
Bioenergi och GROT 
i den Nordiska 
marknaden.
Stora Enso Bioenergi



Agenda

• Stora Enso

• Marknadsinformation

• Hur jobbar vi med GROT

14/6/20162



”Allt som tillverkas av fossila material idag kan 
tillverkas av trä imorgon”

Från en traditionell 
pappers- och 
kartongtillverkare till 
ett globalt 
tillväxtföretag för 
förnybara material



30 länder, 26 000 berättelser

• Ledande global leverantör av förnybara lösningar

• Cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder 

• Omsättning 2017: 10,0 miljarder EUR 

• Aktier noterade på börserna i Helsingfors och 
Stockholm



Stora Enso Wood Supply
Uppdrag: Försörja Stora Enso industrier med virkesråvara och bioenergi.
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Markndsläget för 
bioenergi i Norden
Behövs groten?



Vad händer inom biobränslemarknaden?

• Ökad förbrukning av biomassa i Norra Europa för olika ändamål.

• Mängden tillgänglig biomassa från skogen är inte oändlig även om det finns stora potentialer att öka 
uttagen.

• Marknaden och politiken avgör vad skogen och skogsråvaran används till.
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Beslutad och planerad ökad förbrukning av 
skogsbränslen i Norden och Baltikum.
Totalt ca 20 TWh fram till 2023. 
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Grundfakta Förbrukning 

• Sverige
− Inga större utbyggnader på värme och Kraftvärme 
− Pelletindustrin går för högtryck. Stigande pelletspriser.
− Stabil förbrukning inom skogsindustrin.
− Förnyelsebara fordonsbränslen. Inga större 

förbrukningar i närtid. 

• Danmark.
− Politiska beslut om förnyelsebar energi.
− Stor utbyggnad av kraftvärme. Pellets och Flis.
− Försörjning bygger på stor del på import.

• Finland
− Politiska beslut om förnyelsebar energi.

− Kol avvecklas.
− Torvanvändningen minskar kraftigt.
− Ökning av skogsbränslen i både industri och Värme 

och kraftvärme.

• Norge 
− Inga stora utbyggnader av värme eller kraftvärme.
− Flera projekt ang biodrivmedel.
− Ökad pelletsproduktion.

• Baltikum
− Ökad inhemsk förbrukning.
− Pelletsråvara, värme och kraftvärme.
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Råvara
Tillgången på råvara kan förändras både till det bättre men även till det sämre.

Högkonjunktur i skogen och skogsindustrin.    (Viss avmattning kan ses)
− Stor mängd biprodukter. Konjunkturen för skogsindustrin avgör mängden biprodukter.
− Hög timmer och fiberförbrukning – minskad mängd BRV. Förändrad sortering.
− Hög avverkningsnivå.

− Stor potential för GRoT men den måste realiseras.

• Stor potential för att öka mängden grot på marknaden. Kritiska faktorer för att lyckas.
− Ökat fokus inom de företag som har intresse av att det finns en god balans på marknaden.
− Lönsamhet för de som inte har ett direkt intresse av produkten. Skogsägare, inköpsorganisationer, 

avverkningsföretag mfl.
− Resurser att hantera ökade mängder en utmaning.

• Avfall och Returflis: Sannolikt en ngt vikande utbud främst pga materialåtervinning. Konjunkturberoende. Kan ta tid 
att skapa nya flöden från nya ursprung. 

• Ökad konkurrens om import alt ökade möjligheter för export.
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Hur jobbar vi med 
GROT



Grot = Grenar och toppar
Vårt enskilt största sortiment. 
För att lyckas måste alla inblandade göra rätt.
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Rätt hanterad grot är
Torr- Avbarrad-Utan föroreningar

• Ekonomiska fördelar vid rätt hanterad Grot
− Homogen produkt
− Utan fördyrande föroreningar
− Lägre produktionskostnader/MWh
− Högre ersättning till leverantör

• Miljövinster
− Näring via barr stannar på hygget
− Högt utnyttjande av produktionsresurser
− Färre transporter (mer MWh per ton)
− Effektivare förbränning
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Så här arbetar vi med produktion av grotflis

1. Risanpassad avverkning (Rätt Metod Slutavverkning)
− Undvika Körskador.
− Planera Naturvårdshänyn
− Markberedning och plantering förenklas
− En förutsättning för bra torkning och minimering av 

föroreningar i groten
− Kostnadseffektiv risskotning

2. Risskotning
− Normalt april- sept
− Torrt och avbarrat ris
− Skotare med rätt utrustning
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Så här arbetar vi med produktion av grotflis

Grotvältan
− Placeras om möjligt vid bilväg för god tillgänglighet
− Vältan täcks med täckpapp och märks med 

vältlappar
− Placeras om möjligt öppet och luftigt på fast mark 

Flisning och Transport
− I huvudsak den kalla tiden på året.
− ”Just in time” leveranser
− Transport sker vanligtvis i samband med flisning
− Torr och lätt flis ger färre antal lass/levererad MWh.
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Så här arbetar vi med produktion av grotflis

Inmätning
− Vikt, fh och volym mäts vid inleveranser till kund
− Energiinnehållet beräknas 
− Uppgifterna registreras i SDCs Violsystem och 

kommer alla parter i affären tillhanda.

Förbränning
− Ett homogent bränsle underlättar en effektiv 

förbränning med bra miljövärden.
− Jämn fukthalt, rätt fraktion och fritt från föroreningar
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Kunderna köper biobränsle för att producera värme och el, (MWh)

• Intäkterna bygger på levererade MWh.

• Produktions och logistikkostnader bygger på 
ton, m3s och transportavstånd. 

• Transportera inte vatten till kunderna.
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Tack
Frågor ?

2019-06-04
Stora Enso nyckelfakta
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