
 

 

BILAGA 

 

Verktyg för uppskattning av  

bioenergipotential i kommuner i  

mellersta och södra Sverige 



Detta dokument utgörs av ett beräkningsverktyg som har skapats med syfte att förenkla 
bedömningen av energipotentialen för olika biologiska resurser och gäller åker-, trädbränslen 
samt avfalls- och restprodukter i kommuner. Sett i ett mikroperspektiv verkar verktyget som 
informationsmedel och underlag till ett förbättrat och effektivare framtida miljöarbete inom 
kommunerna. I ett makroperspektiv anses detta bidra till att driva fram arbetet mot utveckling 
och ökad användning av biologiska resurser till energiändamål.  
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Ordlista 
 
Askhalt                              Den återstående mängd obrännbara ämnen som erhålls vid          
                                förbränning av olika material under givna betingelser 
 
Asksmälttemperatur          Temperatur där ett viss material ändrar karaktär till ett mer flytande 

tillstånd 
 
Avkastningspotential         Produktionspotential vid produktionsinsats 

Bioenergi                           Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av 
organiskt material eller biomassa 

 
Biobränsleresurser             Icke fossilt organiskt material eller biomassa i förädlad eller 

oförädlad form som används som bränsle  
 
Biobränsle                         Energiresurs som erhålls av någon typ av biomassa 

Biogas                               Gas som bildas då bakterier bryter ned organiskt material i syrefri   
                                          (anaerob) miljö och som främst består av metan och koldioxid. 
 
Bränslebrikett                    Fyrkantig eller cylindrisk bit av pressat material. Briketter av t.ex. 

hackat hö pressas utan föregående malning. 
 
Bränslepellet                      Små, kul- eller cylinderformiga aggregat, ofta sammanpressade av 

finfördelat/malt material. Bränslepellets tillverkas vanligen utifrån 
träpulver. 

 
Dioxiner                            Klorerade derivat varav ett tiotal anses vara mycket giftiga. Dess 

kemiska struktur består av två aromatiska ringar kopplade genom 
ett par syre atomer. Se bild nedan. Dioxiner bildas mellan 300 och 
600ºC fast mängden kan påverkas av förbränningssystemet och 
bränsleslag.  

 

 
 

Energiskog                        Skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion. Vanligviss 
används det salix. 

 
Förnybara energikällor      Energikällor som direkt eller indirekt baseras på solenergi och 

förnyas i samma takt som de används. 
 

Förbränningsegenskaper   Ett bränsles egenskaper som påverkar den mängd utvunnen energi 
vid förbränning 

 
Grot                                   Skogsavverkningsrester i form av grenar och toppar 
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Gårdstöd                            Ekonomiskt stöd till lantbrukare för jordbruksmark 

 

Kvalitetsfaktor                   Egenskaper i en gröda som påverkar hur mycket den kommer 
skadas vid skörden samt om den lämpar sig som biobränsle eller 
något annat. 

 
Normskörd                         Förväntad skörd i ett visst område vid normala väderförhållanden. 

Beräkningen av normskördar görs enligt två modeller beroende på 
antal år som grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. 

Organiskt material             Det material i marken av organogent ursprung (främst ofullständigt 
nedbrutna växter). Dess största andel består av kol.  

 
Polycykliska aromatiska  
kolväten (PAH)                 Samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten som finns i mycket 

små mängder i inne- och utemiljön och bildas vid ofullständig 
förbränning. Flera av föreningarna är starkt cancerframkallande. 

 
RME (rapsmetylester)       Biodiesel som tillverkas av rapsolja och som används som   
                                           fordonsbränsle 
 
Rötning                              Anaerob, biologisk nedbrytning av produkter med biologiskt 

ursprung 
 
Skyddsvärde                      Värde som vissa zoner/naturområden har i sig som sådana och som 

skyddas så att växt- och djurliv gynnas. Det finns statlig ersättning 
för sådana skyddade zoner. 

 

Skördefrekvensen              Antal skördar som förekommer under en viss period 

 

Skördesäsong                    Tidpunkt under ett år som man skördar en viss gröda  

 

Sintring                             Tekniskt problem vid förbränning. Beläggningar i  
                                          förbränningspannor bildas pga. asksmältning. Jmf. 

asksmälttemperatur 
 
Trädbränslen                     Bränslen där träd eller delar av träd är utgångsmaterial 

 

TS (Torr Substans)            Andel torrt material i en produkt eller biomassa. Bestäms genom 
upphettning vid 105°C i 20 timmar.   

 
Vattenhalt                         Andel vatten i en produkt eller biomassa 
 

Värmevärde                       Ett mått på den mängd energi som kan utvinnas vid förbränning av 
ett bränsle. Det kalorimetriska värmevärdet (teoretisk värmemängd 
som kan utvinnas vid förbränning) innebär att all fukt i rökgaserna 
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kondenseras till vätskeform. Det effektiva värmevärdet är det 
kalorimetriska värmevärdet minus den energi som finns bunden i 
den vattenånga som går förlorat genom skorstenen om den inte 
kondenseras och utnyttjas.  

 

Åkerbränslen                     Bränsle där jordbruksgrödor är utgångsmaterial 
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 1.Introduktion  

För att förbättra miljötillståndet och säkra energiförsörjningen görs det idag olika satsningar 
på nationell- samt EU-nivå som syftar till att utveckla tekniken för, kunskapen kring och 
användningen av biologiska resurser till energiändamål. I Sverige innebär detta bl.a. en 
omformning av jordbruks-, skogspolitiken samt lagar som rör avfallshanteringen.  

Sveriges energitillförsel år 2006 var 624 TWh där den största andelen kom från olja och 
kärnkraft medan 18,5 % och 10 % från biobränslen respektive vattenkraft. Användningen av 
förnybara energikällor utgjorde 179 TWh där 116 TWh av bioenergi. Den mesta bioenergin 
kom från skog, torv och avfall. Användningen av förnybara energikällor (biobränslen, 
vindkraft och vattenkraft) uppgick till 29 % år 2006 vilket ansågs som stort i jämförelse med 
internationella siffror. Sett i ett globalt perspektiv så används biobränslen till energitillförseln 
en mycket liten skala. 
 
Biobränslen anses som koldioxid neutrala eftersom de tar upp den koldioxid som finns i 
atmosfären och släpper ut syre. Dock frigörs det koldioxid vid dess eldning. För att prata 
koldioxidneutralitet ska det råda balans mellan tillväxt och förbränning av biobränslen. Detta 
innebär att den koldioxid som frigörs binds igen i uppväxande åkergrödor och 
skogsprodukter. Huvuddelen av den energi som kommer från bioenergi i Sverige (85 %) har 
sitt ursprung i skogen och skogsindustrin. Jordbruket bidrar med resten, cirka 1TWh.  

Ökade fossilpriser har ökat efterfrågan på biobränslen samt dess konkurrensförmåga, speciellt 
som drivmedel: biodrivmedel, biodiesel och etanolframställning ur bl.a. palmolja, sockerrör 
och olika sädesslag. Till den ökade efterfrågan tillkommer andra socioekonomiska och 
politiska konflikter som inte tas upp i detta dokument.  
 
Källa: Bioenergiportalen, 20081 
 

 
 

Tillförsel av bioenergi 2001. Källa: Bioenergiportalen  Svebio  

 

 

 

                                                 
1 Bioenergiportalen, 2008a 
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1.1 Beräkningsverktyget 

Beräkningsverktyget består av en handbok och ett beräkningsprogram och har skapats 
speciellt för kommunal användning. Det möjliggör en förenklad beräkning av 
bioenergipotentialen ur de biobränsleresurser som finns i enskilda kommuner i mellersta och 
södra Sverige. Före användningen av beräkningsverktyget är det viktigt att varje kommun tar 
ställning till de kommunala tillgängliga biologiska resurser som avses till energiändamål . 
Tillgången till dessa påverkas av en rad olika och ständigt varierande faktorer som man bör 
vara medveten om vid bedömningen av beräkningsresultaten. Dessa faktorer tas upp i avsnitt 
2.1 i handboken. 
 

1.1.1 Handboken 

Handboken är tänkt att vara dels informativ, vägledande samt pedagogisk. Den innehåller en 
kartläggning av valda biobränsleresurser som är uppdelade i tre kategorier; Åkerbränslen, 
trädbränslen samt avfalls- och restprodukter. Alla kartlagda biobränsleresurser som hör till 
respektive kategori ägnas ett eget avsnitt som innehåller: 
 

 allmän data om resursen som energiråvara 
 data för beräkning av resursens energipotential 
 miljöaspekter kopplade till resursen i fråga 
 data som kommunen kommer att behöva ange i beräkningsprogrammet 
 information om och förslag på källor för kommunal användning 

 

1.1.2  Beräkningsprogrammet 

Beräkningsprogrammet är tänkt att användas som hjälpmedel för att beräkna den mängd 
bioenergi i MW som kan utvinnas från befintlig skoglig biomassa, odlingar samt övriga 
biologiska resurser såsom gödsel och avfall. Energiformerna innebär värme, el, biogas, etanol 
och biodiesel. Tanken är att man matar in efterfrågade data och får ut motsvarande 
bioenergitillförsel i Megawatttimma (MWh). De data som matas in gäller främst odlingsytor i 
hektar (ha) och i några enstaka fall mängder i ton, kubikmeter och antal djur. 
  
 Beräkningsprogrammet har skapats i Microsoft Excel och består av 6 kalkylblad.  
Användaren ska främst använda sig av 3 där man ska mata in de data som behövs för att få ut 
ett resultat på resursernas bioenergipotential i MWh. Dessa 3 kalkylblad är nämnda efter de 
kategorier de täcker: Åkerbränslen, trädbränslen och avfalls- och restprodukter. Vidare 
innehåller de övriga kalkylbladen data som har använts som beräkningsunderlag. Dessa blad 
kallas för: Dataunderlag åkerbränslen, dataunderlag trädbränslen, dataunderlag avfalls- och 
restprodukter.  Det är upp till användaren att använda dem för fördjupning och kontroll men 
det är inte nödvändigt för att kunna använda huvudkalkylbladen.  
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1.2 Avgränsningar 

Verktyget är avsett till kommunal användning och återkommande bedömning av potentialen 
till bioenergiproduktion inom enskilda kommuner. Själva beräkningsprogrammet avser 
kommuner i mellersta och södra Sverige. En del av de formlerna i kalkylerna har i vissa fall 
baserats på genomsnittliga statistik på normskördar i Östergötland 2004-2007. Avsikten har 
varit att få en kvantitativ uppskattning på den mängd grödor/biomassa som man brukar få vid 
normala förhållanden utifrån en så kallad representativ region som man relatera till.  
Därigenom kan man beräkna den mängd bioenergi som teoretiskt kan utvinnas utifrån en viss 
areal.  Alla kommuner från Sveriges alla regioner kan dra nytta av handboken.  
 
Resultaten från beräkningarna är vägledande och ger storleksordningen av bioenergiresurser. 
Den mängd bioenergi som kan utvinnas från kommunala biobränsleresurser beror av en rad 
olika faktorer som tas upp senare i handboken. Vidare ska man uppmärksammas om att en del 
av de kartlagda biobränsleresurserna förbränns/rötas tillsammans med andra substrat för att 
effektivisera processen. Se bl.a. avsnitt 2.1 för åkerbränslen; 4.2 för trädbränslen och 6.1 för 
avfalls- och restprodukter 
 
Utformningen och innehållet i avsnittet om avfalls- och restprodukter skiljer sig delvis från 
avsnitten om åker- och jordbruksbränslen eftersom avfallsmängder, lagar som rör dess 
användning och de lämpliga avfallssorter som man kan utvinna energi från är svåra att 
generalisera och kräver specifika uppgifter. Läs mer om avfall i kapitel 6.  
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2. Åkerbränslen 
 
 
Idag används det ca 2 % av den svenska åkerarealen till bioenergiproduktion där de största 
arealerna används för odling av spannmål för etanoltillverkning, salix och spannmål till 
förbränning.2 Olika satsningar såsom en framtida bioenergienhet inom Jordbruksverket, görs 
för att främja bioenergiproduktionen just från jordbrukssektorn. Det nya 
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 anses öppna möjligheter till detta.3 Enligt Kommissionen 
mot oljeberoendet förväntas jordbruket bidra med 10TWh bioenergi år 2020, dock det finns 
olika scenarier och siffror som presenteras av olika aktörer.4  
 
Detta och nästa kapitel innehåller allmän information om kartlagda biobränsleresurser från 
jordbruket; dess användning i Sverige, egenskaper som biobränslen och dess miljöpåverkan. 
Vissa av de kartlagda biobränsleresurserna brukar kategoriseras enskilt och gäller energigräs, 
hampa, torv och energiskog. Dessa tas upp tillsammans med övriga åkerbränslen. Oavsett 
detaljnivå, all information som finns att läsa här anses relevant för beräkningen av 
bioenergipotentialen.  Följande sektion handlar om aspekter att tänka på vid användningen av 
beräkningsprogrammet. 
                                 

2.1 Inför kalkylerna 

 
De faktorer som beskrivs nedan är inte bara naturvetenskapliga och tekniskt relaterade utan 
också politiska. Samtliga är avgörande vid kommunal bedömning av den realistiska tillgången 
till biobränsleresurser.  

2.1.1 Odling och skörd 

Grödor odlas och skördas med olika frekvens; under vissa perioder ersätts odlingen av en viss 
gröda med en annan pga. omväxling i odlingen gynnar markens avkastningspotential samt 
bidrar till vissa miljömål såsom ”Ett rikt odlingslandskap”.5 Vidare påverkar 
skördefrekvensen den mängd gröda till energiändamål som man kan räkna med periodviss. 
Skördefrekvensen är olika baserat på sorts gröda. 
 
 Avkastningen per hektar är inte bara beroende av den sorts gröda som odlas utan också av 
skördesäsongen; Klimat och ämnesinnehåll i marken påverkar grödans kvalitet och tillväxt 
och därigenom avkastningen.   
 
 Grödans kvalitetsfaktor styr dess förbränningsegenskaper och avgör dessutom om den 
överhuvudtaget ska avses till energiproduktion. Grödans kvalitet är även viktig gällande 
skördeprocessen eftersom den ska kunna tåla skördetekniken utan att dess kvalitet försämras.  

                                                 
2 Bioenergiportalen, 2008a 
3 Jordbruksverket, 2007a 
4 Bioenergiportalen., 2008a 
5Weih, 2006 
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2.1.2 Förbränning och rötning                                                      

Förbränningsegenskaperna hos alla grödor beror av faktorer såsom grödans fukthalt, askhalt, 
asksmälttemperatur och inte minst jordmån och gödsling. Askhalten står för den aska som 
bildas vid förbränningen av biobränslen medan asksmälttemperaturen står för den temperatur 
där grödan askan får en mer flytande karaktär. En hög asksmälttemperatur är bättre än en låg 
eftersom det innebär längre förbränningstid med energiutbyte. Askbildning leder främst till 
utrustnings- och därmed driftproblem vid anläggningen. Hur mycket energi man får från 
förbränning av en gröda beror också på tekniska frågor och underhållsrutiner vid 
anläggningarna. Detsamma gäller vid rötningsanläggningarna där rötkamrarnas typ, underhåll 
och volym kan påverka biogasutbytet.  
 
Källa: Bioenergiportalen, 2008 6 

2.1.3 Värmevärden 

Värmevärden varierar mycket beroende på råvarans sammansättning, speciellt på hur stor den 
icke brännbara delen är, d.v.s. askhalt och fukthalt. Varje extra procent aska ger en 
motsvarande procentuell minskning i värmevärde och effekten av extra fukt är ännu större. 
Den kemiska sammansättningen i den brännbara delen har också betydelse för värmevärdet. 7  
 

2.1.4 Biogas 

Biogas består huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2) där metan är den energirika 
komponenten. Metanhalten i biogas beror av sammansättningen på det organiska materialet 
och dess koncentration.  Metanhalten i biogas brukar vara mellan 50- 80 % och metan har ett 
effektivt värmevärde på 9,8 kWh/ m3.8 En normal substratsammansättning med traditionell 
rötningsteknik ger biogas med en metanhalt på 65- 67 %. Det effektiva värmevärdet på biogas 
är därmed 6,5 kWh/ m3. I viss litteratur skriver man om ”metanproduktion” och menar 
därmed metanvolymen i biogas. I beräkningsprogrammet används därför det effektiva 
värmevärde på metan. 
 
Den gasvolym som erhålls är proportionell till den mängd substrat som rötas samt dess 
sammansättning. Det finns dessutom olika optimala temperaturområden för biogasprocessen 
där de mesofila och termofila områdena är sådana som avses till energiutvinning. Se tabell 1. 
Sedan 1980 har utvecklingen gått mot användning av termofila processer.9 
 

                                                 
6 Bioenergiportalen, 2008b 
7 Energilathund, 2007 
8 BioSystem, 2004 
9 Ibid 

 
12 
 
 
 



Tabell 1. Optimala temperaturområden för biogasproduktion 
Temperaturområde Temperatur i Celsius grader 

(ºC) 
Mesofil 20- 40 
Termofil 50- 60 

                             [1] BioSystem, 2004 

2.1.5 Konventionell och ekologisk odling 

I Sverige är det mycket aktuellt med ekologiska odlingar och även om den konventionella 
odlingen är den som bedrivs mest, finns det en stor andel av åkerarealen som änvänds till 
ekologisk odling. Sådana odlingar brukar avses till livsmedelproduktion och innebär en lägre 
avkastning per hektar10. 

 Ekologisk odling innebär bl.a.livsmedelproduktion där bl.a. lättlöslig handelsgödsel och 
kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra åtgärder. Vid år 2010 bör den certifierade 
ekologiska odlingen uppgå till 20 % av landets jordbruksmark.11  

Data till beräkningsunderlaget har baserats på konventionella odlingar. Kommunen kan utgå 
från att den areal och gröda som avses till energiändamål normalt gäller konventionell odling. 
Syftet med detta är inte att motverka de satsningar som görs för att öka antalet ekologiska 
odlingar utan att få mer verklighetsförankrade resultat. 

Information om ekologisk odling samt statistik på normskördar gällande ekologisk samt 
konventionell odling för respektive gröda och region finns på jordbruksverket hemsida 
www.jordbruksverket.se  

Växt, miljö & vatten  Ekologisk produktion 

Statistik  Vegetabilieproduktion 

 

2.1.6 Gårdstöd12  

Gårdstödet, de villkor till dess fördelning, och hur detta uppfattas av jordbrukarna lär också 
påverka tillgången till odlingar som kan finnas för bioenergi.  
 
Det nya Landbygdsprogrammet 2007-2013 träde i kraft 1:a Juli 2007 och strävar efter en 
hållbar, ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Programmet innebär då 
olika ersättningar till jordbruksaktiviteter med varierande ändamål; ekomat och lokal 
produktion, utveckling av biobränslen och turism; ökade och förenklade möjligheter till 
forskning och utveckling; ett mer omfattande deltagande av unga, kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund; uppfyllning av miljökvalitetsmålen och en hållbar samhällsutveckling. 
Sådant stöd finns även för djuruppfödning vilket är en källa till gödselproduktion. 

                                                 
10 Jordbruksverket, 2007b 
11 Ibid 
12 Jordbruksverket, 2007c 
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Sedan 1995 har det funnits ett obligatoriskt uttag för arealersättning som innebar 10 % av 
odlade arealer som man inte fick odla grödor för foder- eller livsmedelsändamål. Däremot var 
det tillåtet att använda den andel till odling av energigrödor för energi- eller teknisk 
användning. Denna andel användes dock mest som träda13 14. Till och med 2007 inkluderade 
gårdsstödet ett obligatoriskt uttag som arealmässigt motsvarade det obligatoriska uttaget för 
arealersättningen. Det obligatoriska uttaget kommer att tas bort tillfälligt under 2008 men 
beräknas bli permanent15.  
 

 

 
Information om olika stöd former finns att läsa på Jordbruksverket hemsida 
www.jordbruksverket.se 
 
Stöd till Landsbygden  Alla stödformer  Stöd för odling av grödor för industri och 
energiändamål   
 
Stöd till Landsbygden  Aktuellt: Nytt Landsbygdprogrammet 2007-2013   

2.1.7 Skyddsvärden 

I samband med Programmet för Odlad Mångfald, POM, som går ut på att långsiktigt bevara 
hotade svenska växter och spara dess genresurser, är det möjligt för landbrukarna att söka för 
åtgärder som bevarar biologisk mångfald och kulturmiljövärden.16 Detta berörs mest av 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap där ” […]Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”. 
 
I en framtidstudie om jordbrukets miljöeffekter vid 2020 förväntas en minskad 
miljöbelastning från jordbruket pga. ökad produktivitet och effektivare jordbruk.17 Däremot 
hotas jordbrukets natur- och kulturvärden i skogsbygden. Efterfrågan på bioenergi kommer att 
öka och pga. eftersträvad ökad produktivitet kommer ytterligare insatser om natur- och 
kulturvärden krävas så att dessa värden bevaras samtidigt som nationella miljömålen 
uppnås.18

 
 

 
Information om natur- och kulturvärden finns att läsa på jordbruksverket hemsida 
www.jordbruksverket.se  
 
Växt, miljö & vatten  Natur- och kulturvärden 

                                                 
13Erikson, Thomas, 2007 
14Träda: åkermark som får vila ett eller flera år, som inte besås och antingen lämnas för bete eller 
bearbetas för ogräsbekämpning. www.ne.se; 071129  
15 Eriksson, Thomas 2007 
16 Jordbruksverket, 2007d 
17Jordbruksverket, 2007e 
18Ibid 
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3. Kartlagda åkerbränslen 
 

Tabell 2. Kartlagda åkerbränslen och motsvarande energiform 
 Bränsle Energiform 
3.1 Halm Värme/ el 
3.2 Spannmål Värme/ Etanol 
3.3 Sockerbetor Etanol/ Biogas 
3.4 Vallgrödor Biogas 
3.5 Oljeväxter Rapsmetylester (RME) 
3.6 Energigräs- rörflen Värme 
3.7 Hampa Värme 
3.8 Torv Värme/ el 
3.9 Gödsel Biogas 
3.10 Energiskog- salix Värme / el 

 

3.1 Halm 

Halm som energikälla används till eldning men kan också rötas tillsammans med andra 
rötningssubstrat för att öka kolhalten i dessa.19 Den årliga mängd halm som används till 
eldning i Sverige till energiändamål är 100 000 ton, dvs, 0,4 TWh och sker främst på 
gårdsnivå. I Danmark däremot används det 1,5 miljoner ton halm per år.20  
 
3.1.1 Värmeproduktion 
 
Förbränningsegenkaperna styrs av olika faktorer såsom fukthalt, askhalt, asksmälttemperatur 
och effektivt värmevärde. Halm pressas till hesstonbalar, rundbalar, behålls i riven form, 
osv.21 Den energi man får ut i Watt [W] per viktvolym kan variera beroende på 
pressningsteknik vilket betyder att man får mer pålitliga värmevärden per mängd halm i 
kilogram eller ton. Det effektiva värmevärdet per mängd halm i kg eller ton är densamma 
oavsett pressningsform. Se tabell 3 för förbränningsegenskaper. 
 

Tabell 3. Halm förbränningsegenskaper 
Effektivt värmevärde (MJ/kg TS) 17,4 
Effektivt värmevärde (MWh/ ton TS)(*) 4,8 
Fukthalt % 10-15 
Effektivt värmevärde (MJ/kg) 14,4 
Effektivt Värmevärde (MWh/ton) 4 
Askhalt % 7 
Svavel % 0,15 

                                          [1] Novator, 2007a 
                                        (*) Värmevärde angivet i MJ/kg räknas om till MWh/ton genom att dela det förra värdet   
                                        med 3,6         
                                         
                                                 
19 Lindkvist, 2007 
20Bernesson, och Nilsson, 2005  
21 Ibid 
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1 ha skördad halm ger 2-4 ton färsk vikt vilket motsvarar ungefär 8-16 
MWh. 

 
 

[1] Novator, 2007a 
 
Det finns två sorters halm; gul och grå. Den första är den färska varianten medan den andra, 
grå halm, avser halm som har blivit utsatt för nederbörd vilket påverkar till en vis del 
ämnesinnehåll samt förbränningsegenskaper22.  
 
På grund av att halm är en biprodukt av odling av spannmål, är den mängd som man får per 
hektar beroende av vilka grödor som odlas, geografiskt område, vädervariationer och den 
frekvens som halm odlas med.23 Hur ofta i växtföljden det är lämpligt att bärga halmen från 
ett och samma fält varierar från fält till fält och beror mycket på vädret under 
bärgningssäsongen som är avgörande för att bärga halm med tillräckligt bra kvalitet. 24Den 
teoretiska mängd halm som finns till energiändamål är högre än den tillgängliga mängden 
dels på de redan nämnda faktorerna samt pga. halm också har andra användningar, till 
exempel som bäddmaterial i djurhållning.25 Bärgningskoefficienten beror alltså på gröda och 
område och behöver inkluderas vid bedömningen av halmtillgångarna. 
 
3.1.2 Miljöpåverkan 
 

Halm är ett koldioxidneutralt bränsle. Energiåtgången vid energiframställning är endast 4 % 
av den erhållna mängden och avser halmens livscykel från fält till färdig värme inklusive 
pannans verkningsgrad. Skulle man räkna in den energi som går åt vid tillverkning av övrig 
utrustning som till exempel maskiner, skulle energiåtgången utgöra endast 8 %.26  
 
En ökad användning av halm som energibränsle kan leda till minskad mullhalt på jorden och 
därmed lägre porositet och strukturstabilitet. Att skörda halm innebär bortföring av ämnen 
men full kompensation kan uppnås genom askaspridning. Kväve och svavel förloras dock vid 
förbränning. Det rekommenderas att bärga halm maximalt en gång i växtföljden för att bevara 
markens avkastningsförmåga. Halm ska inte alls bärgas om mullhalten understiger 4%. 27 
 
Många av de identifierade problemen vid användning av halm som energikälla är relaterade 
till förbränningsanläggningarna. Halmförbränning är kopplad till höga utsläpp av stoft, poly 
cykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Dock går det att nå acceptabla 
utsläppsnivåer genom modern eldnings- och reningsteknik. Halmens innehåll av klor, kalium 
och aska leder till bildning av korrosiva ämnen som natriumklorid och kaliumklorid. 
28Dessutom kan den låga smälttemperaturen och partiklarnas flygbenägenhet leda till sintring, 
överbäring av finfraktion och därmed till ofullständig förbränning.29 Vid framställning av el 
kan detta utgöra ett större problem eftersom den kräver ännu högre temperaturer. Genom att 

                                                 
22 Bernesson, och Nilsson, 2005 
23 Lindkvist, 2007 
24 Bernesson, och Nilsson, 2005  
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Strömberg, 2005 
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lagra halm utomhus eller tvätta den vid 50-60 ºC kan dessa svårigheter lösas.30 
Förbränningstekniska problem kan dessutom undvikas vid samförbränning av halm med 
andra bränslesubstrat såsom salix, lignin och torv. Var och en av dessa blandningar har egna 
för- och nackdelar men anses ändå som bra möjligheter.31  
 

3.1.3 Beräkningsprogrammet 

 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta i hektar 
 
Dataunderlag 
Det antas att 1 hektar skördad halm med 10-15 % i fukthalt ger en avkastning mellan 2- 4 ton 
färskvikt med ett värmevärde på 4MWh/ton. Skillnaden på skördad mängd halm beror av 
kvalitet på odlingen; man får ut två möjliga resultat på energivärden som står för lägsta och 
högsta energivärden.  
 
Läs avsnitt 2.1 om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed resultaten på 
beräkningarna.  
      

3.2 Spannmål 

I Sverige skördas det 5- 5,5 miljoner ton spannmål varje år och gällande energiproduktion har 
spannmål två huvudområden; Eldning för uppvärmning samt jäsning till etanol.32 20 000-50 
000 ton används som bränsle till uppvärmning och 150 000 ton används till etanolproduktion 
som idag bedrivs av Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Mängden motsvarar en yta på 
25000-30000 hektar.33 34 
 
3.2.1 Värmeproduktion 

 
Bland de olika sorters spannmål som finns är det havre som främst används till 
energiproduktion i form av värme.35 De delar av spannmålen som tillvaratas är 
spannmålskärnan med skal men utan strå.36  
 
Värmevärden i spannmål skiljer sig mellan spannmålsslag, sort, jordart, jordmån, gödsling, 
renhet mm. Havre brukar föredras eftersom det har ett högre värmevärde pga. dess höga 
fetthalt. Spannmål har relativt lågt askinnehåll. Dock smälttemperaturen är också låg och kan 
leda till sintringsproblem vid förbränning.37 Alla biologiska bränslen har ett genomsnittligt 
värmevärde på 4 kWh/kg. Se tabell 4. Allmänna bränsleegenskaper hos spannmål visas i 
tabell 5.  

                                                 
30 Bernesson, och Nilsson, 2005 
31 Strömberg, 2005  
32 Bioenergiportalen, 2007a 
33Ibid 
34 Lantmännen agroetanol, 2007 
35 Bioenergiportalen, 2007 
36 Strömberg, 2005 
37 Ibid  
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Tabell 4. Värmevärde på olika spannmålsslag vid 15 % fukthalt 
Höstvete Rågvete Korn Havre

4,01 3,95 4,01 4,16 
[1] Bioenergiportalen, 2007a 

 
Tabell 5. Bränsleegenskaper hos spannmål 

Fukthalt % 12-15 
Effektivt värmevärde (kWh/t) 4000-4200 
Effektivt värmevärde (MWh/t) 4,0-4,2 
Effektivt värmevärde (kWh/m3) 2100-3200 
Effektivt värmevärde (MWh/m3) 2,1-3,2 
Svavel 0,06-0,2% 
Aska (vid 11 % fukthalt) 2,1 % 

                                           [1] Bioenergiportalen, 2007 
                                           [2] Äfab, 2005 
 
3.2.2 Spannmålsetanol 

 
År 2005 producerades i Sverige 73 miljoner liter etanol därav 55 miljoner spannmålsbaserat 
och 18 miljoner liter från skogsbaserad produktion.38 Vete och korn är de spannmålsslag som 
är aktuella i övriga Europa till etanolproduktion medan vid Lantmännen Agroetanol används 
endast vete som råvara.39  
 
Avkastningen i Sverige uppskattas vara 5 ton vete per hektar där det går åt 2,5 ton för att 
framställa 1 kubikmeter etanol40 dvs. 2 kubikmeter, 2000 liter etanol, per hektar. Det behövs 
2,5 kg vete för att framställa 1 liter etanol. Det effektiva energivärdet på ren etanol uppskattas 
till 7 MWh/ m3.41 
 
 
3.2.3 Miljöpåverkan 

 
 Förbränning 

 
Utsläpp av främst stoft och försurande ämnen såsom kväve- och svaveloxider kan förkomma 
vid eldning av spannmål men dessa kan reduceras i stora anläggningar med reningssystem. 
Utsläpp av svaveldioxid som omvandlas till försurande svavelsyra har stor miljömässig 
betydelse. Däremot innehåller askan som bildas vid förbränningen inga föroreningar och kan 
därför användas som jordförbättring på åkermark avsedd till livsmedelproduktion. 
Sammantaget bedöms havreförbränningen vara ett lämpligt småskaligt biobränsle som 
innebär relativt låga emissioner till luft från förbränning.42 
 
 
                                                 
38 Nilsson, 2006 
39 Lantmännen Agroetanol, 2007 
40 Ibid 
41 Granstedt, Jûrgen 
42 Äfab, 2005 
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 Etanolframställning 

 
Vid etanolframställning omvandlas solenergi som finns lagrad i spannmålen till drivmedel 
och proteinfoder. En drivmedelblandning som innehåller etanol innebär bättre 
emissionsvärden jämfört med rent bensin.43 Låginblandning är vanligast och innebär att fem 
procent etanol används i blandningen. Däremot körs etanolbilar med specialanpassade 
motorer med E 85 som består till 85 procent av etanol. En liter ren etanol motsvarar 0,87 liter 
bensin.44 
 
Bensin producerar 9,2 gånger mer fossil CO2 än etanol. Dessutom ersätter etanol 2,5 gånger 
mer energi än vad som åtgår vid tillverkningen.  Vid framställning av 1 m3 etanol avgår 298 
kg fossil CO2 och vid förbränning avges 1517 kg CO2 av förnybart ursprung. Vid 
produktionen av 1m3 bensin produceras 378 kg fossil CO2 och förbränningen avger 2353 kg 
fossil CO2, dvs. det blir 2731 kg fossil CO2.45 Se figur 5.  
 
 

 
                   Figur 5. Jämförelse mellan 1m3 Etanol och 1m3 Bensin vid bensindepå 
 
 
3.2.4 Beräkningsprogrammet 

Användaren 
Man ska ange odlingsyta i hektar för varje spannmålssort till energitillförsel i form av: 

 Värme genom förbränning  
 Etanol framställning genom jäsning.  

                                                 
43 Lantmännen Agroetanol, 2007  
44 Bioenergiportalen, 2007 
45Lantmännen agroetanol, 2007  
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Dataunderlag 
Data om avkastning av spannmål per hektar baseras på normskördar i Östergötland för varje 
spannmålssort 200746 Det genomsnittliga värmevärde för varje spannmålssort är 4MWh/ ton 
förutom havre som har ett värmevärde på 4,2 MWh/ton.  
 
Gällande etanolproduktionen beräknas en genomsnittlig avkastning vete per hektar på 5 ton. 
Värmevärdet för ren etanol antas vara 7MWh/ m³  . I detta fall har man bestämt sig för att 
använda de data som man fått från Sveriges ledande spannmålsetanolproducent. 
 
Läs avsnitt 2.1 för mer information om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed 
resultaten på beräkningarna.  
 
 

 
Aktuell statistik på spannmåls normskördar samt prognoser för dessa finns på 
Jordbruksverket hemsida, 

 
www.jordbruksverket.se  .  

  Klicka på: Statistik  Vegetabilieproduktion 
  
 

 

3.3 Sockerbetor 

Från och med år 2006  är sockerbetor godkända som industri- och energigröda som jäsas till 
etanol eller dess blast rötas till biogas.47Sockerbetorna odlas i Sveriges södra regioner där 85 
% av odlingen finns i Skåne. Avkastningen uppskattas till 45 ton betor och 30 ton blast per 
hektar. Den genomsnittliga sockerhalten beräknas vara 17, 5 %.48 
 
Odlingen av sockerbetor ställer krav på varmt och soligt klimat, jordmån, skötsel och 
specialmaskiner. Betorna växer bäst på lätta leror som innehåller kalk och humus men kräver 
höga mängder av näringsämnen och ogräsbekämpningsmedel.49 Vidare anses betorna utgöra 
en bra omväxlingsgröda i spannsmålsdominerande växtföljder. I och med grödan kräver 
intensiv arbetsinsats skulle dess odling innebära ökade arbetstillfällen.50 
 
3.3.1 Etanolproduktion 

 
Den framtida potentialen för att använda etanolbaserat drivmedel är stor och Sverige har satt 
upp restriktioner till importen av etanol med syfte till att gynna den inhemska produktionen.51 
Enligt EU- direktivet ska användningen av förnybara drivmedel 2010 utgöra minst 5, 75 %.  
Om detta uteslutande skulle bestå av etanol skulle det motsvara mer än 300 miljoner liter 
                                                 
46 Jordbruksverket, 2007f 
47Bioenergiportalen, 2007b 
48 Ibid 
49Ibid 
50Nilsson, 2006  
51Ibid  
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etanol per år i Sverige. 2005 utgjorde etanolproduktionen ca 73 miljoner liter där ca 55 
miljoner liter var spannmålsbaserad- och 18 miljoner liter skogsbaseradproduktion.52 
 
Jämfört med spannmål är avkastningen hos sockerbetor högre och ger därför dubbelt så 
mycket etanol per hektar. Tabell 6 visar mängd sockerbetor till framställning av 1 liter etanol 
samt drivmedlets energivärde.  
 

Tabell 6. Energivärden på etanol och motsvarande mängder sockerbetor till dess framställning 

Mängd 
sockerbetor  

Etanol i liter Energivärde 
MJ/l etanol 

Energivärde 
kWh/l 

Energivärde 
MWh/m3 
etanol (*) 

10 kg 1 27,7 6,6  6,65  
[1] Nilsson, 2006  
(*) Egna beräkningar: kWh/l (x 1000)= MWh/ m3 
 
Det behövs 10 kg sockerbetor för att framställa 1 liter etanol53, dvs., ca 100 kg till 10 liter 
etanol och 1000 kg (1 ton) till 100 liter. 1 hektar sockerbetor där avkastningen är 47 ton 
motsvarar då en etanolproduktion på 4700 liter (4,7 m³) som innebär 31 MWh; 4,7 m³ 
multipliceras med 6,65 MWh.   
 
  Att framställa etanol från sockerbetor anses kostnadseffektivt och enkelt bl. a eftersom man 
kan undvika hydrolysen som är ett steg i processen för att utvinna etanol ur stärkelserika 
råvaror som spannmål.54 Sockerbetor har mer lättillgängligt socker och det blir därför möjligt 
att jäsa betorna genom enklare processer; en förutsättning är att ha rena betor med högt 
sockerinnehåll. En nackdel kan vara att råvaran inte är tillgänglig året runt. Idag finns det 
ingen teknik för att lagra sockerbetorna utan att sockerinnehållet sjunker.55 
 
Biprodukten från etanolproduktion kallas för drank, innehåller oftast en hög proteinhalt och 
kan därför användas som djurfoder. Drank från etanoltillverkning från sockerbetor består 
däremot av vatten, sockerrester och jäst och används som gödselmedel pga. låg halt av 
proteiner men relativt hög halt av näringssalter.56 
 
3.3.2 Biogas 

 
Det går att framställa biogas vid rötning av betor, blast, betmassan och den drank som 
kvarstår efter etanoltillverkningen. Vid skörd av sockerbetor lämnas blasten kvar på fältet 
men ifall den rötas kan rötresten återföras eftersom den innehåller det mesta av näringen som 
finns i växten. Att sprida rötresten från rötning av blast och även drank, förbättrar mullhalten 
på marken och hjälper att behålla jordens struktur. 
 
  Om både betor och blast skulle användas för att producera biogas skulle bioenergiutbytet 
vara mycket högre. Med denna förutsättning kan man säga att man får mer energi från rötning 
av sockerbetor till biogas än för framställning av etanol. 57  En nackdel med rötning är att det 

                                                 
52Ibid 
53Nilsson, 2006  
54Ibid 
55Bioenergiportalen, 2007b 
56Ibid  
57Ibid 
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idag används substrat med låg TS- halt medan TS- halten hos sockerbetor är hög och relativt 
oprövat. Det finns dessutom andra substrat som organiskt avfall och billiga restprodukter.58 
Tabell 7 visar metanproduktion från rötning av 1 ton sockerbetor samt motsvarande 
energivärden.    
 

Tabell 7. Metanproduktion från rötning av 1 ton sockerbetor 

Mängd 
sockerbetor i ton 

Metanproduktio
n m³/ ton våtvikt)

Energiinnehåll 
kWh/m3 metan 

Energiproduktion från metan från 1 
ton sockerbetor 

1 94 9,8[2] 921kWh (0,9 MWh) (*) 
 [1] Bioenergiportalen, 2007c 
[2]  BioSystems, 2004  
(*) Egna beräkningar: kWh/ 1000= MWh 
 
3.3.3 Miljöpåverkan59 
 
Olika gaser har olika mycket påverkan på den potentiella växthuseffekten och för att beräkna 
den används så kallade ekvivalensfaktorer som är specifika för varje ämne och som har 
koldioxid som referensämne. Den potentiella växthuseffekten av olika ämnen uttrycks alltså i 
koldioxidekvivalenter och räknas ut genom att man multiplicerar ekvivalensfaktorn med 
ämnets mängd. 
 
I Nilsson (2006) används resultat från en studie där det genomförs beräkningar på utsläpp av 
koldioxid (CO2), metan(CH4) och lustgas inklusive markemissioner. Studien gäller 
tillverkningen och användning av etanol från sockerbetor och vete samt blyfri bensin. 
Resultaten visar att utsläppen av koldioxid halveras om man använder sockerbetsetanol som 
drivmedel jämfört med om man använder blyfri bensin. Det totala CO2 utsläpp från 
sockerbetor ligger på 1 076 CO2-ekv/ton etanol dvs. 0,04 CO2-ekv/ MJ bränsle. Blyfri bensin 
utgör 0,081 CO2-ekv/ MJ bränsle.  Eftersom sockerbetan är CO2-neutral är utsläppen av 
koldioxid från förbränning av bioetanolen inte inkluderade. För blyfri bensin gäller att 
utsläppen av koldioxid är medtagna för både framtagning och förbränning av bränslet.60 
 
 
3.3.4 Beräkningsprogrammet 

 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta för sockerbetor som avses till biogas- och etanolproduktion. 
 
Dataunderlag 
I beräkningsunderlaget antas att 1 hektar odlade sockerbetor ger en normskörd på ca 48 ton 
betor där siffran baseras på normskördar i ”hela riket” 2007.61 Siffrorna gäller Kalmar, 
Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Götaland. Förutom Gotland med en normskörd på 39 
ton sockerbetor per hektar, pendlar siffrorna i de andra områdena mellan 44 och 48 ton. 
Statistik över ”hela riket” har använts som representativt för alla områden där sockerbetor 
odlas. De värmevärden som använts är samma som står i tabeller 6 och 7.  
 
                                                 
58Nilsson, 2006  
59 Nilsson, 2006 
60 Ibid 
61 Jorbruksverket, 2007g 
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Se avsnitt 2.1 för mer information om biogas samt om faktorer som kan påverka odlingarna 
och därmed resultaten på beräkningarna.  
 
Aktuell statistik på normskördar samt prognoser för dessa finns på Jordbruksverket hemsida, 
www.jordbruksverket.se.  
  
Klicka på: Statistik  Vegetabilieproduktion 
 

 

3.4 Vallgrödor 

Vallgrödor, gräs och baljväxter, odlas på de flesta jordar, kan skördas av befintliga maskiner 
och rötas till biogas.62Intresse för att öka odlingen av vallgrödor till energiändamål har ökat 
och till och med 2006 lämnades ersättning för odling av slåttervall och betesvall på åkermark. 
Man ville därmed öka odlingen av vall i områden med stor spannmålsodling.63  
 
Vallgrödor har högt fiberinnehåll vilket ställer krav på en ordentlig sönderdelning innan den 
ska rötas.  Rötningsprocessen kan vara instabil om grödan rötas ensam, det är bättre att blanda 
vallen med exempelvis gödsel.64 
 
3.4.1 Biogasutbyte  
 
Tabell 8 visar biogasutbyte från rötning av 1 ton vallgrödor. 
 
Tabell 8. Biogasutbyte från rötning av vallgrödor 
Mängd vallgrödor 
(ton) 

Metanproduktion 
m3/ton vall 

Energiinnehåll kWh/ 
m³ metan 

Energiproduktion 
från biogas ur 1 ton 
vall 

1 95 9,8 kWh/ m3[2] 931 kWh  
(0,9 MWh)(*)  

[1] Bioportalenrgiportalen, 2007 
 [2] BioSystems, 2004 
(*) Egna beräkningar: kWh/1000 = MWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Bioenergiportalen, 2007d 
63  Jordbruksverket, 2007h 
64  Bioenergiportalen, 2007d 
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3.4.2 Miljöpåverkan 
 
Risken för växtsjukdomar minskar om vall odlas i växtföljden och därmed behovet av 
bekämpningsmedel. Dessutom kan den näringsrika rötresten användas som ekologiskt 
gödselmedel vilket innebär att näring återförs till marken.65Förutom variation bidrar 
vallodlingen till att minska erosionen av växtnäringsämnen och öka mullhalten som är mycket 
viktig för markens långsiktiga produktionsförmåga.66  
 
3.4.3 Beräkningsprogrammet 
 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta för konventionellt odlade vallgrödor som avses till energiändamål.  
 
Dataunderlag 
Till beräkningsunderlaget har man använt ett femårsmedelvärde på normskördar i Götaland 
och gäller slåttervall.67  Det var de mest aktuella data på normskördar som fanns tillgängligt. 
Götaland regionen omfattar följande landskap: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, 
Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Öland och Gotland68.  
 
Se avsnitt 2.1 för mer information om biogas samt om faktorer som kan påverka odlingarna 
och därmed resultaten på beräkningarna.  
 
 
Aktuell statistik på normskördar samt prognoser för dessa finns på Jordbruksverket hemsida, 
www.jordbruksverket.se.  
  
Klicka på: Statistik  Vegetabilieproduktion 
 
 

3.5 Oljeväxter  

Rapsolja utvinns ur pressning av frön från oljeväxter; raps och rybs. Dessa oljeväxter sås i 
höst och vår och kallas för höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.69 Avkastningen i kilogram 
frön per hektar skiljer sig mellan raps och rybs och beror av skördesäsongen. Avrundat är 
avkastningen 3000kg/ha för höstraps och 2000kg/ha för vårraps, höstrybs och vårrybs. Se 
tabell 9.  Vid skörd ska fukthalten ligga mellan 15-20 % vatten, annars finns det risk för att 
fröna går sönder vid skördeprocessen. Om fröna lagras ska de torkas snabbt så att vattenhalt 
inte överstiger 8 %.70 

 
Tabell 9. Genomsnittlig avkastning frön i kg per hektar 2002- 2006 i Sverige 

Höstraps Höstrybs Vårraps Vårrybs 
3120 1780 1970 1410 

                                                 [1] Svensk raps, 2007 

                                                 
65  Ibid  
66  Jordbruksverket, 2007h 
67Jordbruksverket, 2007i 
68 Nationalencyklopedin, 2008 
69 Bioenergiportalen, 2007e  
70 Ibid 
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Tabell 10. Total oljeväxter areal i hektar för 2007 
Höstraps Höstrybs Vårraps Vårrybs Total 

50539 1131 33060 3308 88040 
[1] Jordbruksverket, 2007j 

 
 
3.5.1 Framställning av RME 
 
Frön av raps och rybs innehåller 40-50 % olja som kan utvinnas till 65- 80 % genom 
kallpressning vid 20ºC.71 Vid storskalig produktion används en annan metod, varmpressning, 
som innebär att fröna värms upp vid 80ºC innan de pressas i en mekanisk press. Här går det 
också att extrahera ytterligare olja ur presskakan genom tillsättning av hexan. Sammantaget 
kan 98 % av oljan utvinnas. 
 
Rapmetylester (RME) kallas den biodiesel som framställs av rapsolja och som kan användas 
direkt i dieselmotorer.72 RME omförestras genom tillsättning av metanol och en katalysator; 
kaliumhydroxid eller natriumhydroxid 73 och beräknas ha ett energivärde på 33,3 MJ/l vilket 
motsvarar 9,2 MWh/ m3. 74 I figur 6 visas den mängd frön som behövs till framställning av 1 
m3 RME. 
 

3 ton rapsfrö  1,1 m3 rapsolja  1 m3 RME 

                                           Figur 6. Mängd frön till framställning av 1 m3 RME 
                                                     [1] Bioenergiportalen, 2007e 
 
3.5.2 Värmeproduktion  
 
Kallpressad rapsolja kan eldas i oljebrännare som värmekälla. Till detta rekommenderas en så 
kallad alloljepanna som fungerar för alla sorts oljor. Rapsoljans höga densitet ställer höga 
krav på robust eldningsutrustning. Värmevärdet är lägre än eldningsolja; 38 MJ/kg vilket 
motsvarar 10,55 MWh/ton.75 
 
Rester från pressningen av rapsfrö kallas för rapsexpeller (rapskaka)76, och om expellerna 
extraheras kallas det för rapsmjöl. Dessa används främst som djurfoder men kan också eldas 
till värmeproduktion. Rapsexpeller kan dessutom rötas till biogas eller gödselmedel.77 
Värmevärden finns i tabell 11. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Bioenergiportalen, 2007d 
72 Ibid 
73 Noren, 1994 
74 Energimyndigheten, 2007  
75 Bioenergiportalen, 2007e  
76 Ibid 
77 Ibid 
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Tabell 11. Värmevärden för rapsexpeller och rapsmjöl 
 Värmevärde 

MJ/kg ts 
Värmevärde MWh/ton (*)  Kommetar 

Rapsexpeller 21 5,83 70% utvunnen olja ur 
rapsfröet 

Rapsmjöl  18 5 2% olja kvar i mjölet 
[1] Bioenergiportalen, 2007e  
(*) Egna beräkningar: MJ/kg / 3,6= MWh/ton 
 

3.5.3 Miljöpåverkan 

Odlingen av oljeväxter liknar spannmålsodling med den skillnaden att oljeväxter utnyttjar 
tillfört kväve (N) något sämre än spannmål. Oljeväxter lämnar då en kväverik halm och 
odlingen bör därför efterföljas av en höstsådd gröda för att minska risken till 
kväveutlakning.78  
 
RME anses vara koldioxidneutral tack vare att de koldioxidutsläpp som emitteras vid 
förbränningen tagits upp ur luften vid kolsyrassimilationen vid rapsodlingen. Rapsmetylestern 
har låga emissioner av svavel, kolväten, kolmonoxid och även partiklari förhållande till 
diesel.79 Studier visar på en halvering av mängden växthusgaser då man tar hänsyn till hela 
livscykeln – från odling av rapsen till förbränning i motorn.80 

 
3.5.4 Beräkningsprogrammet 
 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta för oljeväxter i hektar.  
 
Dataunderlag 
Beräkningsverktyget avser endast pressning av rapsfrö till RME eftersom det är det ändamål 
som oljeväxterna främst avses till.  Statistik på normskördar i Östergötland 2007 har använts 
som beräkningsunderlag och avser höst-, vårraps och vårrybs.81 Statistik på höstrybs är 
obefintlig för hela riket.  Istället har man använt det värde som finns i tabell 9. Det 
uppmärksammas att normskördar varierar från region till region.  
 
Se avsnitt 2.1 för mer information om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed 
resultaten på beräkningarna.  
 

Aktuell statistik på normskördar samt prognoser för dessa finns på Jordbruksverket 
hemsida, www.jordbruksverket.se.  

 
Klicka på: Statistik  Vegetabilieproduktion 

 
 

                                                 
78Oilpress, 2007 
79 Ibid 
80 Bioenergiportalen, 2007e  
81 Jordbruksverket, 2007k 
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3.6 Energigräs- rörflen 

Rörflen är en flerårig växt som kan bli upp till två meter högt och växer vilt på fuktiga marker 
i stora delar av Sverige.82  Den innehåller en hög halt av kalium, växer vilt främst vid 
stränder, odlas också på åkermark samt kan skördas årligen under höst eller vår.83 Såväl 
växtplatsen som skörd säsongen är avgörande för råvarans fukthalt och asksammansättning. 
Om rörflen odlas på mullrika jordar är askhalten vanligtvis 2 % medan den på styva jordar 
kan uppgå till 16 %. Vårskördad rörflen har bättre förbränningsegenskaper än rörflen skördad 
under hösten.84 
 
Varken en storskalig industri för eldning eller förädling av rörflen bedrivs.85 Erfarenhet 
gällande eldning av rörflen anses vara begränsad.86 
 
3.6.1 Värmeproduktion 
 
Vårskördad rörflen föredras pga. sin låga fukthalt och låga alkaliinnehåll vilket förbättrar 
förbränningsegenskaperna.87 Dessa egenskaper förbättras ännu mer om råvaran förädlas till 
pellets, briketter eller pulver; Det framgår av en studie baserad på vårskördad och förädlad 
rörflen att risken för askarelaterade problem vid förbränning är låg på grund av askan får en 
högre smälttemperatur.88 Vårskördad rörflen behöver dessutom inte torkas. Se tabell 12 för 
förbränningsegenskaper. 
 

Tabell 12. Förbränningsegenskaper hos rörflen. 
Effektivt värmevärde MJ/kg 
TS 

17,2 

Fukthalt 14 % 
Effektivt värmevärde MJ/kg 14,3 
Effektivt värmevärde 
MWh/ton 

4,0 

Askhalt % 5,5 
Svavel % 0,1 

                                                  [1] Novator, 2007a 
 

 
1 ha rörflen  5-10 ton rörflen färsk vikt (ej TS).  Kommersiella odlingar kan ge en 
avkastning på 7-8 ton per hektar per år. 
 

[1] Novator, 2007a 
 
3.6.2 Miljöpåverkan  
 
Rörflens innehåll av svavel, kväve och klor är mycket högre än för träpellets och 
skogsbränslen vilket leder till att emissionerna av bränslerelaterat kväveoxider (NOX) och 

                                                 
82 Bioenergiportalen, 2007f 
83 Strömberg, 2005 
84 Strömberg, 2005 
85 Bioenergiportalen, 2007 
86 Strömberg, 2005 
87 Larsson m.fl , 2006 
88 Strömberg, 2005 
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svaveloxider (SOX) är högre vid förbränning av rörflen jämfört med skogsbränslen och 
stamvedspellets.89 Klorinnehåll hos rörflen anses inte utgöra en risk för korrosion i pannan. 
 
Eldning av rörflen ställer höga krav på förbränningsutrustning. Den ska vara lämplig för 
hantering av höga askhalter eftersom askhalten vid rörflenförbränning är 15- 20 gånger högre 
än vid förbränning av träpellets och 2-3 gånger högre än skogsbränslen.90  
 
Rörflenpellets är bara lämpliga för stora anläggningar med automatisk askhantering. Askan 
från förbränning av rörflenpellets och rörflenbriketter beskrivs som voluminös och kräver en 
lång uppehållstid i pannan för fullständigt förbränning. Å andra sidan är asksmältemperaturen 
hög vilket är bra med avseende på sintringsproblem.91 Dessa minskar vid sameldning med 
GROT eller sågspånpellets. Man kan elda 30 % rörflen utan att identifiera några 
sintringstendenser. Det går att lägga till vissa tillsatser (kaolin) som möjliggör en ökad andel 
rörflen i blandningen. 92  En optimal pelletering av rörflen innebär bättre 
förbränningsegenskaper än för sågspånspellets men det behövs fortsatt forskning kring detta.93 
 
Förbränning av rörflen briketter innebär högre utsläpp av NOX jämfört med träpellets. CO- 
emissionerna beror mycket på luftöverskottet vid förbränning.94 Det behövs en optimal 
syretillförsel så att en fullständig förbränning uppnås; Å ena sidan skulle en för hög luft 
genomströmning innebära låg temperatur i eldstaden och därmed ingen fullstädigt 
förbränning. Å andra sidan skulle en låg tillgång på syre också leda till ofullständigt 
förbränning. SOX emissioner är också högre än för träpellets dock det uppstår stora 
variationer.95 
 
Rörflenspulver har likartade egenskaper som träpulver vid olika hanteringsmoment. Det kan 
dock uppstå problem med en hög askbildning samt NOX- nivåer som är dubbelt så höga än 
hos träpulver. Formen på askpartiklar som bildas vid förbränning av rörflenpulver är 
oregelbunden och därför fastnar partiklarna i varandra istället för att ligga tät vilket kan 
medföra en ofullständig förbränning.96 
 
3.6.3 Beräkningsprogrammet 
 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta i hektar   
 
Dataunderlag  
I beräkningsunderlaget antas att 1 hektar rörflen ger en avkastning på 5-10 ton färsk rörflen 
med en fukthalt på 14 % och värmevärde på 4 MWh/ton.  
 
Se avsnitt 2.1 om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed resultaten på 
beräkningarna.  
 

                                                 
89 Larsson m. fl, 2006 
90 Ibid  
91Larsson m.fl., 2006 
92 Strömberg, 2005 
93 Larsson m.fl, 2006 
94 Ibid 
95 Ibid  
96 Ibid 
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3.7 Hampa 

 
Hampa är en ört med olika användningsområden som kan odlas för industriändamål, 
fiberproduktion, eldning och oljeproduktion. Odlingen är dock mycket kontroversiell på 
grund av narkotikarelaterade problem97. Från och med 2003 är det tillåtet att odla hampa i 
Sverige och få gårdsstöd för odlingen som inte bara gäller fiberproduktion. Odlar man t.ex. 
hampa till energiändamål är det även möjligt att få stöd för energigrödor.98 
 
Hampan som odlas för energiändamål kallas för industrihampa.  Den innehåller mindre än 0,3 
% THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) som är den narkotiska substansen i växten.99. Enligt 
jordbruksverket får THC-halten i växten inte överstiga 0,2 %.  Hampa som odlas till 
energiändamål är av en sort som har mycket låg andel gröna blad och ger en mycket hög 
avkastning per hektar.100 Den genomsnittliga avkastningen av hampa uppskattas till 10 ton TS 
per hektar fast det kan förekomma större mängder.101 
 
Skördenivån påverkas av olika faktorer som sort, jordart och gödsling. Hampa trivs på 
mullrika, fuktiga men väldränerade jordar; Kväve- och kalkrika kärrtorvjordar anses mycket 
passande. En hampaodling behöver gödslas med kväve, kalium och kalcium dock i mängder 
som beror på näringshalten på jorden. En kvävegiva 100-150 kg per hektar anses lämpligt till 
odling av hampa som energigröda.102 Det finns ett tretiotal tillåtna hampasorter för odling för 
närvarande i Sverige (tabell 13). 
 

Tabell 13. Godkännda hampasorter till odling och gårdstöd 
Beniko Fasamo Kompolti hybrid TC 

Bialobrzeskie Fedora 17 Kompolti 
Cannacomp Felina 32 Lipko 
Carmagnola Felina 34 Red Petiole 
Chamaeleon Ferimon Santhica 23 

CS Fibranova Santhica 27 
Delta 405 Fibriko TC Silesia (*) 

Delta-Llosa Fibrimon 24 Tiborszállási 
Dioica 88 Futura 75 UNIKO-B 
Epsilon 68 Juso 14 Uso 31 

                                  [1] Jordbruksverket, 2007j 
                                  (*) Silesia ersätter Finola sorts som har blivit struken från listan 
 
 
3.7.1 Förbränningsegenskaper 
 
Färsk hampa innehåller kalium, natrium och klor som orsakar sintringsproblem och korrosion 
vid eldning. Vårskördad och torkad hampa innehåller mindre mängder av dessa ämnen och 
rekommenderas för att minska problem med saltsmältor, påslag och korrosion i 
anläggningen103 104. Enligt studien genomfört av Sundberg och Westlin (2005) finns det 

                                                 
97 Bioenergiportalen, 2007g 
98 Jordbruksverket, 2007l 
99 Strömberg, 2005 
100 Ibid 
101 Sundberg, och Westlin, 2005 
102 Ibid 
103 Bioenergiportalen, 2007g 
104  Strömberg, 2005 
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behov av ökad kunskap om näringsbehov, effekten av olika odlingsåtgärder, passande orter, 
skörde- och hanteringsteknik för att odla hampa till energiändamål på en storskalig nivå. 
 

Tabell 14. Värmevärden på hampa 
Effektivt värmevärde (MJ/ kg 
TS) 

Effektivt värmevärde (MWh/ 
ton TS) 

Energiproduktion/ ha (MWh) 
(*) 

17, 2 4,8  48  
[1] Sundberg, och Westlin, 2005  
(*) Avser en hektar med en avkastning på 10 ton TS 
 
 
3.7.2 Beräkningsprogrammet 
 
Användaren 
Man ska ange odlingsyta i hektar för hampa som avses till energiändamål.  
 
Dataunderlag  
I beräkningsunderlaget görs samma antaganden som finns i tabell 14, dvs. det gäller värden 
för torrsubstans av hampa. Beräkningarna gäller hampa i oförädlad form eftersom förädling är 
i experiment stadiet.  
 
Se avsnitt 2.1 för allmän info om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed resultaten 
på beräkningarna.  
 
 

Mer information om hampa såsom gårdsstöd och tillåtna sorters till odling finns på 
jordbruksverket hemsida www.jordbruksverket.se  

 
Stöd till Landsbygden  Sökord A-Ö: Gårdstöd  Odling av hampa  

 
 

3.8 Torv 

 
Torv är ofullständigt nedbrutet växtmaterial som bildas i fuktiga miljöer där vattentillgången 
är riktlig och bristen på syre medför att det organiska materialet inte bryts ned fullständigt.105 
 
 Sverige är ett torvtätt land där en fjärdedel av ytan , 10 miljoner hektar (ha) täcks av torv 
varav 6,4 täcks av ett torvlager högre än 30 cm och betecknas som torvmark. En tredjedel av 
torvmarksarealen är klassificerad som skogsmark106. Myrmark kallas den torvtäckt mark som 
främst består av kärr och mossar och där det inte finns någon eller ringa skogsproduktion.107 
Kärr är en minerotrof myrmark som får vatten från omgivande marker och innerhåller en del 
av ämnen som naturligt finns i dessa. Däremot är en mosse en nederbördsförsöjd myrmark, 
ombrogen mark. I och med nederbördsvatten är relativt näringsfattigt är kärrtorv mycket 

                                                 
105 TorvForsk, 2007 
106 Svenska Biogasföreningen, 2004 
107 Svenska Torvproducentföreningen, 2007 
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näringsrik i jämförelse med mosstorv.108  De viktigaste användningsområden för torv i 
Sverige är energitorv som bränsle samt odlingstorv för odling och jordförbättring (tabell 
15).109   

.8.1 Värmeproduktion 

s med 
för 

på grund av att typiska 

rskning kring torvens sameldning 
ed andra bränslen såsom halm och salix är på gång.113 

matfrågan dock 

rgitorvkvantitet år 2005 
otsvarade ca 1 850 000 MWh (år 2004 ca 1 900 000 MWh).  

s 

05 och 2006.  Förbränningsegenskaper på torv i oförädlad form 
nns angiven i tabell 16.  

 
Tabell 15. Skörd  energi- och od rv -tal kubikmeter . 

 
3

 
Torv som biobränsle används främst till värme- och elproduktion och kallas för energitorv; 
fräs- och stycketorv.110 I Nationalencyklopedin beskrivs frästorv som torv som skördat
hjälp av en fräsmaskin och därför fått finfördelad form.111 Stycketorv kallas också 
bränntorv som antingen tillverkas i stycken i en maskin, maskintorv, eller som på 
gammaldags vis direkt tas upp och torkas i stycken av lämplig storlek.112 Torv brukar 
sameldas med andra biobränslen, speciellt med trädbränslen. Detta 
problem med sintring, slaggbildning i pannorna och korrosion vid 
förbränningsanläggningarna minskar vid sameldning. Fo
m
 
Diskussioner kring torv som biobränsle handlar om dess förnybarhet och kli
efterfrågan ökar på grund av torvens bränslepotential och tillgänglighet .114 
Energitorvproduktionen i Sverige har varit relativt konstant med ett årligt genomsnitt på 3 
TWh. Den största andelen kommer från svenska leverantörer men en viss import kommer från 
Finland i form av stycketorv och briketter.115  Totalt bruten ene
m
 
Torv klassificeras som långsamt förnybart bränsle och så länge den mängd torv som bryt
årligen är lägre än tillväxten går det att betrakta torven som förnybar.116  Tabell 15 visar 
torvproduktionen under 20
fi

 av lingsto  i 1000
 2005 2006 
Energitorv 1788 3041 
Odlingstorv 1545 1716 

                                                               [1] Statistiska Centralbyrån 
 

                                                 
108 TorvForsk, 2007 
109 Svenska Torvproducentföreningen, 2007 
110 Bioenergiportalen, 2007h 
111 Nationalencyklopedin, 2007 
112 Ibid 
113Burvall & Öhman, 2006 
114 Ibid 
115 Ibid 
116 Svenska Biogasföreningen, 2004  
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Tabell 16. Förbränningsegenskaper för fräs- och stycketorv. 

 Frästorv Stycketorv 
Vid fukthalt % 50 40 
Effektiv värmevärde MJ/kg 9,5 12 
Effektiv värmevärde MWh/t 2,6 3,3 
Effektivvärmevärde MWh/ 
m³ 

0,9 1,2 

Askhalt % 2 2 
[1] Svenska torvproducentföreningen, 2006 
 
1 hektar frästorv motsvarar 500 m3s (10-12 skördar/ år)  400MWh 
1 hektar stycketorv motsvarar 450 m3s (2-3 skördar/år)  495 MWh 

[1] Novator, 2007a   
 
Värmevärdet på olika typer av torvbränslen varierar med vattenhalt och torvslag, men grovt 
kan man säga att det är högre än för trädbränslen men lägre än för kol räknat på vikt.117  

3.8.2 Miljöpåverkan 

Antropogen emmision stannar på ytan av torvmarken eftersom vattentransport inte brukar ske 
nedåt i sådana marker.118 Torvens svavelinnehåll varierar mycket mellan olika torvslag. 
Svavelutsläppen samt utsläpp av försurande kvävehaltiga gaser minimeras främst beroende på 
reningsanläggningarna och förbränningsteknik.119 För att undvika marker med höga halter av 
till exempel svavel eller metaller behövs dessa undersökas inför eventuell exploatering. 
 
Efter förbränningen bildas aska som innehåller växtnäringsämnen såsom fosfor, kalium och 
kalk men inte kväve. Torvaskan har en kalkningseffekt och dess återföring till marken, 
speciellt skogsmark, kan bidra till att förbättra balansen i sådana marker som belastas av ett 
stort nedfall av försurande ämnen 120 Vidare ger torvförbränning utsläpp av koldioxid 
samtidigt som dess dikning innebär en minskning av metanutsläpp. Skogsplantering efter 
exploatering anses som en efterbehandling som återbinder koldioxid.121  
 
Torvlagen tillsammans med delar av Miljöbalken reglerar produktionsytans omfattning, 
efterbehandling efter avslutad produktion och de konsekvenser verksamheten får på 
kringmiljön. Länsstyrelserna och kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar verkar 
som tillsynsmyndigheter.122 

3.8.3 Beräkningsprogrammet 

Användaren 

                                                 
117 Fredriksson, Dag 
118 TorvForsk, 2007 
119 Ibid 
120 Ibid 
121 Ibid 
122 Ibid 
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Man ska ange odlingsyta i hektar för torv som ändvänds till energiändamål, dvs. fräs- och 
stycketorv.  
 
Dataunderlag  
I beräkningsunderlaget antas att 1 hektar frästorv och stycketorv motsvarar en årlig 
avkastning på 500 respektive 450 m3s.  

 
Se avsnitt 2.1 för allmän info om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed resultaten 
på beräkningarna.  
 
Mer information om torv, speciellt en sammanställning av 2005 års energitorvproduktion med 
statistik på mängd energitorv i kubikmeter per län och kommun finns på Sveriges Geologiska 
Undersökning, www.sgu.se. Siffror gäller år 2005 men anses som vägledande för att uppskatta 
den regionala torvtillgången.  
 
Energi och klimat  Torv  Energitorv 2005  
 
I maj 2008 ska statistik på torvproduktionen 2007 publiceras av Statistiska Centralbyrån. 
 

3.9 Gödsel 

 
Gödsel kan användas för produktion av biogas genom rötning. Stallgödselproduktionen i 
Sverige ligger på ca 21 miljoner ton och består av 84 % nötkreatur och 13 % svingödsel. 
Dessa hanteras som pumpbart eller fastgödsel.123  Övriga gödselslag utgör 3 % av hela 
stallgödselproduktionen där merparten består av fjäderfägödsel124 

3.9.1 Gödselslag och egenskaper 

Nötgödsel 
 
Flytgödsel från nöt innehåller ca 7 % torrsubstanshalt och mera fiber än kommunalt slam i 
form av halm, hö och ensilagerester. Dessa rester kan lätt bilda ett svämtäcke. För att 
förhindra uppkomsten av svämtäcken ska man bland andra åtgärder installera kraftiga 
omrörare i rötkammaren.125 
 
Svingödsel 
 
Svingödsel är jämförbart med kommunalt slam pga. sin låga fiberhalt. Däremot innehåller det 
mycket med mineraler. Mineralerna får svingödsel att sedimentera snabbt och ge upphov till 
så kallad bottensats som liknar den sand man får in i kommunala rötkammare.  Bottensats kan 
sedimenteras bort före rötkammare.126 
 

                                                 
123 Bioenergiportalen, 2007i 
124 Gustafsson, Andres, 2008 
125 BioSystems, 2004 
126 Ibid 
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Hönsgödsel 
 
Hönsgödsel sedimenterar lätt som svingödsel pga. ett högt innehåll av äggskal och mineraler 
samtidigt som dess höga fjäderinnehåll kan bilda svämtäcke.  Färsk hönsgödsel har en TS-halt 
på 23 % (ospätt) och högt innehåll av kväve som gör den svårt att rötas utan spädning.127 
 
Tabell 17. visar biogasutbyte från samtliga gödselslag. Dessa anses vara tumregelsiffror. 
 

Tabell 17. Biogasutbyte från nöt-, svin- och hönsgödsel i m³ biogas (CH4 + CO2 ) (*) 
Substrat Biogasutbyte i m3/ m3gödsel TS-halt i % (normalt TS-halt) 
Nötgödsel (flytgödsel) 20 6-8 
Svingödsel 25 6 
Hönsgödsel 35 6 (efter spädning) 
[1] BioSystems, 2004 
(*) Biogas med värmevärde 6,5 kWh/ m3 
 
I tabellen nedan redovisas antalet nötkreatur och svin för år 2006 och 2007. Siffrorna för 2007 
avser en preliminär beräkning som gjordes av Jordbruksverket i juni 2007. 
 

Tabell 18. Antal nötkreatur och svin 2006/ 2007 
Djurslag 2006 2007 
Nötkreatur 1 590 409 1 556 639 
Svin 1 680 535 1 701 599 
[1] Jordbruksverket, 2007k  
 
Gällande nötkreatur finns det en generell minskning hos alla djurslag år 2007 jämfört med 
2006. Minskningen är större för mjölkkor jämfört med kvigor, tjurar, stutar och kalvar. 
Däremot, antal svin beräknas öka med 1 % år 2007, i synnerhet slaktsvin.128  

3.9.2 Beräkningsprogrammet 

Användaren 
Man ska ange antal kor, svin och hönsfåglar.   
 
Dataunderlag 
 
Dataunderlaget baseras på den mängd gödsel som produceras från en kö/ ett svin/ 1 höna 
under ett år och utifrån det har beräkningarna genomförts.129 Tabell 17 gäller gödsel från 
nötkreatur i flyttande form och svin- och hönsgödsel i fast form. Beräkningarna har utformats 
med hänsyn till de befintliga data och gäller därför flytande nötgödsel samt fast svin- och 
hönsgödsel. 
 

                                                 
127 BioSystems, 2004 
128 Jordbruksverket, 2007m 
129 Albertsson, 2007 
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     Statistik på bl.a. antal nötkreatur och svin mellan 1981-2006 per län och riket finns tillgänglig   
     på Statistiska Centralbyrån hemsida, www.scb.se  

 
Statistikdatabasen Jord- skogsbruk  Husdjur 
 
Statistik på Husdjur efter kommun och djurslag finns endast till 2003. Statistik på husdjur 
efter län/ riket finns till 2006 och lär uppdateras i framtiden. Denna information anses relevant 
för att beräkna en ungefärlig energiproduktionspotential från gödsel i varje län. Se avsnitt 3.1 
om biogas. 
 
 
 

3.10 Energiskog 

Snabbväxande träd och buskar som sköts och utnyttjas till energiproduktion klassas som 
energiskog.130 I Sverige är det främst arter av släktet Salix (sälg, vide, pil) som används till 
energiändamål men även intresse för andra lövträdslag som poppel och hybridasp växer.131 
Salixodlingar är i jämförelse med poppelodlingarna mycket mer omfattande och flera 
pågående studier om energiskog baseras på denna art. Detta avsnitt kommer därför fokusera 
på Salix som energiråvara. Se tabellen nedan om åkerarealer till energiskogsproduktion i 
mellersta och södra Sverige 2006. 
 
 

Tabell 19. Åkerareal till energiskogsproduktion i mellersta och södra Sverige 
 Energiskog- åkerareal i hektar (2006) 
Stockholm 613 
Uppsala 2068 
Södermanland 1887 
Östergötland 1306 
Jonköping -- 
Kronoberg 34 
Kalmar 120 
Gotland 54 
Blekinge 25 
Skåne 2469 
Halland 86 
Västra Götaland 881 
Värmland 281 
Orebro 2045 
Västmanland 1317 

                                  [1] Statisktiska Centralbyrån, 2007 
 

 

3.10.1 Salix 

                                                 
130 Nationalencyclopedin, 2007 
131 Lantmännen agroenergi, 2007 
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Salix (sälg, vide och pil) i flisad form eldas till värme och el produktion. Det finns 300 arter i 
jordens norra del men inte alla är lämpliga som snabbväxande energiskogsodlingar.132 I 
Sverige odlas Salix främst i södra och mellersta delarna men även frosttåliga sorter har 
utvecklas för mellersta och norra Sverige.133 
 
Det finns ett mål uppsatt av Energimyndigheten som strävar mot att arealen till energiskog i 
Sverige ska nå ca 100 000 ha år 2010.134 Särskilt stöd för odling av energigrödor förväntas 
hjälpa nå målet; skördeintäkter och EU-stöd. Dessutom berättigar odlingen av salix till 
”Särskilt stöd för energigrödor”. Å andra sidan anses det att utvecklingen av 
energiskogsodlingar inte har varit optimalt på grund av inställningen hos allmänheten och 
målkonflikter mellan olika aktörer som odlar salix till olika ändamål.135 Se tabell 20. 
 
 
Tabell 20. Önskvärda åtgärder för olika scenarier med energiskogsodling: lokalisering, utformning och skötsel 
enligt ”företagsmässiga”, ”naturmiljömässiga” och ”landskapsbild- och kulturmiljömässiga” principer.  

                              Företagsmässig (FM)                          Naturmiljömässig (NM)         
                                                            

Landskapsbild- och 
kulturmiljömässig (LKM)  

Lokalisering  På jordbruksmark, korta 
transportavstånd till användare, 
god tillgänglighet med tunga 
fordon.  

På jordbruksmark, nära 
naturliga skogsbestånd, 
inte i skyddsvärda 
naturmiljöer, inte i 
områden dominerade av 
skog.  

Inte i värdefulla kulturmiljöer 
och på exponerade ställen där 
vyerna förstörs, företrädesvis i 
öppet och homogent 
jordbrukslandskap i slättlandet, 
inte i skogsområden (den 
totala skogsandelen skall ej 
överstiga 40-50 % av ytan).  

Utformning  Stora och fyrkantiga odlingar som 
kan skördas effektivt, homogent 
och högproduktivt växtmaterial 
(helst enklonade bestånd) som 
snabbt genererar homogen 
biomassa.  

Små odlingar, kantzoner 
och/eller mindre grupper 
av inhemska träd i 
anslutning till odlingen, 
heterogent växtmaterial 
(flerklonade bestånd) som 
inkluderar hankloner.  

Små odlingar, kantzoner av 
inhemska och gärna vackra 
buskar och träd  

Skötsel  Effektiv ogräsbehandling inför 
etableringen, optimal gödsling 
”efter behov” (gärna med 
upparbetat avloppsvatten eller 
slam från reningsverk), korta 
omdrev som utnyttjar 
produktionsförmågan effektivt, 
samtidig skörd av hela bestånd  

Restriktiv användning av 
ogräsmedel, måttlig 
gödsling ”efter behov”, 
längre omdrev, olika delar 
av odlingen skördas vid 
olika tidpunkter, kantzoner 
”skördas” eller slås vid 
annan tidpunkt än skörden 
av odlingen  

Ingen djupplöjning, skörden av 
kantbuskarna bör inte ske 
samtidigt med skörden av 
odlingen  

[1] Från Weih, 2006 
 
 

3.10.2 Värmeproduktion 

Salix används som bränsle i många närvärmeverk men blandas med andra bränslen i större 
värmeverk. Förbränningsegenskaperna liknar skogsflis.136 Se Tabell 21 
 
  

                                                 
132 Bioenergiportalen 2007j 
133 Ibid 
134 Weih, 2006 
135 Weih, 2006 
136 Bioenergiportalen, 2007j  
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                                      Tabell 20.  Förbränningsegenskaper för salixflis 
  Salixflis 
 Effektivt värmevärde i MJ/kg TS 18,3 (5,08 MWh/t*) 
 Fukthalt % 50 
 Effektivt värmevärde i MJ/kg 7,9 
 Effektivt värmevärde MWh/ton 2,2 
 Askhalt % 1,5  Askans smälttemperatur   1200 C grader  
                             [1] Novator, 2007a  
                                   (*) Egna beräkningar: MJ/kg/3,6=MWh/ t  
 
I Sverige skördas salixflis från cirka 2500 hektar varje vinter. En salixodling ger god 
avkastning i 20-30 år och skördas i 3-4 års intervaller. Stora variationer kan förkomma från 
avkastning till avkastning där god skötsel och ogräskontroll, bra växtmaterial och god tillgång 
till vatten är viktiga faktorer. En välskött odling kan ge 8- 10 ton torrsubstans flis per hektar 
och år. 137 Värmevärdet på salixflis TS beräknas till 5,08 MWh/ ton.  
 
Odlingen av salix anses vara ett energieffektivt produktionssystem som ger 20 gånger mer 
energi i form av biomassa än vad som krävs i form av insatsenergi.138 Insatsenergin är mindre 
än 10 % av den energi man får ut och produktionen kan komma att öka ytterligare pga. 
förädling, utveckling av produktionstekniken samt odlarnas intresse för hög produktion. 
Jämfört med ettåriga grödor som vete och raps, är energibalansen hos salixodlingen 3 gånger 
bättre.139 Energibalansen är ett resultat av energiskörd per energiinsats. 
 
Förutom att salix växer mycket snabbt och är lätt och relativt billigt att plantera, finns det 
effektiva maskiner som både skördar och flisar den.140 Det finns två flisningsmetoder; 
Helskottskörd och direktflisning där den första innebär att råvaran läggs på en hög och lagras 
i väntan på transport eller flisning. Direktflisning innebär att råvaran flisas direkt vid 
skörden.141 Enligt studier vid JTI bör inte flisen lagras lång tid eftersom torrsubstansförluster 
förkommer.142 
 

3.10.3 Miljöpåverkan 

Salixodlingar kan användas som vegetationsfilter för att ta tillvara näringsämnen från 
kommunala restprodukter.143 På Lantmännen Agroenergi bevattnas odlingarna med 
avloppsvatten eller lakvatten där odlingen förbrukar vattnet och plantorna tar hand om de 
näringsämnen och tungmetaller som finns där.144 Askhalt vid förbränning samt svavelinnehåll 
på 0,3 % av eldad salixmängd anses låga.145 
 

                                                 
137 Bioenergiportalen, 2007j 
138 Ibid 
139 Börjesson, 2006 
140 Lantmännen agroenergi, 2007 
141 Bioenergiportalen,2007j  
142 Ibid 
143 Bioenergiportalen, 2007 
144 Lantmännen agroenergi, 2007 
145 Ibid 
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Energiskogsodlingar sägs ha potential att öka den biologiska mångfalden ur 
landskapsperspektiv.146 Sådana odlingar har en positiv effekt på markegenskaper jämfört med 
konventionell odlad åkermark. I synnerhet är de småskaliga odlingar som bidrar med 
variation och struktur. Vid företagsmässigt salixodling är det viktigt att man lägger märke till 
skyddsvärda natur- och kulturmiljöer där hänsyn tas till natur-/ kulturmiljö samt 
landskapsestetiska aspekter.147 
 
Enligt studien genomförd av Weih (2006) som handlar om odling av energiskog på åkermark, 
kan salixodlingar bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning.148  Åtgärderna för att uppnå dessa 
miljömål krockar dock med varandra. Enligt studien går det att lokalisera, utforma och sköta 
odlingar så att de främjar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.  
Däremot krockar dessa miljömål med Begränsat klimatpåverkan för det gynnas mest av 
kommersiella odlingar som strävar efter en hög biomassaproduktion och kolinlagring. 149Se 
tabell 20.  
 

3.10.4 Beräkningsprogrammet 

Användaren 
Man ska ange odlingsyta för salix som avses till energiändamål. 
 
Dataunderlag 
I beräkningsunderlaget antas att 1 hektar odlad salix ger en avkastning flis på 8-10 ton TS 
Det energivärdet som räknas ut gäller då eldning av TS salixflis.  
 
Se avsnitt 2.1 för allmän information om faktorer som kan påverka odlingarna och därmed 
resultaten på beräkningarna. 
  
Information om åkerareal som avses till energiskogsodling per år och län finns att hitta på 
Statistiska Central Byrån., www.scb.se  

Statistik databasen  Sök i statistik databasen: energiskog  Åkerarealens användning efter 
län/riket och gröda. År 1981-2006    

Här kan man välja den statistik man vill få fram. Numera finns det värden till år 2006. Dessa 
lär uppdateras efter varje år. 

 

 
 
 
 

                                                 
146 Weih, 2006 
147 Ibid 
148 Weih, 2006 
149 Ibid 
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4. Trädbränslen 
 

 
Avsnitt 4 och 5 handlar om förädlade trädbränslen; ved, bark, grenar och toppar (GROT), flis, 
sågspån och kutterspån, samt förädlade former; bränslepulver, bränslebriketter och 
bränslepelletar. 
Inför användningen av beräkningsprogrammet är det viktigt att läsa avsnitt 5.2 där det tas upp 
olika faktorer som påverkar uppskattningen av energipotential i skogar.  I tabell 21 visas 
vanliga mått som används inom skogsindustrin 
 

Tabell 21. Måttenheter för skogssortiment 
Kg TS/ Ton TS Torrsubstans i kg eller ton, det vill säga  utan vatten 
  
Torr rådensitet (kg/m3) Kvot av torrmassa och rå volym 
Rådensitet Kvot av rå massa och rå volym 
  
Ub Utan bark 
Pb På bark 
Ob obarkat 
  
m3sk- skogskubikmeter Anger en trädstams volym ovanför stubbskäret, inkl topp och bark. 

Används för rotstående skog. (Betecknas även med m3f = 1,2 
m3sk) 

m3 f- kubikmeter fast Den exakta volymen av en hög flis eller ved utan yttre mellanrum. 
M3t- kubikmeter travat 
mått 

Anger en traves totalvolym, inkl. bark, luft mm.  
(1 m3 t = 0,55 – 0,60 m3f ) 

  
m3f ub- kubikmeter fast 
volym 

Anger virkesvolymen utan bark. Handelsmått för massaved 

m3f ob Kubikmeter travad obarkad ved 
m3s- kubikmeter stjälpt 
mått 

Den yttre volymen inklusive hålrum. Ibland används istället 
termen löskubikmeter.  
1m3s = 0,36 m3f  

m3to- kubikmeter 
toppmätt volym 

Kubikmeter toppmätt volym. Handelsmått för timmer.  
 

[1] Novator, 2007a  
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4.1 Trädbränslen  

Trädbränslen, trädråvara som ej genomgått kemisk process, står idag främst för produktion av 
värme men också el.  Det handlar om rester från avverkning av timmer och massaved, grenar 
och toppar (GROT), restprodukter från såg- och massaindustrin t.ex. spån och bark samt 
träavfall som t.ex. rivningsvirke och pallar. Trädbränslen förädlas också till träpellets och 
träbriketter.150  
 
I Sverige finns det drygt 20 miljoner hektar skogsmark och en årlig tillväxt om 107 miljoner 
kubikmeter stamved, cirka 28 miljoner kubikmeter grenar och toppar samt 30 miljoner 
kubikmeter stubbar. Hur mycket av detta som kan utvinnas och hur mycket som kan bli till 
bränsle beror på behovet av hänsyn till naturvårdsaspekter och markens långsiktiga 
produktionsförmåga, på beståndets utseende (terräng och trädslag), var i landet beståndet 
ligger, samt priserna på alternativa bränslen, på massaved och på timmer. Det tas idag ut ca 
12 miljoner kubikmeter skogsbränsle direkt ur skogen och ytterligare 35 miljoner kubikmeter 
i form av industriella biprodukter (spån, bark, svartlut från massaindustrin).151  
 
 

4.2 Inför kalkylerna 

4.2.1 Kort om värmevärden 

Uppgifter om värmevärden är svåra att hantera. Dels skiljer värmevärdet kraftigt mellan olika 
delar av trädet, dels blir eldningsresultatet olika beroende på fukthalten. Värmevärdet i tall, 
gran och björk är nästan likadant när det gäller veden men det finns vissa delar av björken 
som har ett högre värmevärde pga. en högre densitet.152   

De tunga trädslagen som bok, ek och björk har höga värmevärden och är därför populära 
bland vedeldare.  Generellt innehåller ett tungt vedträ mer energi än ett lätt, förutsatt att 
tyngden inte beror på vatten. Allmänt sägs det att så länge veden är torr passar den bra som 
bränsle. Det som lär vara avgörande är prissättning och handel med ved eftersom man kan ta 
lite mer betalt för energirik ved153. Värmevärden hos olika trädslag visas i tabell 21 

                                                 
150 Svenska bioenergiföreningen, 2007 
151 Ibid 
152 Skogsstyrelsen, 2007 
153 Ibid 

 
40 
 
 
 



Tabell 21. Värmevärde hos olika trädslag 
Trädslag Effektivt  

Värmevärde (kWh/kg)
Effektivt  
Värmevärde (MWh/t) 
 (*) 

Tall 4,4 4,4 
Gran 4,5 4,5 
Björk 4,3 4,3 
Al 4,1 4,1 
Bok 4,0 4,0 
Ek 4,2 4,2 

                                 [1] Strömberg, 2005 
                                 (*) kWh/kg (x 1000) = MWh/t 
 
 

4.2.2 Bränsleegenskaper 

All skoglig biomassa har i stort sett samma energivärde räknat per kilo TS (torrsubstans). 
Däremot är densiteten lite olika för olika trädslag och för olika fraktioner (stamved, bark, 
grenved, barr och löv). Det absoluta energivärdet för vedråvara är 19,2 MJ/kg TS 
(TS=TorrSubstans) dvs. 5,3 MWh/ton. Det är viktigt att lägga märke till om värdet gäller TS, 
där vikten av vatten räknas bort.154 
 
Det effektiva värmevärdet av vedråvaran påverkas av hur mycket av energin som måste 
användas för att ”koka bort vatten”. Nyavverkad skogsråvara har som regel en fukthalt på ca 
50 %, dvs hälften av vikten är vatten, hälften biomassa. Då gäller att det effektiva 
energivärdet är ungefär 16,6 MJ/kg TS. Regnar det på veden så att den når en fukthalt (FH) på 
75 % så sjunker det effektiva energivärdet till 11,8 MJ/kg TS. Torkar den istället till 25 % FH 
så stiger det effektiva energivärdet till 18,5 MJ/kg TS155.  
 

 

Notera att det absoluta energinnehållet av vedråvara är 19,2 MJ/kg TS 
(TS=TorrSubstans) dvs. 5,3 MWh/ton TS. 
 

 

                                                 
154 Björheden, Rolf, 2007  
155 Ibid 
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5. Kartlagda trädbränslen 
 
 

Tabell 21. Kartlagda trädbränslen 
5.1 Oförädlade bränslen 
5.1.1 Ved 
5.2.2 Bark 
5.3.3 GROT 
5.4.4 Sågverksbränslen 

bränsleflis
sågsspån

kutterspån
  
5.2 Förädlade bränslen 

bränslepulver
bränslepellet

bränslebriketter
 
 
 

5.1 Oförädlade trädbränslen 

5.1.1 Ved 

Vedens fysikaliska egenskaper karakteriseras av densitet, fuktighet, vikt, krympning och hur 
snabbt virket sväller och krymper beroende på fuktighetsförändringar i omgivningen.  Färsk 
ved består till hälften av vatten och andra hälften består av brännbara föreningar uppbyggda 
av kol, väte och syre samt vatten och spårämnen156.  
 
Ju torrare veden är desto högre är energiinnehållet. Vidare står densiteten hos ved för 
utrymmet för luft och vatten mellan fibrerna. Energiinnehållet per volymsenhet är då högre 
hos ved med hög densitet eftersom fibrerna ligger tätare till varandra vilket betyder att vatten- 
o luftinnehåll är lägre.  Densiteten ges som kilo torrsubsubstans per fastkubikmeter (kg 
TS/m3f) och varierar mellan olika trädslag. 157                       
  

5.1.2 Bark 

Bark är främst en produkt från sågverk och massaindustrin. Den mängd bark som årligen 
produceras i sådana industrier i Sverige uppgår till 3,6 miljoner ton eller ca 16-17 m3f som 
motsvarar ca 13-14 TWh.158  
 

                                                 
156Novator, 2007b 
157 Ibid 
158 Strömberg, 2005 
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Massaindustrin använder sina trädrester internt där överskottet av bark går till försäljning. Vid 
sågverk däremot, används drygt hälften av barken internt för uppvärmning, 2 miljoner m3f, 
och resten går till försäljning till värmeverken.159  
 
Den vanligaste barken som används som bränsle är barrbark. Björkbark är oftast torrare än 
barrbark, har därför ett högt värmevärde och brinner bra. Aspbark har också en högre torrhalt 
än gran- och tallbark men pga. hanteringsfaktorer används den inte i lika stora utsträckningar. 
Faktorer som hur veden behandlas innan den kommer till massabruket/sågverket har stor 
betydelse för barkens askhalt. 160 

5.1.3 GROT 

GROT (grenar och toppar) kallas också för primärt skogsbränsle och sönderdelas/flisas innan 
den används.  Sönderdelningen gör det enklare att, internt i energianläggningen, transportera 
och hantera bränslet, och det blir också förbränningstekniskt enklare att få en effektiv 
förbränning med ett sönderdelat bränsle.161 Det är en förutsättning att GROT ska ha en 
fukthalt på 35- 45 %, att uttaget sker på sommaren och att den har fått ligga och torka på 
hygget.162  

All GROT används som flisbränsle i värmeverk och blandas nästan alltid med andra 
trädbränslefraktioner som sågverksrester. Ibland blandas den även med torv och salix. 
Pelletering av GROT skulle vara dyrt eftersom det skulle kräva en genomgående sortering för 
grus och jord.163 

Mycket grovt kan man säga att man tar ut 250 m3f ub stamved på ett hektar men det varierar 
kraftigt. Observera att denna mängd blir en stor del energi i ett senare led ( rester från 
sågverk, osv). På samma hektar kan man kanske dessutom få ut 125-250 m3s GROT men 
denna siffra är osäker.164  Figur 8 visar den energi som man får ut från den mängd GROT som 
finns att hitta i 1m3sk slutavverkad skog. 

1 m3sk i slutavverkning ger GROT med 0,95-1,2 MWh 
 

Figur 8. Energiproduktion från grot från 1m3s slutavverkad skog 
[1] Novator, 2007a 

 
 

5.1.4 Sågverksbränslen 

Drygt 50 % av det träd som bearbetas blir plank och bräder medan den övriga andelen blir 
biprodukter165. Dessa är: 
 
Råflis  används av cellulosa industri 
Sågspån  används som biobränsle eller till spånskivsindustrin 
                                                 
159 Ibid 
160 Ibid 
161 Björheden, Rolf, 2007 
162 Skogstyrelsen, 2007a  
163 Strömberg, 2005 
164 Björheden, Rolf, 2007 
165 Strömberg, 2005 
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Torrflis  flisade kapbitar som blir efter kapning och längdjustering av torkade plank och 
bräder 
Bark  stocken barkas innan sågning. Bark används bl.a som biobränsle 
Reducerflis  bli stockens rötdel stor så svarvas ner den. Anses som bra biobränsle. 
Kutterspån  Mycket torrt, bildas vid hyvling av virke. Används främst för tillverkning av 
bränslepellets, en förädlad bränsleform. 
 
Bränsleflis är sönderdelat trädråvara som är känslig för mögel och röta pga. dess relativt höga 
fukthalt vilket ställer höga krav på hantering och lagring166. Flis av stamved innehåller en 
fukthalt på ca 50 % och används som regel inte till bränsle utan har sin avsättning främst 
inom cellulosaindustrin.167 Sågspån och kutterspån är rester från sågverk och snickeri, 
används som bränsle samt förädlas till bränslepulver, bränslepellets och bränslebriketter.168 
Rått sågspån har en hög fukthalt (50-60 %) som begränsar användningen av bränslet till 
förbränningspannor som fungerar med full förbränningseffekt. Däremot är kutterspån en 
mycket torrare produkt men som kräver stora krav på lagringsutrymme pga. sin låga 
densitet.169 

5.1.5 Förbränningsegenskaper 

Tabell 22 visar förbränningsegenskaper för GROT, flis, sågspån och kutterspån. Dessa är 
standard värden och det specificeras inte vilket trädslag dessa kommer ifrån. 
 

Tabell 22. Bränsle egenskaper hos Grot, flis, sågspån och kutterspån 
Bränsle Grot Flis Sågspån Kutterspån 
Fukthalt % 35/ 45  30–50  50  10  
Effektivt 
värmevärde MWh/ 
m3s 

 0,8-1,0 0,6-0,7 0,6-0,8 

Effektivt 
värmevärde MWh/ 
ton 

3,2 /  2,6 2,25- 2,35 2,30 4,70 

Volym: 1m3s i ton  0,31-0,28 0,34-
0,29 

0,17-0,14 

Volym: 1m3s i m3f  0,37 0,32 0,15-0,20 
Askhalt i %  0,5- 2,0   
Råvara Grenar och 

toppar 
Avverkningsrester, rötved, 
returträ, spån och bark 

  

[1]Novator, 2007; [2] Svenska Trädbränsleföreningen  

5.2 Förädlade trädbränslen 

5.2.1 Förbräningsegenskaper- pulver, pellets, briketter 

Bränslepulver, bränslepellets och bränslebriketter är tre olika förädlade bränsleformer med 
varierande egenskaper beroende på förädlingsform och råvara. Å ena sidan är det effektiva 

                                                 
166 Svenska bioenergiföreningen, 2004 
167 Strömberg, 2005 
168 Svenska bioenergiföreningen, 2004 
169 Strömberg, 2005 
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värmevärdet högre hos förädlade trädbränslen än hos oförädlade. Å andra sidan innebär 
förädlingsprocessen flera steg, utrustning och energi. 
 
De råvaror som förädlas är främst restprodukter från träindustrin i form av sågspån och 
kutterspån. Sågspån från sågverken innehåller naturligt 50 % vatten medan kutterspån och 
sågspån från snickerier innehåller 6- 15 % vatten.170 
 
Träpulver används främst i stora anläggningar till exempel värmeverk medan pellet används i 
båda stora och små anläggningar. Vid pulvereldning sker bränsleleveranser ofta i form av 
pellets och/eller briketter som mals vid energiverken innan förbränning.171  
 
Vid förädling tillsätts pellets bindmaterial i form av lignosulfat. Vid dess förbränning behåller 
pellet sin komprimerade form medan briketter vidgar sig snabbt vilket betyder att 
hållfastheten av pelletsen är högre. Vid brikettproduktion tillsätter man inget bindemedel 
eftersom träets eget lignin räcker för att hålla ihop briketten.172  
 
Tabell 23 visar förbränningsegenskaper för förädlade trädbränslen. 
 

Tabell 23. Värmevärden och övriga egenskaper hos förädlade trädbränslen 
 Bränslepulver-  torrt 

finmalet trämaterial 
Bränslepellets Bränslebriketter 

Effektivvärmevärde  
MWh/ ton 

4,8-5,2 4,5- 5,0 4,5-5,0 

Effektiv värmevärde 
MWh/ m3 

1,0-1,3 2,2-3,5 2,2-3,5 

Fukthalt (%) 4-6 %  12- 15 % 12- 15 % 
Askhalt procent 0,5-0,2 0,5-5,0 0,5-5,0 
Storlek 0,2-1,0 mm 2 cm långa cylindrar; 

6-12 mm i diameter 
7 cm långa;  4- 7cm i 
diameter 

Volym 2 ton pulver mots. 
1m3 olja 

2,1-2,2 ton mots. 
1m3 olja 

2 ton mots. 1 m3 olja 

Vikt 200 kg/ m3 600-700 kg/ m3 550-650 kg/ m3 
Omvandling från 1 
ton bränsle i m3s 

4,5- 5,0 m3s 1,5-1,8 m3s 1,5-1,8 m3s 

Råvara Kutterspån, sågsspån, 
flis 

Flis, sågspån, 
kutterspån, bark där 
sågspån vanligast. 

Kutterspån, sågsspån, 
flis 

 [1] Novator, 2007a; [2] Svenska Trädbränsleföreningen, 2007a 

 

                                                 
170 Strömberg, 2005 
171 Ibid 
172 Skogsstyrelsen, 2007b 
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5.3 Miljöpåverkan 

Trädbränslen är förnyelsebara energikällor som inte tillför miljö ett nettotillskott koldioxid 
(växthuseffekten) eller svavel (försurning). Den aska som bildas anses dessutom som ett 
utmärkt gödselmedel som innehåller viktiga växtnäringsämnen. 173  
 
I jämförelse med oförädlade trädbränslen medför förbränning av förädlade bränslen lägre 
askbildning per producerad energimängd.  Dessutom är rökgasflödet lägre på grund av 
bränslens lägre vatteninnehåll. Det höga energiinnehållet per viktsenhet hos briketter och 
pellets innebär dessutom färre transporter.174 Å andra sidan går det åt energi vid torkningen av 
råvaran inför pelleteringen.  
 
Svavel och kväveutsläpp beror på ämnenas innehåll i bränslet. Kväveoxider (NOX) bildas ur 
kvävet som finns i luften om förbränningstemperaturen är för hög .175 Dåliga 
driftförhållanden leder till ofullständig bränsleförbränning och därmed till bildning av 
partiklar. Utsläpp av svavel-, kväveföreningar och stoft påverkas också på effektiviteten
rökgasreningen. Koldioxidemissioner beror av kolinnehåll 176

 av 
et i bränslet.   

                                                

 
Uppvärmning leder till flera emissioner av till exempel tungmetaller och giftiga dioxiner och 
beror på faktorer som bränsleegenskaper, driftförhållanden och reningsteknik.177 Enligt en 
analys av befintliga uppvärmningssystem och emissioner till luft med avseende på försurning, 
övergödning, partiklar och växthuseffekt, anses eldning med pellets vara det bästa alternativet 
efter solvärme.178  De eldningssystem som jämförs är pannor eldade med olja, naturgas eller 
ved; värmedistribution genom direktverkande el eller fjärvärme; värmeproduktion med 
värmepump.  Det framgår av analysen att vedpannor har hög påverkan på försurning, 
övergödning och partiklar. Detta styrs mycket av hur gammal eller modern pannan är samt av 
underhållningsrutiner. Under åren har olika sorters vedpannor utvecklats och 
eldningstekniken anses mest avgörande gällande miljöpåverkan.  Ackumulatortank är en typ 
av eldningsutrustning som rekommenderas.179 
 
Man ska tänka på att emissioner skiljer sig mycket åt mellan pannor. En ny och dålig 
underhållen panna kan släppa ut mycket mer än en väl underhållen gammal panna.  
Användningen av moderna pannor som är rätt dimensionerade, underhålls, regleras samt eldas 
med lågsvavliga bränslen anses vara det bästa alternativet för att hålla emissioner med 
avseende på försurning, övergödning, växthuseffekt och partiklar relativt låga.180 
 

 
173 Svenska Trädbränsleförening, 2007b 
174 Novator, 2007b 
175 Energimarknadsinspektionen 2007 
176 Ibid 
177 Ibid 
178 Ibid 
179 Ibid 
180 Ibid 
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5.4 Beräkningsprogrammet 

Vid skogsavverkning i Sverige tillvaratas viss stamved till energiändamål, men framför allt 
utnyttjas grenar och toppar som inte används av skogsindustrin.181 
 
GROT  
 
      Användaren 

Man ska ange hektar skog till avverkning 
 
Dataunderlaget  
Baseras på följande antaganden: 
 
GROT; 
1 hektar skog  125- 250 m3s GROT  
1m3s= 0,36 m3f  
Genomsnittlig densitet på tall, gran och björk  396 kg TS/ m3f (*) 
Volym x Densitet = Vikt (kg) 
Värmevärde på GROT i MWh  3,2 (35 %)  
fukthalt.  

      (**) Strömberg, 2005 
 
 
ÖVRIGA TRÄDBRÄNSLEN 
 
Användaren 

Gällande övriga oförädlade ska man ange mängd i m3s.  
Gällande förädlade bränslen ska man ange mängd i ton.  

 
Dessa måttenheter verkar vara de som används oftast. Notera att de värden i tabellerna gäller 
olika fukthalter.  
 
 
OBS. I och med det inte är möjligt att veta exakt vilken mängd av de avverkade skogarna som 
går till såg- och massaindustrin eller vilken andel av trädrester från sådana industrier går till 
värmeverk i ett senare led, bör man kontakta dessa industrier (inom kommunen)och fråga om 
statistik på restprodukter och den mängd som går till värmeverk. För tillståndspliktiga 
industrianläggningar gäller att sådan information också finns i offentlig tillgängliga årliga 
miljörapporter. Notera att massaindustrin använder rester från massatillverkning till egen 
uppvärmning. Se avsnitt 6 om avfalls- och restprodukter.  
 
 

                                                 
181 Nationalencyklopedin, 2007  
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Statistik på avverkning, virkesförråd, trädbränslen m.m. efter län, kommun och hela riket 
finns att läsa på Skogsstyrelsens Skogsstatistik Årsbok 2007  www.skogsstyrelsen.se .  
Där kan man hitta siffror som kan vara vägledande för användaren vid användningen av 
beräkningsverktyget. Årsboken är mycket omfattande och innehåller statistik på olika 
skogsrelaterade aspekter vilket kan vara förvirrande.  
 
  Statistik  Skogsstatistik årsbok  
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6. Avfalls- och 
restprodukter 

   
Avfallsbegreppet inkluderar organiska restprodukter, sorterat hushållsavfall, avloppsslam 
samt verksamhetsavfall till exempel från slakterier och andra industrier.182 Avfall hanteras på 
olika sätt t.ex beroende på avfallssort och hur lämpligt för behandling det är.183 Tekniken som 
används vid respektive behandlingsanläggning är också en viktig aspekt att räkna med.  Det 
optimala är att återanvända avfallet oc, om inte möjligt, ska det återvinnas genom olika 
biologiska behandlingsmetoder; kompostering och rötning, materialåtervinning för olika 
sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i anpassade förbränningsanläggningar. 
Deponering anses som den sista lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, 
miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar. 184  Från och med år 2002 är 
det förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall. Deponeringsförbud för organiskt avfall 
infördes 1 juni 2005. Läs mer på Förordning 2001: 512.185 
 
 

6. 1 Kartlagda avfalls- och restprodukter 

De avfallstyper som tas upp i denna sektion gäller främst det avfall som man kan utvinna 
energi från. Detta innebär organiskt avfall som behandlas genom förbränning samt biologisk 
behandling, i synnerhet rötning. Det är dessa behandlingsmetoder som främst leder till och 
avses för energiutvinning i form av värme, el och rågas.  
 
Beräkningsprogrammet inkluderar ett kalkylblad för hushållsavfall och slakteriavfall. 
Gällande hushållsavfall finns det statistik på kommunalt producerade mängder vilket 
möjliggör en ungefärlig kalkyl av energipotentialen i MWh. Gällande slakteriavfall finns det 
värden på biogasutbyte per mängd och sort slaktrester vilket möjliggjorde kalkylen. Övriga 
avfalls- och restprodukter tas upp i detta avsnitt men det har inte skapats ett kalkylblad för 
dessa. Se tabell 24. 
 
                                           
                                             Tabell 24. Kartlagda avfalls- och restprodukter 

6.2 Resurser med kalkyblad Hushållssavfall 
6.3  Slakteriavfall 
6.4 Resurser utan kalkylblad Avloppsslam 
6.5  Industriavfall 
6.6  Trädgårdsavfall 

 
 
 
 
 
                                                 
182 Bioenergiportalen, 2007k 
183 Avfalls Sverige, 2007 
184 Ibid 
185 Sveriges Miljömål, 2007  
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6.2 Hushållsavfall 

Enligt det svenska systemet för avfallshantering ansvarar kommunerna för hushållens avfall. 
I begreppet ingår kärl och säckavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall 
(inklusive impregnerat trä) samt jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier 
och restauranger186. De metoder som avfallet behandlas med och hur effektivt dessa fungerar 
beror mycket på hur väl sorterat avfallet är. 
  
Nedstående text innehåller statistik tagen från Avfalls Sverige (2007) 
 
År 2006 behandlades i Sverige 4 500 200 ton hushållsavfall varav 469 880 (10, 6 %) genom 
biologisk behandling och 2 107 860 (46, 8 %) genom förbränning med energiutvinning. 
Resten behandlades som farligt avfall, materialåtervanns eller deponerades187. Se tabell 25 för 
siffror. 
 
 

Tabell 25. Behandlade mängder hushållsavfall, 2006 

          [1] Avfalls Sverige, 2007 

Hushållsavfall 2006  Mängd i ton % 
Farligt avfall 38 960 0, 9 
Materialåtervinning 1 657 520 36,8 
Biologisk behandling (grönavfall och matavfall) 469 880 10,4 
Energiutvinning genom förbränning 2 107 860 46,8 
Deponering 226 000 5,0 
Total behandlad mängd 4 500 220 100 

 
 Den totala mängd avfall (inte bara från hushållet) som behandlades biologiskt utgjorde 
736 120 ton. Av denna mängd rötades 283 730 ton (38,5 %), varav 44580 ton (6 %) 
hushållsavfall. Detta ledde till en rågasproduktion motsvarande 181 270 MWh. Gasen 
användes till olika applikationer; fordonsgas, elproduktion, uppvärmning samt inspädning i 
naturgasnätet. Vidare behandlades det 4 009 800 ton avfall genom förbränning till 
energiutvinning varav 2 107 860 ton (51 %) hushållsavfall. Den totala produktionen av värme 
och el uppgick till 10 270 290 MWh respektive 1 187 390 MWh188.  
 
Det finns ingen exakt statistik som säger hur mycket energi utvanns det året just från 
hushållsavfallet men det uppskattas att det utvinns 2 MWh energi från förbränning av 
organiskt hushållsavfall och 1 MWh från dess rötning.189 Se tabell 26. Det framgår inte av 
källan om värden i tabellen gäller 1 ton TS organiskt material eller om det handlar om1 ton 
utsorterat blött organiskt avfall. Utifrån de relativt låga värdena kan man anta att det handlar 
om det senare.  
 
 

                                                 
186 Bioenergiportalen, 2007k  
187 Avfall Sverige, 2007 
188 Ibid 
189 Bioenergiportalen, 2007k 
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Tabell 26. Värme värden för 1 ton förbrännt och rötat organiskt hushållsavfall 
Förbränning 2MWh 1 ton organiskt 

hushållsavfall  Rötning 1MWh 
 
 
 

6.2.3 Miljöpåverkan  

Informationen i detta avsnitt är tagen från Avfall Sverige 2007. 

Avfallshantering anses som en del av samhällets omsättning av råvaror, näringsämnen samt 
energi. Dessutom anses det att en korrekt genomförd avfallshantering kan hjälpa att hindra 
klimatförändringarna. Minskat koldioxidutsläpp kan vara resultat av en minskad användning 
av fossila bränslen samt ökad materialåtervinning. 
 
Biologisk behandling190 
 
Biogas är en miljövänligt och förnyelsebart bränsle som utvinns vid rötning av biologiskt 
avfall och som kan användas som fordonsbränsle, uppvärmning, elproduktion sam i 
naturgasnätet. Dessutom bildas det biogödsel, ett mycket bra gödselmedel ur miljö- samt 
näringsämnessynpunkt.    
 
Utsläpp till luft uppkommer i de anläggningar där det sker biologisk behandling av organiskt 
material och vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Dagens anläggningar antas ha ett 
metanutsläpp motsvarande 2 % av producerad mängd metan, vilket anses som små men 
viktigt att ytterligare minimera. 
 
Befintliga åtgärder strävar mot att minska miljöpåverkan från anläggningar som producerar 
kompost eller biogödsel från utsorterat bioavfall (inklusive avfall från livsmedelindustrin) 
genom att kvalitetsmärka sin produkt genom certifiering. Certifieringssystemet har tagits fram 
av bland andra Avfall Sverige och har Svenska Forskningsinstitut som besiktningsorgan.  
 
 
Energiutvining från förbränning191 
 
Sedan 1980- talet har de flesta utsläpp från avfallsförbränning minskat med 90-99 % 
samtidigt som krav på ständig teknisk utveckling och bättre sortering av avfallet har ökat och 
därmed bidragit till minskningen. Utsläpp av olika ämnen förekommer vid avfallsförbränning 
men det är främst utsläpp av dioxiner som nämns av AvfallSverige, 2007. Dioxiner är en 
samling av mycket giftiga ämnen som bildas vid förbränning. Dessa fångas upp i reningen 
och hamnar i rökgasreningsresterna där de binds. År 2006 var dioxinutsläpp till luft 0,8 gram 
medan 2005 var det 1,1 gram. Rökgasreningsresterna deponeras eller används som 
neutraliseringsmedel vid återfyllning av gruvor.  
 
Efter förbränningen bildas det slagg i ugnen motsvarande 15-20 viktprocent av den tillförda 
mängden avfall. En del av slaggen deponeras men den största delen, s.k. slaggrus, används för 
ersättning av naturgrus vid till exempel konstruktion av vägar. 

                                                 
190 Avfall Sverige, 2007 
191 Ibid 
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6.3 Slakteriavfall 

Det slakteriavfall som rötas i biogasanläggningar klassificeras i två grupper; blått slaktavfall 
och rött slaktavfall.192  
 
Blått slakavfall kommer from friska djur och består huvudsakligen av gödsel från uppstallning 
och djurens mag-tarminnehåll samt spillblod. Detta avfall ska hygieniseras vid 70ºC under 
minst 1 timme för att eliminera smittspridningsrisker. Biogasutbytet från mag-tarminnehållet 
är dubbelt så stort som från gödsel eftersom fodret i mag/tarm finns i osmält form.193 
 
Rött slaktavfall kommer från sjuka djur och deras mag-tarminnehåll. Kadaver ingår också i 
denna grupp så länge huvud, ryggrad, tonsiller, ögon och mjälte avlägsnas och bränns innan 
kadaver får omhändertas. För att döda virus och sporbildande bakterier ska denna sorts avfall 
upphettas till 130ºC i minst 20 minuter vid ett tryck av 2,5 Bar. Råvaran får ej användas som 
foder i livsmedelproduktion pga. toxinpåverkan på djur och människor.194 
 
Både blått och rött slaktavfall ska finfördelas och främmande föremål avskiljas innan de rötas 
i biogasanläggningen. Optimalt ska detta göras redan i slakteriet. Mycket god hygien och 
försiktighet med att uppmärksamma förflyttningar inom anläggningens olika delar är ett 
måste för att undvika smittspridning till personal eller rötrester.195 I tabell 27 visas statistik på 
slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm 2005/2006. Tabell 28 visar egenskaperna hos 
olika substrat från slakteri för biogasproduktion.  
 
 

Tabell 27. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm i Sverige, 1 000 ton 
Nötkreatur   Svin   Får och Lamm 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
135,9 137,4 275,1 264,4 4,1 4,2 

                                [1] Jordbruksverket, 2007o 
 

Tabell 28. Biogasproduktion (CH4 + CO2) olika slakterisubstrat(***) 
Substrat TS % VS % av TS Biogasutbyte (m3/ ton 

blött material*)[1] 
Mag-tarm, fast 15-20 82 91 m3/ton * 
Spillblod 7 83 575 m3/ ton* 
Sanitetsslakt(**) 47 90 482 m3/ton* 
 [1] Grunddata ur BioSystems, 2004 
(* )Egna beräkningar  
(**) Sanitetsslakt utförs på sjuka djur som anländer till slakteriet. En veterinär besiktigar slaktdjuren innan de 
avlivas. Djur som är sjuka slaktas separat på sanitetsslaktavdelningen.196 
(***) Värmevärde biogas:6,5 Kw/ m3 

                                                 
192 BioSystems, 2004 
193 Ibid 
194 Ibid 
195 Ibid 
196National Encyklopedin, 2007  
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6.4 Avloppsslam 

Avloppsslam definieras som slam från avloppsreningsverk, flerkammarbrunnar och liknande 
anordningar där avloppsvatten från hushåll eller tätorter behandlas.197 Hit tillhör också det 
slam som kommer från andra typer av reningsverk där vatten med liknande sammansättning 
behandlas till exempel från livsmedelindustrin. Slammet består av organiskt material, 
näringsämnen och det som spolas ner i avloppet och anses som en mycket bra källa till fosfor 
och andra näringsämnen som marken behöver. Å andra sidan innehåller slammet tungmetaller 
och andra föroreningar som det finns gräns- och riktvärden för. 198 Cirka 1 000 000 ton 
avloppsslam, varav 240 000 ton utan vatten, bildas årligen i de kommunala reningsverken. 
 50 % av denna mängd utgörs av organiskt material. Slammet innehåller ca 3 % fosfor, 3,5 % 
kväve vilket innebär en årlig mängd på ca 6000-7000 ton fosfor och 8000-9000 ton kväve 
enligt Naturvårdverket.199 Innehållet i flerkammarbrunnar klassas också som slam. Blandar 
man slam från flerkammarbrunnen med gödseln, eller sprider slammet från 
flerkammarbrunnen direkt i fält, ska man då uppfylla de befintliga verksamhetskraven för 
avloppsslam.200  

Avloppsslammet har 6 olika användningsområden och oavsett vilken användning slammet ska 
ges till, rötas det först för att underlätta dess hantering. Ett av användningsområdena gäller 
förbränning med energiutvinning; torkat eller avvattnat slam kan brännas separat eller 
tillsammans med biobränslen eller avfall201.  Det är endast ett fåtal förbränningsanläggningar 
som har tillstånd att bränna avloppsslam i Sverige och dessa är ofta tidsbegränsade. Att de är 
tidsbegränsade beror på att man vill avvakta utveckling av teknik där fosfor återvinns även 
vid förbränning av slam. Dessutom har avloppsslam har högt energivärde i sig och 
anledningen till förbränning är ofta kvittblivning202.  

De övriga användningsområden är gödsling av åkermark, gödsling i skogsbruket, 
anläggningsjord, framställning av produkter och deponering. Det finns olika kvalitetsregler 
för slammet för respektive användningsområde203 förutom för det avloppsslam som förbränns 
för energiutvinning som det inte finns gränsvärden för tungmetaller och andra föroreningar 
för. De enda gränsvärden som finns för avloppsslam gäller återföring till jordbruksmark. 
Dessa gränsvärden borde styra så att det mer kontaminerade slammet går till förbränning.204 

När det gäller slamspridning på åkermark, finns det gränsvärden för hur stora mängder 
metaller som får tillföras åkermarken via avloppsslam. Vidare, ska marken tillföras 
avloppsslam om metallhalterna i marken är lägre än de värden som framgår av tabellen nedan. 
År 2002 lämnade Naturvårdsverket ett nytt förslag till Miljödepartementet med syfte att 
skärpa krav för hygienisering av slammet och strängare gränsvärden för metaller. 
Beslutsarbetet skulle inledas först 2007205 Tabell 29. visar gällande värden i dagsläget.  

 

                                                 
197 Naturvårdsverket, 2007a 
198 Ibid 
199 Naturvårdverket, 2007c 
200 Jordbruksverket, 2007q 
201 Naturvårdsverket, 2007d 
202 Gårdstam, Linda, 2007 
203Naturvårdsverket, 2007d 
204Gårdstam, Linda, 2007 
205 Naturvårdverket, 2007b 
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Tabell 29. Gränsvärden för slamspridning samt marken innehåll på metaller 
Metall Maximal metallhalt i 

mark, mg/kg 
torrsubstans 

Maximal metallhalt i slam, 
mg/kg torrsubstans 

Årlig maximal tillförsel av 
metaller med slam, gram 
per hektar* 

  

Bly 40 100 25   
Kadmium 0,4 2 0,75   
Koppar 40 600 300   
Krom 60 100 40   
Kvicksilver 0,3 2,5 1,5   
Nickel 30 50 25   
Zink 100** 800 600   
* Genomsnitt räknat för en 7-årsperiod  

** I följande län får markens zinkhalt uppgå till 150 mg/kg torrsubstans i jord: Jämtlands, Stockholms, 
Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västmanlands 

[1] Jordbruksverket, 2007p   

 
För att närmare läsa om förslaget om hygienisering av slammet kan man besöka 
Naturvårdsverket hemsida under  
 
Avlopsslam   Regler för avloppslam   Förslag till ny förordning.   
 

 

6.5 Verksamhetsavfall 

Informationen i detta avsnitt är tagen från Avfall Sverige 2007. 

Avfallet tas hand av kommunerna som ansvarar för hushållets avfall, och producenterna som 
ansvarar för det avfall som kommer från sina respektive produktgrupper. Dessutom finns det 
en kategori som kallas för verksamhetsavfall som utgörs av industrin/ näringslivet när avfallet 
inte avses till de två övriga grupper.206 Mer än 90 % av industrins avfall omhändertas av 
privata entreprenörer fast det finns vissa kommuner där små och medelstora företag får lämna 
sitt avfall på återvinningscentralen mot en viss avgift.207 
 
Den första rapporten med statistik om mängder avfall som inte bara är hushållsavfall 
publicerades år 2006 och gäller mängder under 2004. Liknande rapport kommer publiceras 
vartannat år, dvs. statistik på mängderna under 2006 kommer först år 2008.208 
Enligt rapporten, uppstod det 114 463 000 ton avfall inom industrisektorn (ca 118 miljoner 
ton inklusive hushållsavfall) varav 55 082 000 ton icke-farligt och 981 000 ton farligt avfall 
(1 354 000 ton inklusive hushållsavfall). Resterande 58 400 000 ton från gruvindustrin  
deponerades även om det var icke-farligt avfall. Av det behandlade icke-farliga avfallet 
förbrändes 10 773 000 ton (inklusive hushållsavfall) till energiändamål därav 1000 ton i 
bortskaffningssyfte. Den mängd farligt avfall som förbrändes uppgick till 382 000 men det 
specificeras inte om det utvanns energi från förbränningen. En stor del av det bestod av 
kemiska rester och oljeavfall. 209    
 
Avfallet från sådana industrier som ingår under verksamhetsavfall innebär en möjlig källa till 
energi. Formler som beräknar energitillförseln från dessa industrier ingår inte i kalkylbladet 
men det har gjorts en kartläggning av de verksamheter (även sådana som kommunerna har 

                                                 
206  Avfalls Sverige 
207 Ibid 
208 Naturvårdsverket, 2007e 
209 Ibid 
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ansvaret för gällande avfallsinsamlingen) som har en sådan avfallsproduktion som skulle 
kunna användas till energiändamål.  Man ska räkna med att allt avfall som kommer från de 
kartlagda verksamheterna har olika struktur och genomgår olika typer av industriella 
processer och reningsteknik vilket är avgörande för att bedöma vilken 
avfallsbehandlingsmetod det är lämpligt för och därmed dess potential som energikälla.  
 
Resurshushållningen förbättras något genom att det brännbara material som inte går att 
återvinna används till energiutvinning.210 De verksamheter som listas nedan anses generera en 
betydande mängd avfall som är lämplig till rötning, kompostering eller förbränning till 
energiproduktion. Den sorts avfall som komposteras eller rötas är organiskt avfall från 
exempelvis livsmedelproduktion. 
 
Genom rötning eller kompostering kan näringen i matavfallet återföras till jordbruket i form 
av biogödsel.211 Kompostering kan dock medföra avsevärda kväveförluster. Avfall som 
klassas som brännbart brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har 
startat. Dessutom ska brännbart avfall såsom trä och plast separeras från det farliga brännbara 
avfallet.212  Det finns en till kategori avfall som inte är brännbart och som brukar hamna i 
deponi. Till denna grupp tillhör porslin, metall som inte kommer från förpackningar, glas som 
inte kommer från förpackningar och keramik.  
 
Tabell 30 nedan är en sammanställning av verksamheter som kommunerna kan kontakta för 
att få mer specifik information om de mängder producerat avfall som skulle kunna utnyttjas 
till energiändamål.  
 

Tabell 30. Verksamhets sammanställning 
Organiskt avfall Kommentarer Organiskt/Organiskt 

brännbart 
Kommentarer 

Slakterier Hotell(**) 
Mejerier Restauranger och 

storkök (**) Djuruppfödning 
Stora matkedjor(**)  
Skolor(**)  
Sjukhus (*)  
Djuruppfödning  

Organiska rester som 
får rötas eller 
komposteras. Vid 
djuruppfödning är 
det gödsel som kan 
rötas/ komposteras. 

Sågverk  

Verksamheter som 
producerar organiskt 
avfall som kan rötas 
eller komposteras 
men också den sorts 
organiskt avfall som 
är lämpligt till 
förbränning; trä, plast 
m.m.   

(*) Avfall från sjukhus delas in i 5 kategorier där endast det biologiska avfallet förbränns och 
det övriga destrueras. Som biologiskt avfall räknas försöksdjur, vävnad och annat 
kontaminerat material. 
(**) Kommunerna ansvarar för insamling men det rekommenderas att dessa verksamheter 
sorterar ut sitt avfall.213  
 

                                                 
210 Göterborgskommun, 2007  
211 Sysav, 2007  
212 Västeråskommun, 2007  
213 Sysav, 2007  
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6.6 Trädgårdsavfall 

I begreppet trädgårdsavfall ingår t ex ris, kvistar, häckklipp, blomblad, grenar, löv, gräsklipp, 
blast, halm, mossa och bark. En stor del av soporna från parker, trädgårdar och 
koloniområden består av trädgårdsavfall som kan behandlas genom att det komposteras på 
olika sätt: komposthög (i eller utan behållare), ytkompostering eller nedgrävning.214 Det är 
också tillåtet att elda det egna trädgårdsavfallet under vissa parametrar eller att flisa det i en 
kompostkvarn som fördelar grenar och kvistar. Flisat trädgårdsavfall kan komposteras eller 
skickas till kommunernas återvinningscentraler där det behandlas.215 Det är den mängd 
trädgårdsavfall som kommer till kommunala enheter som kan användas till energiproduktion i 
form av värme och el.  
 

                                                 
214 Svenska Förbundet för Kolonigårdar och fritidsbåtar, 2002 
215 Håll Sverige Rent, 2008 
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7. Inmatning av data 
 
Beräkningsprogrammet är baserat på data som finns för varje resurs i handboken och som 
återfinns till viss del i själva programmet under dataunderlag åkerbränslen, dataunderlag 
trädbränslen, dataunderlag avfalls- och restprodukter. I tabell 31 visas en sammanfattning av 
de data som ska matas in i beräkningsprogrammet för respektive resurs. 
 

Tabell 31. Data som ska matas in i beräkningsprogrammet 
 

ÅKERBRÄNSLEN(*) Data att mata in   
      
Halm Hektar   
Spannmål Hektar   
Sockerbetor Hektar   
Vallgrödor Hektar   
Oljeväxter Hektar   
Energigräs: Rörflen Hektar   
Hampa Hektar   
Torv Hektar   
Gödsel Antal djur; kor, svin, hönor.  
Energiskog: Salix Hektar   
      
(*) som avses till bioenergi     
      
SKOGSBRÄNSLEN     
      
Oförädlade bränslen     
      
GROT Hektar skog   
Sågverksbränslen Mängd i kubikmeter   
      
Förädlade bränslen Mängd i ton   
      
AVFALL OCH RESTPRODUKTER     
      
Hushållsavfall Mängd i ton   
Slakteriavfall Mängd i ton   
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7.1 Åkerbränslen 

 
Användaren ska ange antal hektar respektive odlad gröda i de gula rutorna. I de fall där det 
finns två siffror som resultat, står dessa för ett intervall mellan lägst och högst (i rött) mängd 
energi som kan utvinnas just från den angiven areal odlad biologisk resurs och den energiform 
som produceras av den.  Anledningen till detta beror på olika faktorer som påverkar 
odlingarna och avkastningar per hektar och som tagits upp tidigare i handboken. Gällande 
gödsel ska man ange antal djur.  Information av vilka sorts data som användaren behöver ange 
återfinns i handboken för respektive resurs samt i tabell 31.  
 

HALM 
Yta 
(hektar) MWh 

Eldning 1 8
    16

Figur 1. Exempel på datainmatning: jordbruksbränslen 
 

7.2 Trädbränslen 

 
Fall 1: I den gula rutan ska användaren ange antal hektar skog. Resultaten avser den mängd 
energi som kommer från den mängd GROT som erhålls från angiven mängd hektar skog. I de 
fallen där det finns två siffror som resultat, står dessa för ett intervall mellan lägst och högst (i 
rött) mängd energi som kan utvinnas just från den angiven areal.  
 

GROT     
  Yta (hektar) MWh 
(45 % fukthalt) 1 46,28 
( 35 % fukthalt)   56,96 

Figur 2. Exempel på datainmatning: skogsbränslen 
 
 

 
Fall 2: När det gäller övriga oförädlade bränslen som flis, såg- och kutterspån samt förädlade 
bränsleformer såsom bränslepulver, bränsleflis och bränslebriketter ska man ange mängd i 
kubikmeter eller ton. Detta pga. dessa måttenheter används oftast inom skogsindustrin samt 
pga. samlade data till beräkningsunderlag som har styrt de måttenheter som använts. I de fall 
där det finns två siffror som resultat, står dessa för ett intervall mellan lägst och högst (i rött) 
mängd energi som kan utvinnas från just angiven volym/ mängd. 
 

FLIS 
Mängd 
(m3s) MWh 

(50 % - 30 % fukthalt) 1 0,8 
   1 

BRÄNSLEBRIKETTER 
Mängd i 
(ton) MWh 

(12-15 % fukthalt) 1 4,5 
    5 

Figur 3. Exempel på datainmatning: förädlade och oförädlade bränslen 
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7.3 Avfalls- och restprodukter 

 
De resurser som hör till denna kategori och som ingår i beräkningsprogrammet avser 
hushållsavfall samt slakteriavfall.  
 
Gällande hushållsavfall ska man ange mängd organiskt avfall i ton som samlats i kommunen. 
Det skulle vara optimalt att identifiera de behandlingsmetoder som det samlade avfallet är 
avsett för. Kalkylen avser de två behandlingsmetoder som främst avses till bioenergiändamål; 
förbränning och biologisk behandling (rötning). 
 
När det gäller slakteriavfall ska man ange mängd i ton. Optimalt är att man skiljer mellan 
olika slakterirester såsom mag-tarm, spillblod samt sanitetsslakt.  
 
 

HUSHÅLLSSAVFALL
Mängd i 
ton MWh 

Förbräning 1 2
Rötning 1 1
 

                                   Figur 4. Exempel på datainmatning:  hushållsavfall 
 
 
Förutom de avfallstyper som faller på kommunalt ansvar, dvs. hushållsavfall, finns det i de 
flesta fallen ingen allmän statistik på producerade mängder avfall och de behandlingsmetoder 
det avses till.  Det är upp till varje kommun att samla in specifika uppgifter om genererad 
mängd verksamhetsavfall. I avsnitt 7.5 kan man läsa mer om detta och hitta förslag om hur 
och var man kan få siffror för vissa typer av avfall som man kan utvinna energi från.  
 
 

Öppna Microsoft Excel filen för att börja använda beräkningsprogrammet. 
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