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Biobränsleterminaler förutsättning
för storskalig energiproduktion?
F

inland har i enlighet med internationella miljöavtal satt upp som
målsättning att en dryg tredjedel av
primärenergin skall komma från förnyelsebara energikällor år 2020. Av
de förnyelsebara alternativen ska trä
i olika former stå för drygt 50%. Ur
skogsägarnas och entreprenörernas
synvinkel är dethär en positiv utveckling eftersom det betyder ökad avsättning för skogsprodukter och skapar
nya arbetstillfäl-len inom avverkning,
transport och övriga entreprenadarbeten. Energivedshanteringen har
även utjämnande effekt på sysselsättningen för maskinkedjorna inom
skogsbruket eftersom vissa moment
kan utfö-ras under sommarhalvåret.
Sett ur värmekraftverkens och storförbrukarnas synvinkel är ett fungerande system av lagerterminaler en

grundförutsättning för att nå dessa
mål. Kraftverkens behov av bränsle
planeras på flera års sikt och transportlogistik och säkerhet i leveranser
är livsviktiga. Ju kortare avstånd mellan terminal och kraftverk desto bättre blir totalekonomin. En rationellt planerad flisterminal innebär en plats där
kan leverantörerna av råvaran samlar
sitt material, att man uppnår stordriftsfördelar i krossning och transporter
samt att kvaliteten på bränslet hålls
på en jämn och hög nivå.

S

kogsägarna och leverantörer av
bioenergi ställer sig positiva till
planerna på bioenergiterminaler eftersom de befinner sig i nyckelställning
gällande användningen av skogsbränslen. Ökat uttag av energived,
grot och gallringsvirke innebär både

inkomster åt skogsägaren samt en
förbättrad skogsvård. Kringeffekterna
på regionalekonomin av ett större
kraftverks satsning på bioenergi är i
storleksordningen 100 mansarbetsår
vilket i pengar handlar om 12–15 miljoner euro. Skulle exempelvis Vasklotkraftverket ersätta hela sitt kommande
behov av bioenergi med enbart flis,
betyder det i mängd 1.000.000 löskubik. Omvandlat till gallrad ungskog
betyder det 10.000 hektar med ett uttag om 100 löskubik/ha (40 fastm3).
Förnybar energi ersätter importerad
olja och kol och garanterar på sikt
ett konkurrenskraftigt energipris via
handeln med utsläppsrätter. Regionens energikluster har även möjlighet
att ytterligare profilera sitt kunnande
inom miljöteknologi och förbränningsteknik.

