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FÖRORD 
 
 
Det har i olika sammanhang framkommit att värmeverken i många fall inte är intresserade av 
att ta emot grön GROT. För att undersöka hur det förhåller sig med den saken har en enkät 
skickats till de bränsleansvariga på ca 50 större och mindre värmeverk på olika platser runt 
om i Sverige. Resultatet från studien kan användas som diskussionsunderlag vid teknik- och 
metodutveckling för uttag av skogsbränsle. 
 
Studierna som redovisas i rapporten har genomförts i samarbete med SkogForsk inom ESS-
programmet. Sammanställningen av resultaten har genomförts inom delprojekt Skog. 
 
Ett varm tack riktas till medverkande företag! 
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Sammanfattning 
Föreliggande undersökning har genomförts i syfte att få en indikation på hur efterfrågan på 
grön GROT (grenar och toppar med gröna barr) ser ut i dagsläget och vilken efterfrågan man 
kan förvänta sig de närmast kommande åren. Undersökningen är genomförd i form av en en-
kät som skickats till 52 större och mindre anläggningar med pannor av typen fluidicerande 
bädd och roster. Fem av pannorna eldade inget primärt skogsbränsle år 2007 men bedömer att 
man kommer att göra det år 2011. Dessutom tillkommer tre nybyggda pannor år 2011 som 
enligt uppgift kommer att elda med primärt skogsbränsle. Övriga 44 anläggningar eldade helt 
eller delvis med primärt skogsbränsle motsvarande 3 727,6 GWh år 2007 fördelat på 146,9 
GWh grön GROT, 3 486,2 GWh brun GROT och 94,5 GWh Löv. Grön GROT (flis/kross) 
svarade för endast 3,9 % av den tillförda energin i form av primärt skogsbränsle. 
 
De 44 anläggningarna fördelade sig på 19 mindre pannor av rostertyp och 25 större pannor 
med fluidicerande bädd. Rosterpannorna använde primärt skogsbränsle motsvarande 539,9 
GWh, varav grön GROT utgjorde 82,1 GWh (15,2 %) och FB-pannorna använde skogs-
bränsle motsvarande 3 187,7 GWh, varav grön GROT utgjorde 64,8 GWh (2,0 %). Andelen 
grön GROT var alltså betydligt större i rosterpannorna jämfört med FB-pannorna. I de större 
pannorna (FB) har andelen grön GROT varit något större i norra, jämfört med södra delen av 
landet. 
 
År 2011 bedömer man att 49 av de 52 anläggningarna som ingår i enkäten kommer att eldas 
med primärt skogsbränsle (1 panna som var i drift år 2007 stängs 2009, 3 pannor som eldade 
skogsbränsle år 2007 kommer inte att göra det 2011, 4 nya pannor tas i drift och 5 pannor som 
inte eldade skogsbränsle år 2007 kommer att göra det 2011). Behovet av primärt skogsbränsle 
år 2011 hos dessa 49 pannor bedöms uppgå till 5 786,0 GWh. Jämfört med 2007 är det en 
ökning med ca 2 058 GWh, varav (minst) 1 400 GWh skogsbränsle anges som behov i en av 
de nya anläggningarna. De 50 anläggningarna fördelar sig på 24 rosterpannor med ett bedömt 
behov av primärt skogsbränsle motsvarande 703,0 GWh och 26 FB-pannor med ett bedömt 
behov motsvarande 5 083,0 GWh. 
 
Fördelningen mellan grön och brun GROT är osäker för år 2011, eftersom man inte vet hur 
fördelningen kommer att se ut i den nya, större anläggningen (1 400 GWh). Övriga anlägg-
ningar har dock gjort en bedömning av fördelningen mellan grönt och brunt år 2011 och enligt 
dessa uppgifter skulle grön GROT svara för 3,5 % av totala andelen primärt skogsbränsle. Det 
är dock en stor osäkerhet i den siffran eftersom prisförändringar kan innebära att man väljer 
andra bränslen. 
 
År 2007 använde endast 14 anläggningar (6 roster och 8 FB) grönt skogsbränsle av totalt 44 
anläggningar som eldade primärt skogsbränsle det året. Ingen av dessa eldade enbart grönt 
bränsle. År 2011 uppger 49 anläggningar att de kommer att elda primärt skogsbränsle och av 
dessa kommer endast 12 anläggningar att använda grönt bränsle. Detta kan tyda på att man 
ogärna tar emot grönt bränsle. Till nackdelarna med grönt bränsle hör, enligt de som eldade 
grönt år 2007, framför allt sintringsbenägenhet och NOx. Studien tyder dock på att NOx be-
traktas som ett mindre allvarligt problem än sintring, alkali, föroreningar och lukt. Samma 
problem har angetts för brunt bränsle även om andelen som påtalat problem med brunt bränsle 
var något lägre. Tre anläggningar med rosterpannor och en anläggning med FB-panna som 
eldat grönt bränsle år 2007 har svarat att det inte medfört några problem och elva anläggning-
ar med rosterpannor samt 18 med FB-pannor har svarat att brunt bränslet inte medfört några 
problem.   
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1. Bakgrund och syfte 
Det finns för- och nackdelar med såväl grön som brun GROT. Till fördelarna med grön 
GROT hör att tiden från avverkning till förbränning kan kortas och att maskiner kan utvecklas 
för ett kombinerat uttag av rundvirke och färdig flis. Den främsta nackdelen med grön GROT 
är den höga fukthalten vilket påskyndar den biologiska aktiviteten och medföljande substans-
förluster i samband med lagring av bränslet. En hög fukthalt innebär också att mycket vatten 
transporteras från skogen till värmeverket vilket ger högre transportkostnader, ökade utsläpp 
av skadliga ämnen via bilarnas avgaser och ett ökat slitage på vägnätet. Med stigande fukthalt 
minskar också vedens effektiva värmevärde och i mindre värmeverk kan en hög fukthalt ev. 
resultera i driftsstörningar. Ytterligare en nackdel är att en stor andel av barren förs bort vid 
uttag av grön GROT, vilket ger en måttlig ökning av mängden tillvaratagen biomassa till pri-
set av ett mångdubblat uttag av kväve (gäller framför allt granbestånd). Tillskottet av kväve i 
de gröna barren kan också vara en orsak till att värmeverken ogärna vill ta emot grön GROT. 
 
Vid all förbränning bildas kväveoxider (NOx) som är en starkt bidragande orsak till över-
gödning och försurning av mark och vatten. Kväveoxider medverkar även i olika fotokemiska 
processer i atmosfären som bland annat ökar halterna av marknära ozon. För förbrännings-
anläggningar med en energiproduktion över 25 GWh nyttiggjord energi per år utgår enligt lag 
(1990:613) en miljöavgift på 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider, räknat som 
kvävedioxid (sodapannor eller lutpannor är avgiftsbefriade). Förbränningstekniska metoder 
(tillsättning av syre i rätt del av förbränningszonen) och rening av rökgaserna (ammoniak eller 
urea sprutas in i rökgaserna varvid kväveoxiderna reagerar kemiskt med ammoniaken och 
bildar kvävgas och vatten) reducerar utsläppen av NOx, men medför också en kostnad.  
 
Miljöavgiften på 50 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider gäller fr.o.m. den 1 januari 
2008. Dessförinnan låg avgiften på 40 kronor per kilogram. För de värmeanläggningar som 
använder bränsleråvara från skogen kan miljöavgiftshöjningen innebära ett minskat intresse 
för bränsle med stor andel gröna barr, eftersom det innehåller mer kväve än torrt och avbarrat 
material. För en förbränningsanläggning utan möjlighet till reduktion av kväveoxider kan av-
giftshöjningen innebära en merkostnad på ca 100 kr per ton bränsle vid eldning med grönt 
(färskt) material jämfört med brunt (torrt och avbarrat) material. Det kan även finnas andra 
skillnader mellan grönt och brunt material som är avgörande för valet av bränsle. 
 
Till fördelarna med brun GROT hör framför allt den lägre fukthalten, som innebär att mer 
energi och mindre vatten transporteras, att bränslets lagringsegenskaper förbättras, att en stor 
del av barren lämnas kvar på hygget och att värmevärdet ökar. Till nackdelarna hör bl.a. annat 
en något högre avverkningskostnad per MWh. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken inställning värmeverken har till grön 
GROT. Undersökningen har genomförts på ett begränsat antal anläggningar, varför den totala 
användningen av grön GROT på värmeverk i Sverige är större än vad som framgår av redo-
visade siffror.   
 
 
 
 
 
 
 



   

6 

2. Förutsättningar och genomförande 
Undersökningen genomfördes i form av en enkät (se bilaga 1) som skickades till ett urval 
svenska anläggningar som producerar fjärrvärme och kraftvärme och där delar eller hela 
energitillförseln utgörs av primärt skogsbränsle. Det är alltså ingen heltäckande undersökning 
och ambitionen har inte heller varit att med utgångspunkt från undersökningen beräkna eller 
skatta den totala efterfrågan i landet på bränsleråvara framställt av grön GROT. Avsikten har 
istället varit att via en relativt begränsad enkätstudie försöka få en uppfattning om värme-
verkens inställning till grön GROT. 
 
Undersökningen omfattar företag med relativt stor värme- eller kraftvärmeproduktion och 
valet av företag gjordes med hjälp av statistik om fjärrvärme- och kraftvärmeverksamheten i 
Sverige framtagen av Svensk Fjärrvärme (en branschorganisation för företag i Sverige som 
producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla). Vid valet av företag eftersträvades också en 
spridning av företagen över landet. Totalt skickades enkäten till 52 anläggningar. Antalet frå-
gor i enkäten begränsades i förhoppning om att detta skulle resultera i en högre svarsfre-
kvens. I de fall svaren var ofullständiga eller av annan anledning behövde kompletteras eller 
konfirmeras skedde det via telefonkontakt med den bränsleansvarige på anläggningen.   
 
Frågor som ställdes var vilken typ av panna anläggningen hade, panneffekt och nyttiggjord 
energi. Hur stor den totala tillförseln av energi för produktion av värme och el var år 2007 
samt hur mycket av detta som utgjordes av primärt skogsbränsle i form av grön GROT, brun 
GROT och löv. Upplevda, eller bedömda problem med grön och brun GROT graderade i en 
skala från 1 till 10. Bedömd användning av skogsbränsle år 2011, fördelat på grön GROT, 
brun GROT och löv. Och slutligen ställdes en fråga om vilka synpunkter de hade på bränsle-
priset i förhållande till bränslets kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

7 

3. Resultat 
Av de 52 anläggningarna i undersökningen var 49 i drift år 2007. Av dessa eldade 44 primärt 
skogsbränsle, medan övriga 5 anläggningar inte eldade primärt skogsbränsle år 2007, men 
bedömer att de skall göra det år 2011. 
 
År 2011 beräknas 4 nya pannor vara i drift, 1 panna som eldade skogsbränsle år 2007 stängs, 
3 pannor som eldade skogsbränsle år 2007 kommer inte att göra det 2011 och 5 pannor som 
inte eldade skogsbränsle år 2007 kommer att göra det år 2011, d.v.s. 49 av de 52 anläggning-
arna i undersökningen bedömer att de kommer att elda primärt skogsbränsle år 2011.  
 
Av de anläggningar som eldade primärt skogsbränsle år 2007 hade 19 anläggningar pannor av 
rostertyp och 25 pannor av typen fluidicerande bädd (FB). Effekten på rosterpannorna upp-
gick till mellan 2,5 och 40 MW (medelvärde ca 17,1 MW) och effekten på pannorna av typen 
FB uppgick till mellan 20 och 135 MW (medelvärde ca 54,8 MW).  
 
Av de anläggningar som bedömer att man kommer att elda primärt skogsbränsle år 2011 har 
24 anläggningar pannor av rostertyp och 25 pannor av typen fluidicerande bädd (FB). Effekt-
en på rosterpannorna uppgår till mellan 2,5 och 40 MW (medelvärde ca 13,7 MW) och effekt-
en på FB-pannorna uppgår till mellan 20 och 135 MW (medelvärde ca 64,0 MW).  
 
De anläggningar som ingår i undersökningen är relativt jämnt fördelade över landet. Antal 
pannor per län framgår av bilaga 1, där en regional indelning gjorts enligt Riksskogstax-
eringens beräknings- och balansområden (BO 1 – BO 4).  
 
Av de 44 anläggningar som ingår i undersökningen och som eldat primärt skogsbränsle år 
2007 ligger 13 i balansområde 1 (6 rosterpannor och 7 FB-pannor), 9 i balansområde 2 (3 
rosterpannor och 6 FB-pannor), 4 i balansområde 3 ( 2 rosterpannor och 2 FB-pannor) och 18 
i balansområde 4 (8 rosterpannor och 10 FB-pannor). 
 
 
3.1 Tillförd energi av skogsbränsle 
Tillförd energi i form av skogsbränsle uppgick år 2007 till 3 727,6 GWh (44 anläggningar) 
och behovet av skogsbränsle år 2011 bedöms uppgå till minst 5 786,0 GWh (49 anläggning-
ar), d.v.s. en ökning med ca 2 058 GWh jämfört med år 2007 (främst beroende på att en ny, 
större anläggning tas i drift).  
 
Alla anläggningar har inte angett hur mycket energi man tillfört totalt år 2007, men för de 
anläggningar som gjort det (30 pannor) svarade primärt skogsbränsle för mellan 2 % och 100 
%. För anläggningar med rosterpannor utgjorde primärt skogsbränsle 42,9 % av den totalt 
tillförda energin under året (medeltal för 15 anläggningar) och för anläggningar med fluidi-
cerande bädd utgjorde skogsbränslet 27,8 % av den totalt tillförda energin (medeltal för 15 
anläggningar).  
 
Användningen av skogsbränsle år 2007 framgår av tabell 1. Totalt tillfördes primärt skogs-
bränsle motsvarande ca 3,7 TWh i de 44 pannor som helt eller delvis eldats med skogsbränsle 
år 2007. Merparten, eller 85,5 % av skogsbränslet, eldades i pannor med fluidicerande bädd. 
Andelen grönt material i förhållande till tillförd energi av skogsbränsle uppgick till 15 % i 
rosterpannorna och till 2 % i pannorna med fluidicerande bädd (FB). Sett till den totala till-
förseln av skogsbränsle svarade grönt material för endast 3,9 % (146,9 GWh).  
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Tabell 1. Tillförd energi i form av skogsbränsle år 2007, GWh. 
Antal  Panntyp Grön GROT Brun GROT Löv Summa 

19 Roster  82,1     405,8 52,0     539,9  
25 FB  64,8  3 080,4 42,5  3 187,7  
44  146,9 3 486,2 94,5 3 727,6 

 
Av de 44 anläggningarna som eldat primärt skogsbränsle år 2007, eldade endast 14 med grön 
GROT i kombination med brun GROT, eller i kombination med brun GROT och löv (6 rost-
erpannor och 8 FB-pannor). Huruvida bränslena sameldas framgår inte av studien. Flera av de 
undersökta anläggningarna eldar även andra biobränslen än primärt skogsbränsle och där före-
kommer sameldning med skogsbränsle. 
 
Tabell 2. Anläggningar som eldat skogsbränsle år 2007. 
 
Panntyp 

Ett skogsbränsle Flera skogsbränslen  
S:a Brunt Löv Grönt+Brunt Brunt+Löv Grönt+Brunt+Löv 

Roster: 
- antal 
- GWh 

 
12 

323,0 

 
1 

35,0 

 
5 

65,1 + 48,8 

 
 

 
1 

17,0 + 34,0 + 17,0 

 
19 

539,9 
FB: 
- antal 
- GWh 

 
15 

2387,5 

  
6 

51,8 + 234,9 

 
2 

148,0 + 10,5 

 
2 

13,0 + 310,0 + 32,0 

 
25 

3187,7 
 
Behovet av skogsbränsle år 2011 skulle enligt enkätsvaren uppgå till ca 5,8 TWh, dvs. en ök-
ning med drygt 2 TWh. Merparten av ökningen beror på att en ny, större anläggning tas i drift 
år 2010 med ett behov på minst 1,4 TWh skogsflis (man vet dock inte hur fördelningen mel-
lan grön och brun flis kommer att bli). Dessutom tillkommer ytterligare tre nya anläggningar 
med ett totalt bedömt behov på 53 GWh, samt fem mindre anläggningar som inte eldade 
skogsbränsle år 2007 men planerar att göra det år 2011 (totalt ca 50 GWh). Tre anläggningar 
som eldade primärt skogsbränsle år 2007 uppger att man inte kommer att göra det år 2011 och 
en anläggning som eldade skogsbränsle år 2007 tas ur drift år 2009. 
 
Sex anläggningar med fluidicerad bädd bedömer att behovet ökar med mellan ca 30 och 130 
GWh. Övriga anläggningar bedömer att behovet år 2011 kommer att vara ungefär detsamma 
som år 2007 (ingen eller endast en marginell ökning jämfört med år 2007).  
   
Tabell 3. Bedömt behov av skogsbränsle år 2011, GWh. 
Antal  Panntyp Grön GROT Brun GROT Löv Summa 

21 Roster    93     561 49     650  
24 FB  107  3 473 50  3 683  
  4 Nya anlägg-

ningar*) 
      53       53 

+ 1 400**) 

49  200 4 087 99  5 786 
*) Tre anläggningar med rosterpannor och en anläggning med FB-panna. 
**) En större anläggning (fördelningen av grön och brun GROT kan ej uppges) . 
 
Tillförd energi i form av skogsbränsle år 2007 och bedömt behov år 2011 framgår av figur 1.  
I balansområde 1 bedöms ökningen från 2007 till 2011 ligga på ca 232 GWh, i balansområde 
2 på ca 1 473 GWh, i balansområde 3 på ca 137 och i balansområde 4 på ca 217 GWh.  
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Figur 1. Tillförd energi i form av skogsbränsle år 2007 och bedömt behov år 2011. 
 
I balansområde 1 eldades grön GROT motsvarande 49,9 GWh år 2007 och bedöms öka till   
ca 105 GWh år 2011. I balansområde 2 kan det eventuellt bli en stor ökning av grön GROT 
beroende på hur energitillförseln kommer att fördela sig i den nya, större anläggningen med 
ett bedömt totalbehov på 1 400 GWh skogsbränsle. I övriga anläggningar inom BO 2 förvänt-
as tillförseln av grön GROT år 2011 (ca 67 GWh) ligga på ungefär samma nivå som år 2007 
(70,0 GWh). I balansområde 3 eldades ingen grön GROT år 2007 och man bedömer att man 
inte heller kommer att elda någon grön GROT år 2011. I balansområde 4 bedömer man att 
grön GROT kommer att ligga på ungefär samma nivå år 2011 (ca 28 GWh) som år 2007 (27,0 
GWh).  
 
I anläggningar med rosterpannor bedöms den totala användningen av primärt skogsbränsle i 
balansområde 1 öka från 203,9 GWh (2007) till ca 220 GWh (2011), varav grön GROT för-
väntas öka från 10,1 GWh till ca 20 GWh. I balansområde 2 bedöms den totala användningen 
öka från 90,0 GWh (2007) till ca 141 GWh (2011). Tillförseln av grön GROT förväntas ligga 
på samma nivå år 2011 som år 2007 (ca 55 GWh). I balansområde 3 bedöms tillförseln av 
skogsbränsle öka från 27,0 GWh till ca 45 GWh. Ingen grön GROT användes år 2007 och 
man bedömer att man inte heller kommer att elda grön GROT år 2011. I balansområde 4 be-
döms den totala användningen av primärt skogsbränsle öka från 219,0 GWh år 2007 till ca 
297 GWh år 2011. Grön GROT förväntas ligga på ungefär samma nivå år 2011 (ca 18 GWh) 
som år 2007 (17,0 GWh). 
 
I balansområde 1 svarade grönt material för ca 5 % (10,1 GWh) av skogsbränslet och för-
väntas öka till ca 9 % (20 GWh) år 2011. I balansområde 2 svarade grönt material för ca 61 % 
(55 GWh) av skogsbränslet år 2007 och behovet år 2011 bedöms ligga på samma nivå som år 
2011 (55 GWh) men p.g.a. en ökad total tillförsel av primärt skogsbränsle minskar andelen 
till 39 %. Inget grönt material användes år 2007 vid de aktuella anläggningarna i balansområ-
de 3 och man bedömer att man inte heller kommer att elda något grönt material år 2011. I 
balansområde 4 svarade grönt material för knappt 8 % (17,0 GWh) av skogsbränslet år 2007. 
Man bedömer att användningen kommer att ligga på ungefär samma nivå år 2011 (ca 18 
GWh), men andelen minskar till ca 6 % p.g.a. en ökad total tillförsel av primärt skogsbränsle. 
Totalt för samtliga balansområden användes drygt 82 GWh grönt material år 2007. Använd-
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ningen av grönt material år 2011 bedöms uppgå till 93 GWh, dvs en ökning med 11 GWh 
jämfört med år 2007. 
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Figur 2. Använt skogbränsle i rosterpannor år 2007 och bedömt behov av skogsbränsle 
år 2011. 
 
I anläggningar med fluidicerande bädd bedöms den totala användningen av primärt skogs-
bränsle i balansområde 1 öka från 809,2 GWh (2007) till ca 1 025 GWh (2011), varav grön 
GROT förväntas öka från 39,8 GWh till ca 85 GWh. I balansområde 2 bedöms den totala an-
vändningen öka från 503,0 GWh (2007) till ca 1 925 GWh (2011). Merparten av ökningen (ca 
1 400 GWh) beror på att en ny, större panna tas i drift. Grön GROT förväntas öka i BO 2 på 
grund av den nya pannan, men eftersom man inte kan bedöma hur stor tillförseln av grön 
GROT blir i pannan är det osäkert hur stor ökningen blir. För övriga pannor i balansområde 2 
förväntas grön GROT minska något, från 15 GWh år 2007 till 12 GWh år 2011. I balans-
område 3 bedöms tillförseln av skogsbränsle öka från 341,5 GWh till ca 460 GWh. Ingen 
grön GROT användes år 2007 och man bedömer att man inte heller kommer att elda grön 
GROT år 2011. I balansområde 4 bedöms den totala användningen av primärt skogsbränsle 
öka från 1 534,0 GWh år 2007 till ca 1 673 GWh år 2011. Grön GROT förväntas ligga på 
samma nivå år 2011 som år 2007 (ca 10 GWh). 
 
Ca 5 % (39,8 GWh) av skogsbränslet år 2007 i balansområde 1 var grönt material. År 2011 
bedöms den andelen öka till ca 8 % (85 GWh). I balansområde 2 svarade grönt material för ca 
3 % (15 GWh) av skogsbränslet år 2007 och förväntas öka beroende på den nya pannan som 
tas i drift (osäkert hur stor ökningen blir). I balansområde 4 svarade grönt material för 0,6 % 
(10 GWh) av skogsbränslet år 2007 och tillförseln förväntas ligga på samma nivå år 2011 (ca 
0,6 % eller 10 GWh). Totalt för samtliga balansområden tillfördes grönt material motsvarande 
ca 65 GWh år 2007. Användningen av grönt material år 2011 bedöms uppgå till minst 107 
GWh, men blir troligtvis mycket större beroende på den nya, större pannan som tas i drift. 
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Figur 3. Använt skogsbränsle i pannor med fluidicerande bädd år 2007 och bedömt be-
hov av skogsbränsle år 2011. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att grön GROT har svarat för en relativt liten andel 
av det primära skogsbränslet på de anläggningar som studien omfattar. Något mera grönt ma-
terial har använts år 2007 på de anläggningar som har rosterpannor (82,1 GWh) jämfört med 
de anläggningar som har pannor av typen fluidicerande bädd (64,8 GWh). Ser man till totala 
användningen av primärt skogsbränsle så svarar grönt material för ca 15 % hos de anlägg-
ningar som har rosterpannor och ca 2 % hos de anläggningar som har FB-pannor. Endast 5 av 
19 anläggningar med rosterpannor och 8 av 25 anläggningar med FB-pannor har eldat grönt 
material år 2007. Norra delen av landet (BO 1-2) har använt något mera grönt material, ca 120 
GWh, än södra delen (BO 3-4), ca 94 GWh.  
 
 
3.2 Upplevda problem med grönt resp. brunt skogsbränsle 
Av de 14 anläggningar (6 rosterpannor och 8 FB-pannor) som eldat grönt skogsbränsle år 
2007, svarar 3 anläggningar med rosterpannor och 1 anläggning med FB-panna att det inte 
medfört några problem. Av de anläggningar som eldat grönt bränsle år 2007 uppgick andelen 
grönt i rosterpannorna till mellan 3 och 79 % av den totalt tillförda mängden primärt skogs-
bränsle och till mellan 2 och 29 % i FB-pannorna. 
 
Två anläggningar med rosterpannor anger NOx och föroreningar i form av grus och sand som 
de enda problemen och en anläggning anger föroreningar i form av sten och sand som enda 
problem med grönt bränsle. 
 
En anläggning med FB-panna anger problem med föroreningar i form av sten och sand och en 
anläggning anger problem med alkali, sintring, jord och sand. Två av anläggningarna med 
FB-pannor anger problem med NOx, sintring, hög fukthalt, snö och fraktionsfördelning och 
två anger problem med NOx, alkali, sintring och lukt. En anläggning med FB-panna anger att 
man får grön GROT trots att man inte vill ha det och att det förorsakar problem p.g.a. den 
höga alkalihalten, vilken ger högre NOx och större sintringsbenägenhet. 
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De anläggningar som upplevt problem ombads att gradera dem i en skala från 1 till 10, där 1 
upplevs som ett relativt måttligt problem och 10 upplevs som ett stort problem. Det är svårt 
att dra några entydiga slutsatser av svaren, eftersom några anläggningar upplever ett problem 
som relativt måttligt medan andra anläggningar upplever samma problem som stort. Några an-
läggningar har inte heller graderat problemet utan endast angett att det utgör ett problem. En 
tendens är dock att föroreningar i form av sten, grus, sand och jord allmänt betraktas som ett 
stort problem både på anläggningar med rosterpannor och på anläggningar med FB-pannor 
(10). Sintring, som orsakas av dessa föroreningar, betraktas också som ett allvarligt problem 
(7). Några anger dock att risken för sintring minskar om torv sameldas med grön GROT. Al-
kali betraktas som ett måttlikt problem (5), liksom lukt (4). Många anläggningar har angett 
NOx som ett problem, men de anläggningar som har graderat problemet har angivit det som 
relativt måttligt (2).  
 
Av de 18 anläggningar med rosterpannor som eldat brunt skogsbränsle år 2007 anger 11 att 
inga problem förekommit. En anger problem med sintring, en problem med föroreningar, en 
anger problem med NOx, alkali, sintring och föroreningar, två anger problem med NOx och 
föroreningar i form av grus och sand, och två anläggningar anger problem med NOx, alkali, 
sintring och lukt. En anläggning som enbart eldat skogsbränsle från lövträd anger att inga  
problem förekommit. 
 
Av de 25 anläggningar med FB-pannor som eldat brunt skogsbränsle år 2007 anger 18 att 
inga problem förekommit. En anger problem med is och sten, en anger problem med NOx, en 
anger problem med NOx, alkali, sintring, lukt och föroreningar och fyra anger problem med 
NOx, alkali, sintring och lukt. 
 
Den gradering man gjort av problemen pekar på att föroreningar upplevs som det största pro-
blemet (10). Lukt upplevs som ett måttligt problem (5), liksom sintring (4). Däremot förefal-
ler det som om alkali (3) och NOx (2) upplevs som mindre problem. 
 
Av de anläggningar som eldat primärt skogsbränsle år 2007 har 3 anläggningar med roster-
pannor och 7 anläggningar med FB-pannor uppgett ett eller flera problem med grön GROT 
och 7 anläggningar med rosterpannor samt 7 anläggningar med FB-pannor hade uppgett ett 
eller flera problem med brun GROT. En summering av alla påtalade problem med grön resp. 
brun GROT redovisas i figur 4.  
 
Av sammanställningen framgår att föroreningar (roster) och sintring (FB) är de problem som 
angivits av flest anläggningar som eldat grön GROT, medan NOx är det problem som angivits 
av flest anläggningar som eldat brun GROT. Flera av de påtalade problemen är dock kopplade 
till varandra, t.ex. föroreningar och sintring. En anläggning påstår också att det finns en kopp-
ling mellan alkalihalten, som ger högre NOx vilket i sin tur resulterar i en högre sintrings-
benägenhet. 
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Figur 4. Summerat antal problem angivna av 10 anläggningar som eldat grön GROT 
och 14 anläggningar som eldat brun GROT år 2007 (ett eller flera problem har angivits 
av resp. anläggning). 
 
Även de anläggningar som inte eldat grönt skogsbränsle under år 2007 har haft synpunkter på 
vilka problem det medför. Huruvida svaren grundar sig på tidigare erfarenheter, rykten, eller 
om det är en ren gissning framgår inte (figur 5). Flest anläggningar (17 roster och 8 FB) har 
angett NOx som det mest påtalade problemet.  
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Figur 5. Påtalade problem med grönt skogsbränsle (anläggningar som inte eldat sorti-
mentet år 2007). 
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3.3 Synpunkter på bränslepriset 
Samtliga anläggningar som besvarat frågan anser att priset bör vara kopplat till bränslets kva-
litet. I förhållande till brunt skogsbränsle anser man att grönt skogsbränsle bör betalas lägre. 
Däremot råder det olika uppfattningar om hur priset på löv bör vara i förhållande till priset på 
barr. Flest anläggningar med rosterpannor anser att löv bör betalas högre än barr, medan flest 
anläggningar med FB-pannor anser att betalningen bör vara densamma för löv och barr. 
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Figur 6. Synpunkter på bränslepriset. 
 
Merparten av anläggningar i södra Sverige (BO 3 och 4) anser att priset på löv bör vara högre 
än priset på barr, medan samtliga anläggningar i norra Sverige (BO 1 och 2) anser att priset 
bör vara detsamma.  
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4. Diskussion 
Det är vanskligt att med underlag av enkätsvaren försöka dra någon slutsats om vad man upp-
lever som mest problematiskt när det gäller grönt skogsbränsle, men mycket pekar på att olika 
typer av föroreningar (sten, grus, sand etc.) betraktas som ett större problem än NOx, alkali, 
sintring och lukt. Flera anläggningar anger även problem med brunt skogsbränsle, men att 
endast 14 av de 44 pannorna (32 %) som eldade primärt skogsbränsle år 2007 använde grönt 
bränsle kan vara ett tecken på att det betraktas som ett mer problemfyllt bränsle än brunt.  
 
Det är också vanskligt att dra några generella slutsatser om nuvarande användning och fram-
tida behov av grönt skogsbränsle, eftersom föreliggande undersökning är genomförd på ett 
begränsat stickprov av anläggningar. Därtill skulle behövas en mer heltäckande undersökning. 
Helt klart är dock att behovet av primärt skogsbränsle ökar de närmaste åren p.g.a. utbyggnad 
av nya värmeverk. Troligtvis kommer även primärt skogsbränsle att användas för framställ-
ning av fordonsbränslen, varför en konkurrenssituation uppstår mellan olika intressenter. 
Prisbilden, miljöskatter och tillgången på skogsindustrins biprodukter är andra faktorer som är 
avgörande för vilket bränsle man väljer. Det är troligt att flera anläggningar kan elda större 
mängder grön GROT om priset relativt brun GROT är så lågt att man får kompensation för 
reduktion av kväveoxider och andra problem förknippade med bränslesortimentet.  
 
Det finns också tekniska, ekonomiska och miljömässiga för- och nackdelar med de olika 
bränsleråvarorna som man måste ta hänsyn till vid val av bränsle. Den kanske främsta för-
delen med grönt bränsle är att det relativt snabbt kan tas fram ur skogen, och att det kan tas 
fram till en lägre kostnad än brunt bränsle. Till nackdelarna hör högre transportkostnader, 
sämre lagringsegenskaper och bortförsel av näringsämnen från skogsmarken (vilket man i och 
för sig kan kompensera genom att t.ex. återföra träaskan till skogen). Tidigare studier visar 
också att fraktionsfördelningen blir mer ogynnsam i grönt bränsle (med en större andel fin-
fraktioner). Troligtvis är det också större risk för föroreningar i grönt bränsle (grus och sand) 
jämfört med brunt bränsle. 
 
Även om undersökningen endast omfattar ett begränsat urval av anläggningar pekar det mesta 
på att man har en mer positiv syn på grön GROT i norra Sverige (BO 1-2) jämfört med övriga 
landet. Det kan också vara så att man i större utsträckning än i övriga landet använder torv 
som inblandning i skogsbränslet för att reducera problemen med sintring och beläggningar. 
 
När det gäller prisbilden på bränslet är de flesta anläggningar tämligen överrens om att en 
bättre kvalitet bör betalas till ett bättre pris än en sämre kvalitet. Man är även överens om att 
brunt bränsle bör betalas bättre än grönt bränsle. De här sakerna hänger naturligtvis till en viss 
del ihop eftersom brunt bränsle har en lägre fukthalt än grönt bränsle och därmed ett högre 
energiinnehåll. Det här tar man naturligtvis hänsyn till när man prisförhandlar framtida kon-
trakt.  
 
Kvalitet berör ju även andra bränsleegenskaper såsom t.ex. homogeniteten vad beträffar fukt-
halt, fraktionsfördelning och bitstorlek. Dessa egenskaper är nog så viktiga för att kunna styra 
förbränningen på ett så optimalt sätt som möjligt – och därför borde de i större utsträckning 
vägas in i bränslepriset. 
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              Bilaga 1 
 
 
Undersökning av efterfrågan på GROT-flis 
 
A. Typ av biobränslepanna (roster, fluidiserad bädd etc.), effekt och nyttiggjord energi. 
Typ av panna Effekt (panna) Producerad värme Producerad  

el 
1. MW GWh GWh
2. MW GWh GWh
3. MW GWh GWh
 
B. Tillförd energi för produktion av värme (och el). 
Panna Totalt 

GWh 
Varav skogsflis: 
Grön GROT*) Brun GROT Löv 

1  GWh GWh GWh
2  GWh GWh GWh
3  GWh GWh GWh

*) Flis med gröna barr 
 
C. Upplevda/bedömda problem med grön GROT-flis. 
Panna Inga 

problem 
 
(kryssa) 

Gradera ev. problem från 1 till 10, där 1 upplevs som ett relativt måttligt pro-
blem och 10 upplevs som ett stort problem! 
NOx- 
utsläpp 

Alkali Sintring/ 
beläggn. 

Lukt/ 
mögel 

Annat problem (ange) 

1       
2       
3       

 
D. Upplevda/bedömda problem med brun GROT-flis. 
Panna Inga 

problem 
 
(kryssa) 

Gradera ev. problem från 1 till 10, där 1 upplevs som ett relativt måttligt pro-
blem och 10 upplevs som ett stort problem! 
NOx- 
utsläpp 

Alkali Sintring/ 
beläggn. 

Lukt/ 
mögel 

Annat problem (ange) 

1       
2       
3       

 
E. Bedömd användning av skogsflis år 2011. 
Panna Grön GROT Brun GROT Löv 

1 GWh GWh GWh
2 GWh GWh GWh
3 GWh GWh GWh
ny GWh GWh GWh

 
F. Synpunkter på bränslepriset. 

Kvaliteten bör 
avgöra priset 

I förhållande till brun 
flis bör grön flis betalas 

I förhållande till 
barr bör löv betalas 

Ja Nej lika lägre lika  högre 
      
 

Tack för att Du besvarat frågorna! 
 
 
 

Kommentar: 
_________________ 
_________________
_________________
_________________ 

Kommentar: 
___________________________ 
___________________________
___________________________
___________________________ 
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Bilaga 2 
 
Antal pannor per balansområde (BO) och län som ingår i studien 
 

BO Län 2007 2011 
Roster FB Roster FB 

1 Norrbottens län 
Jämtlands län 
Västernorrlands län 
Västerbottens län 
Summa 

3 
0 
1 
2 
6 

1 
2 
2 
2 
7 

3 
0 
0 
2 
5 

1 
2 
1 
2 
6 

2 Gävleborgs län 
Dalarnas län 
Västmanlands län 
Uppsala län 
Stockholms län 
Summa 

0 
0 
0 
2 
1 
3 

2 
3 
1 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
2 
4 
6 

2 
3 
1 
0 
1 
7 

3 Värmlands län 
Örebro län 
Hallands län 
Summa 

0 
1 
1 
2 

2 
0 
0 
2 

0 
1 
1 
2 

2 
0 
0 
2 

4 Södermanlands län 
Västra Götalands län 
Östra Götalands län 
Jönköpings län 
Skåne län 
Summa 

0 
1 
4 
3 
0 
8 

6 
0 
2 
1 
1 
10 

1 
2 
3 
5 
0 
11 

6 
0 
2 
1 
1 
10 

1-4 Totalt 19 25 24 25 
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