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Protokoll fört vid möte med RMR:s 
Biobränslekommitté 
 
Datum 2019-09-12  

Plats Sky City, Arlanda  

Närvarande Anders Andersson Södra Skogsenergi 

 Thomas Esbjörnsson Sveaskog 

 Johan Adolfsson Biometria 

 Daniel Olsson Biometria 

 Mattias Sparr Sveaskog 

 Staffan Dalbrink, 
ordförande 

Mellanskog 

 Magnus Larsson Stora Enso Bioenergi AB 

 Håkan Jonsson Biometria 

 Magnus Engberg (pkt 4) Biometria 

   

Frånvarande Anders Löfgren Skellefteå Kraft 

 Jonas Torstensson Eon Värme 

 Karl Sandstedt Göteborg Energi 

 Peter Brekke SCA Energy 

 Niklas Arvidsson Rebio 

1. Mötets öppnande 
Staffan öppnade mötet och kontrollerade närvaron. 

2. Val av personer att justera dagens protokoll 
Till att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, valdes Thomas Esbjörnsson, 
Sveaskog. 
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3. Föregående protokoll och beslutspunkter 
Johan redovisade en summering av antalet mätplatser som tillämpar vägning med 
torrhaltsbestämning av bränslen, c:a 40 med Biometria som mätande företag och 
c:a 200 med annat mätande företag. Antalet mätplatser/potentiella köpare av 
skopan bedömdes vara alltför få för att kunna beställa en specialtillverkad skopa. 
 
En pilot kommer under oktober starta upp på Nymölla med Cinds mätportal för 
att testa volymmätning av skäppa och fraktionsbedömning av bränsleflis. SEBAB 
och Göteborg Energi är intressenter i projektet. 
 
Mia Iwerson Wide från Skogforsk redovisade POB-projektet, där första steget i en 
fortsatt hantering av projektets resultat är att ta med den i en kommande modell 
för Viol3-anpassade sortiment. 

4. Handelssortiment och produkter för biobränslen i Viol 3  
Håkan repeterade inledningsvis de idéer för handelssortiment/produkter som 
redovisades vid föregående möte.  Sortimentskategorin baseras efter 
ursprungsmaterial. Handelssortiment är i den form varan mäts/levereras. Under 
nivån Produkter kan exv. fukthaltsklasser, trädslag, fraktionsklasser eller TRB-
klasser inrymmas. 
 
I uppstarten av Viol3 begränsas antalet handelssortiment för bränslen, en 
grundstandard skapas. Behovet kommer efterhand att kunna öka antalet 
handelssortiment. Det går även att hantera särskilda behov av prissättning via 
kontrakt. 
 
Egenskaper som t.ex. täckta vältor ska kunna förmedlas i 
produktionsrapporteringen. Handelssortiment/priskomponent för lastbilshuggen 
flis finns det idag inte behov av. 
 
En sortimentskategori måste vid destination/inmätning preciseras till ett 
handelssortiment. Det går att använda handelssortiment parallellt med 
handelskategori i affären, d v s olika affärsled kan använda handelssortiment 
eller handelskategori. 
 
Prissättning kan ske efter handelssortiment eller produkter, 
 
Magnus E gick igenom bildspelet ”Varianter på uppsättning av Sortiment i Viol3” 
som tidigare redovisats för pilotstyrgruppen i Viol3. Förslaget är att i utgångsläget 
skapa en produkt per handelssortiment vad gäller bränsle. 
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Blandsortiment, hur ska handelssortiment sättas upp för dessa? Ingående 
sortiment, TRB-klass eller TRB-faktorer? För blandsortiment sker normalt inte 
byten mellan säljare utan de är specifika mot enskild kund. 
 
Fortsättningen i arbetet med biobränslesortiment i Viol3 är kompletteringar i 
kontakter med kunder och funktionalitetstester hos pilotföretagen. 
 
Ett separat skypemöte med köparna inom biobränslekommittén planeras för att 
få med även deras synpunkter. 

5. Mantex - företag och produkter 
Max Gerger och Karl Wejke från Mantex presenterade sitt företag och produkten 
Biol Fuel Analyser. Systemet mäter energivärde, fukthalt och askhalt i sönderdelat 
bränsle. Provstorleken är 3 liter och mättiden 1 minut. Har testats på 4 
värmeverk. Nuvarande teknik fångar inte fullt ut fukthalten korrekt i bränslen 
beroende på variationen i askhalt. En ny röntgensensor under testning förväntas 
att kunna lösa detta (ev. behöver provet malas för att kunna nyttja denna teknik). 
Denna utveckling/testning pågår under 2019 och inledningen av 2020, varefter 
avsikten är att typgodkänna utrustningen för vederlagsmätning. 

6. Biometrias ”priolista” första halvåret 2020 
Staffan redovisade Biometrias bruttoprioriteringslista med urval av de förslag 
som Biobränslekommittén har väckt.  
Gruppen konstaterade att tidigare av biobränslekommittén prioriterade frågor 
även skulle lyftas fram första halvåret 2020. En viktig fråga i detta sammanhang 
var införandet av prima/sekunda klassning även på bränsleved. 

7. Övriga frågor  
Förslag på studiebesök till Biobränslekommitténs novembermöte var att titta på 
Värtaverket och den automatiserade provtagningen. 
 
Magnus L informerade om att Stora Enso Bioenergi ser över och rationaliserar 
antalet mätningsbestämmelser för bränslen inför övergången till Viol3. 
 
Johan A informerade om utfallet hittills av mätning av massaved i prima/sekunda 
och erfarenheterna av detta. 
 
Möjligheter att redovisa mätningskvalitet i biobränslekommittén har efterlysts, 
Johan A undersöker detta inför kommande möte. 
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8. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett aktivt deltagande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid anteckningarna: Johan Adolfsson 
 
 
Justeras  Justeras 
Per mail  Per mail 
   
Staffan Dalbrink  Thomas Esbjörnsson 
Mellanskog  Sveaskog 
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