson Södra Skogsenergi, Magnus Larsson Stora Enso Bioenergi, 

Thomas Esbjörnsson Sveaskog, Fredrik Hansson VMF Qbera 

Lars Fridh, Skogforsk under punkt 1–5. 

 

Frånvarande: Lars Björklund SDC/VMU, Johan Adolfsson VMF Syd, Peter Brekke SCA 

Energy 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Dalbrink öppnade möte och genomförde närvarokontroll. Lina meddelar 

att detta blir hennes sista möte för ett tag framåt då hon går på föräldraledighet i oktober. 

Ersättare kommer meddelas så småningom.  

 

2. Godkännande av dagordning samt 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 Anders Löfgren. 

 

4. Föregående protokoll och beslutspunkter 

 Standardskopor för provtagning, VMU leder arbetet. PM utskickat inför mötet. 

 PENG-analys. En sammanställning av redovisningar från förra mötet skickades ut 

inför mötet.  

 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 
5. POB – Produktifiera för optimal bränslebas samt seminarium 



Lars Fridh, Skogforsk, föredrog kort hur arbetet med projektet pågår. Projektet håller precis 

på att starta igång efter semestrarna och ett inledande planeringsmöte med projektledarna 

kommer att hållas måndagen den 4/9. Inledande arbetet handlar mycket om att planera och 

marknadsföra projektet inför seminariet den 21 november. En viktig fråga i detta är en 

kommunikationsplan; hur kan vi nå ut till så många som möjligt? Lars berättade om planer på 

direktutskick via mail, videosnuttar via sociala media och artiklar i fack-/branschtidningar. 

Skogforsk kommunikationsavdelning är involverade i detta arbeta.  

 

Staffan och Jonas, som sitter med i styrgruppen för projektet, fyllde på med att det finns en 

övergripande projektplan som beskriver syfte, mål m.m. som har godkänts av styrgruppen i 

juni. Denna ska skickas ut till kommittén för kännedom.  

 

Angående seminariet så vore hjälp från kommittén att sprida information om detta 

välkommet, även hjälp med förhandsgranskning av material efterfrågar Lars hjälp med. 

Anders Löfgren och Anders Andersson anmäler sig att hjälpa med detta.  Sven nämner även 

att största risken med projektet är lågt engagemang, därför är det viktigt att kommittén hjälper 

till att skapa intresse. Lars föreslår att Skogforsk kan ansvara för att organisera seminariet, 

vilket kommittén bifaller.  

 

För projektet kommer en webbsida med arbetsdokument att skapas, för de intresserade finns 

här möjlighet att spåra vad som händer. Även utskick av intressant material kommer att ske 

till kommittén löpande.  

 

6. 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. VMU har ansvarat för sammanställning av resultaten och skickade ut en 

preliminär rapport till kommittén för kommentarer strax före sommaren. 

 

Inga direkt kommentarer till rapporten förutom att det finns ganska få uppskattningar av 

potentiella vinster. Detta beror på att de vinster som eventuellt kan finnas snarare finns i 

förbränningen och eventuellt i produktionen av bränslet – inte direkt i själva mätningen. Det 

är därför svårt att kvantifiera dessa vinster. Thomas nämner som exempel att det är en låg 

teknisk nyttjandegrad på en flishugg (18-25%) och att de skulle kunna finnas vinster i att 

samordna flisning bättre – men detta är svårt att direkt kvantifiera utan noggrannare analys.  

Sven får i uppdrag att studera om Skogforsk analyserat detta och andra potentiella 

logistikvinster med sitt flowopt program och komplettera rapporten med deras resultat om 

sådana finns.  

 

I övrigt anser kommittén att rapporten är färdig och ska skickas till RMR inför deras nästa 

möte den 18/9. Anser RMR att rapporten behöver fördjupas så fortsätter kommittén arbetet.  

 

6. Standardskopa 

Sven redogjorde kort för det PM som skickats ut inför mötet och beskrev problematiken och 

olika möjliga lösningar. De tilltänkte standardskoporna är främst tänkta att användas vid 

partsmätning av tippad grotflis, och bör vara enkla och billiga. Målet är att sex prover med 

skopas ska ge en provvolym understigande 10 liter.  Anders L. berättar att det finns intresse 

för detta hos Skellefteå kraft och hos flera andra aktörer han har kontakt med. I PM:et 



redogörs för två lösningar; antingen mindre skopor eller bättre neddelning. Anders L. ser 

mindre skopor som den bästa lösningen för det tilltänkta användningsområdet. Han tycker att 

VMU bör rekommendera mått (finns i PM:et) som sedan man kan beställa skopor utifrån.  

Fredrik H. inflikar att denna typ av plastskopor som diskuteras inte är lämpligt för VMF att 

använda p.g.a. dålig hållbarhet och avsaknad av skaft, även om problematiken med stora 

provmängder finns även hos VMF.  

  

Sven beskriver även att det leder till en förändring i provtagningen och ett frånsteg från 

standarden gällande volym på enskilt prov. Därför borden man kanske borde utvärdera det 

tilltänkta måttet på skoporna i något mindre test innan man implementerar- med tanke på 

kraven i VML.  Kommittén håller med om detta och VMU/Sven får i uppdrag, med Anders 

Löfgren som stöd, att testa detta under hösten och avrapportera till nästa möte i november.  

 

7. Övrigt 

Lina berättar att man på SDC i Sundsvall nu arbetar för fullt med att ta fram en betaversion av 

VIOL 3 till 2018-01-01 som då ska börja utvärderas av pilotkunder. VIOL 3 beräknas var 

klart 2020-01-01.  

 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir i samband med seminariet den 21 november. Planen är då att kommittén tar 

ett fysiskt möte dagen därpå, den 22:e november, på förmiddagen. Mötet planeras till 

någonstans i Uppsala/Arlanda trakten.  

 

7. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet samt avslutande mötet.  

 

 

Sven Jägbrant 

SDC/VMU  

Sekreterare 
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Staffan Dalbrink ordförande  Anders Löfgren  
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