
Försörjning av värmeverk med GROT eller 
klenstammar - Metod för förenklad skattning av 
transportarbete    
Förbrukningen av fasta biobränslen kommer att stiga kraftigt de 
närmaste åren. Biprodukter från sågverk (bark och spån) används 
redan idag fullt ut, så de råvaror som är tänkbara kommer primärt 
från skogen. GROT (GRenar Och Toppar) är den viktigaste råvaran 
och här ligger kostnaden främst på terrängtransport, vägtransport och 
sönderdelning. Verksamheten är idag koncentrerad till gynnsamma 
grandominerade marker inom en radie på ca. 10 mil runt värmeverk. 
När bränslebehovet ökar, måste råvaran hämtas från större arealer, 
på längre terrängtransportavstånd och på mindre gynnsamma 
ståndorter. Att detta kommer att påverka kostnaden är klart, men hur 
mycket och hur stora mängder som kan hämtas till en acceptabel 
kostnad finns idag dåliga kunskaper om. Med många stora förbrukare 
nära kusten finns risk för att de förtjänster som skalfördelar och 
integrationsvinster erbjuder i ena änden äts upp av en fördyrad råvara 
i andra änden. 

Plangeometriska modeller har utvecklas för att analysera hur olika 
faktorer påverkar industrilokalisering (Folin och Silver 1999). 
Modellen kommer från den klassiska lokaliseringsteorin där 
detaljupplösningen är låg och graden av förenklingar hög. Typiska 
faktorer som kan ingå inkluderar råvarutillgång, råvarutransporter och

Beräkningssättet går ut på att skatta den geografiska storleken på
försörjningsområden (plangeometriska upptagningsområden) för att 
därefter skatta medeltransportavstånd. Dessa används sedan för 
att räkna ut transportkapacitet och kostnader. 

Steg 1  – Årsförbrukning av GROT och storlek på
upptagningsområden

Värmeverks årliga fasbränslebehov i TWh räknas om till m³f och 
råton (tabell 1)

Utifrån detta behov kan storleken på upptagningsområden räknas 
med hjälp av regionens normala avverkningsnivå av rundvirke och 
den mängs GROT som faller ut (tabell 2).  

Tabell 1. Värmeverks årliga fastbränslebehov räknat i TWh samt deras andel 
av bränslemix som förväntas täckas av GROT omräknat till m³f och rå ton.

Årligt 
fastbränslebehov

Andel GROT av 
bränslemix m³f Ton rå vikt 

50 25 000 20 000

100 50 000 40 000

50 125 000 100 000

100 250 000 200 000

Kraftvärmeverk
(0,5 TWh)

Fjärrvärmeverk
(0,1 TWh)
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stordriftsfördelar i produktionen. I detta infoblad tillämpas plangeo-
metriska principerna för att skatta medelavstånd för intransport av 
GROT vid försörjning av värmeverk.



Tabell 2. Avverkningsnivåer för rundvirke med resulterande utfall av GROT samt 
andel av GROT som nyttjas och tillgång av GROT.

Avverknings-
nivå för rundvirke

(m³sk/km²/år)

Utfall av GROT
(m³f/km²/år)

Nyttjad GROT
(%)

Tillgång Av GROT
(m³f/km2/år)

10 3

50 15

10 6

50 30

200 60

100 30

Steg 2 – Medeltransportavstånd inom upptagningsområden

Med värmeverk lokaliserat i inlandet kan man förutsätta ett cirkel-
format upptagningsområde men lokalisering vid kusten ger en 
halvcirkel med samma yta, där radien blir 41 % större. 

Exempel – en cirkel med ytan 8333 km2 har en radie av ca. 52 km. 
Medelavstånd (fågelväg) från skogen till värmeverk för cirkelformade 
upptagningsområden är 2/3 av radien. Fågelvägavstånd måste då 
korrigeras med en slingerfaktor av skogsbil- och offentliga vägar (ca. 
1,25). Medeltransportavstånd blir då 43 km för inlandslokalisering 
och 61 km för lokalisering nära kusten. 

Exempel – region med normal årlig avverkning på 100 m³sk per km²
(Norra Norrland) antas generera ca. 30 m³f GROT per km². 

Förutsatt att 10% nyttjas årligen blir tillgången i upptagningsområdet 
ca. 3 m³f per km². Med ett årligt behov av GROT på 25 000 m³f och 
tillgång på 3 m³f per km² krävs ett upptagningsområde på 8333 km2. 

Förutsatt att 50 % nyttjas årligen blir tillgången i upptagnings-
områden ca. 15 m³f per km² . Med ett årligt behov av GROT på 25 
000 m³f och tillgång på 15 m³f per km² krävs ett upptagningsområde 
på 1667 km2. 

Försörjningsområdets radie 
= (yta / π )0,5

Radie vid kustlokalisering 
= 1,41 (radie vid inlandslokalisering) 

Medeltransportavstånd  
= 0,67 (försörjningsområdets radie) 1,25

Figur 1. Plangeometriska förutsättningar för förenklade skattning av försörjnings-
områdets storlek
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Steg 3 – Transportarbete och kostnader

Med beräknad transportvikt och medeltransportavstånd kan både 
transportarbete och årlig transportkostnad skattas

Exempel – Om 20 000 ton (25 000m3f) ska transporteras över 43 
respektive 61 km ger det ett årligt transportarbete på 860 000 
respektive 1 220 000 tonkilometer. Med en transportkostnad på 2 
SEK per tonkilometer blir årlig transportkostnad 1.72 Millioner SEK 
för lokalisering i inlandet men transportkostnaden stiger till 2.44 
Millioner SEK för kustnära etablering. För en större kustnära 
etablering med ett bränslebehov på 200 000 råton (250 000m3f) 
stiger transportkostnaden till ca. 41 miljoner SEK
Dessa exempel ger en fingervisning om hur värmeverks storlek och
placering påverkar vägtransportkostnaderna. Till detta kommer 
kostnader för längre terrängtransportavstånd och uttag på mindre
gynnsamma ståndorter. 

Figur 2. Bränslebehovets påverkan på medeltransportavståndet. Ej fylld stapel  är 
för GROT tillgång 3 m3f/km2/år. Fylld stapel är för GROT tillgång 30 m3f/km2/år.  
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