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Europa standarder för biobränsle
Standarder är viktiga när Europa ska fördubbla andelen förnybar 
energi fram till år 2010 med bl.a. biobränslen. Tidigare användes 
biobränslen mest lokalt men under senare år har handeln mellan 
länder utvecklats starkt. Standarder är nödvändiga vid handel, för 
tillverkare av utrustning samt miljöarbete. Arbetet leds av CEN,
European Committee for Standardisation, TC 335 Solid Biofuels 
som för närvarande har 28 medlemsländer (mestadels EU länder). 
Arbetet bedrivs inom varje lands standardiserings organisation, t.ex. 
SIS i Sverige och SFS i Finland. För biobränslen finns 
arbetsgrupperna:
• Terminologi
• Klassificering
• Provtagning 
• Fysikaliska mätmetoder
• Kemiska mätmetoder
Framtagande av standarder är normalt en lång process där ett 
första steg är att utarbeta s.k. tekniska specifikationer CEN/TS, 
vilka genomgår en ca 3 år lång utvärdering av användare innan de
kan bli standarder CEN/EN. 

Under dessa 3 år är även de nationella standardmetoderna 
gångbara men när CEN/EN standarder fastställs så fasas 
successivt de nationella standardmetoderna ut. Det är därför 
mycket angeläget att synpunkter och erfarenheter från CEN/TS 
metoder förmedlas till respektive standardiseringsorganisation. 

Företag och organisationer kan aktivt delta i detta arbete genom att 
medverka i sk. spegelgrupper. De nordiska länderna är särskilt 
aktiva eftersom biobränslen används i stor skala sedan flera 
decennier.   
Arbetet med CEN TC335 Solid biofuels startade under år 2000 och 
vid utgången av 2006 beräknas ca 20 tekniska specifikationer vara 
publicerade för:
• Terminolog
• Kvalitetssäkring
• Branslespecification och klassindelning
• Provtagning/provberedning
• Fukthalt
• Askhalt
• Värmevärde
• Kol-Väte-Kväve
• Svavel
• Klor
• Huvudelement
• Spårelement
• Flyktiga ämnen
• Bulkdensitet
• Partikeldensitet
• Hållfasthet pellets/briketter
• Partikelstorleksfördelning
Det ska dock tilläggas att torv inte ingår i TC335 å EU-kommissionen 
inte betraktar torv som förnybart. 
För närmare information och beställning av standarder kontakta: 
www.sis.se eller  www.sfs.fi
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