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Abstract 
Forests are often cited as an important factor in order to minimize greenhouse gas (GHG) emissions 

since the wood raw material has many beneficial uses related to reducing GHGs emissions. In 

Jämtland the potential of using forests as a measure of reducing GHGs emissions is considerable 

since more than half of the county's land area consists of productive forest land. Since the wood 

raw material is a limited resource, it is required that the raw material is used as efficiently as 

possible, for the right purpose, and where the reduction potential regarding GHG emissions will be 

as large as possible. To investigate this, a model has been constructed in which different utilization 

options for the forest can be simulated with respect to GHG emissions with the aim to investigate 

how the use of the forest in Jämtland affects the GHG balance in a short term perspective. The 

model, called SkogSim 2050, has been constructed in Microsoft Excel and has been used to simulate 

seven different scenarios that describe how the use of forest raw material in Jämtland is expected 

to affect the GHG balance by 2050. The scenarios have been chosen with regard to various 

competing uses of forest products and includes only the main applications that exist today, namely 

sawn timber, pulp and paper production and wood fuel. One scenario also simulates how the GHG 

balance is affected if the forest would not be felled. Some of the scenarios include an increased 

extraction of logging residues in the form of branches and tree tops (GROT) and stumps compared 

to today's withdrawal. The results of the simulated scenarios show that all scenarios are resulting 

in significant reduced or prevented GHG emissions when consideration is given to substitution and 

storage effects. The results also show that the major impact on the GHG balance in the different 

scenarios are strongly linked to the type of energy that is assumed to be substituted. When coal was 

considered as the substituted fuel the scenario that only included production of wood fuels 

combined with a significantly increased extraction of logging residues resulted in the greatest 

impact on the GHG balance with reduced or prevented GHG emissions of up to 520 million tons 

of carbon dioxide equivalents (CO2e) for the whole simulated time period; 2014-2050. If instead, 

natural gas was considered as the substituted fuel the positive effects were reduced substantially in 

all scenarios and the scenario which simulated no logging went from being the option that provided 

the lowest reduced or prevented GHG emissions to represent the highest reduction and prevention 

of GHG emissions of approximately 330 million tons CO2e for the whole simulated time period. 

The results also show that increased extraction of forest residues for substitution of natural gas 

provides a direct negative effect on the reduction and prevention of GHG emissions in the short 

term. Based on the results it is possible to conclude that in the short term it is vital to also evaluate 

how the emissions of biogenic carbon dioxide (CO2) affect the GHG balance. Fossil CO2 emissions 

from the use of forest raw material in Jämtland represent only a small part of the overall impact on 

the GHG balance and it is instead the amount of wood fuel that is used, and the substitution effects 

linked to the use, that has the greatest impact on the GHG balance in a short term perspective.  
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Sammanfattning 
Skogen pekas ofta ut som en avgörande faktor för att kunna minimera utsläppen av växthusgaser 

då skogsråvaran har många klimatnyttiga användningsområden. I Jämtland finns det goda 

förutsättningar för att nyttja skogen för klimatnyttiga ändamål då mer än hälften av länets landareal 

utgörs av produktiv skogsmark. Eftersom att skogsråvaran utgör en begränsad resurs krävs det att 

råvaran används så effektivt som möjligt, till rätt ändamål och där utbytet gällande besparade 

växthusgasutsläpp blir så stort som möjligt. För att undersöka detta har en modell konstruerats där 

olika användningssätt för skogen kan simuleras med avseende på växthusgasutsläpp med syftet att 

undersöka hur nyttjande av Jämtlands skogar påverkar växthusgasbalansen utifrån ett kortare 

tidsperspektiv. Modellen, benämnd SkogSim 2050, har konstruerats i Microsoft Excel och har 

använts till att simulerar sju olika scenarier som beskriver hur användandet av skogsråvaran i 

Jämtland förväntas påverka växthusgasbalansen fram till 2050. Scenarierna har valts med avseende 

på olika konkurrerande användningsområden för skogsråvaran och inkluderar endast de 

huvudsakliga användningsområden som existerar idag, nämligen sågvirke, pappers- och 

massaproduktion och trädbränsle. Ett scenario simulerar också hur växthusgasbalansen påverkas 

om skogen inte skulle avverkas. Några av scenarierna inkluderar även ett ökat uttag av 

avverkningsrester i form av grenar och toppar (GROT) och stubbar jämfört med dagens uttag. 

Resultatet från de simulerade scenarierna visar på att alla scenarier resulterar i stora reducerade 

eller förhindrade utsläpp av växthusgaser när hänsyn tas till substitutions- och lagringseffekter. 

Resultatet visar också på att hur stor påverkan på växthusgasbalansen är i de olika scenarierna är 

starkt knuten till vilket energislag som antas substitueras. Vid användning av kol som substituerat 

bränsle resulterade scenariot som endast inkluderar produktion av trädbränslen i kombination med 

ett drastiskt ökat uttag av avverkningsrester i störst påverkan på växthusgasbalansen gällande 

reducerade eller förhindrade utsläpp av växthusgaser på upp emot 520 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (CO2e) för hela den simulerade tidsperioden; 2014-2050. Om istället 

naturgas anges som substituerat bränsle minskar den positiva effekten avsevärt i alla scenarier och 

scenariot som simulerar ingen avverkning går från att vara det alternativ som ger lägst reducerade 

eller förhindrade växthusgasutsläpp till att resultera i högst reduktion och förhindrande av 

växthusgasutsläpp på ungefär 330 miljoner ton CO2e för hela den simulerade tidsperioden. 

Resultatet visar också på att ett ökat uttag av avverkningsrester för substitution av naturgas ger en 

direkt negativ effekt på reduktionen och förhindrandet av växthusgasutsläpp i det korta 

perspektivet. Baserat på resultaten går det att dra slutsatsen att i det korta tidsperspektivet är det 

vitalt att även utvärdera hur utsläppen av biogen koldioxid (CO2) påverkar växthusgasbalansen. De 

fossila CO2-utsläppen från nyttjandet av skogsråvaran i Jämtland utgör endast en liten del av den 

totala påverkan på växthusgasbalansen och det är istället den mängd trädbränsle som nyttjas samt 

substitutionseffekter kopplade till det nyttjandet som har störst påverkan på växthusgasbalansen.  
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1 Inledning 
Under de senaste decennierna har en höjning av Jordens medeltemperatur observerats och the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har fastställt att det är mycket troligt att det 

är människans utsläpp av växthusgaser i form av främst koldioxid (CO2), metan (CH4) och 

dikväveoxid (N2O) som är orsaken till denna temperaturhöjning (IPCC, 2015).  Det är också 

fastställt att den förhöjda temperaturen orsakar klimatförändringar som, om inte åtgärder vidtas, 

kommer leda till allvarliga, utbredda och i många fall oåterkalleliga effekter på naturliga och 

mänskliga system (IPCC, 2015). För att minimerar effekterna av klimatförändringarna kommer det 

både krävas att de mänskliga systemen anpassas efter de förändringar som förväntas ske, samt att 

åtgärder vidtas för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att begränsa 

uppvärmningen (IPCC, 2015). 

I Regeringens proposition (prop. 2008/09:162) anges att Sverige vid 2050 ska ha en hållbar och 

resurseffektiv energiförsörjning utan några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären (Regeringen, 

2008). På regional nivå har Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen tagit fram 

en gemensam klimatstrategi för Jämtlands län med en vision att länet vid år 2030 ska vara en 

fossilbränslefri region och nationellt en ledande exportör av förnyelsebar energi (Länsstyrelsen 

Jämtlands län, 2014).  

Skogen pekas ofta ut som en avgörande faktor för att kunna nå målen om fossilbränslefrihet och 

minimerade utsläpp av växthusgaser. Skogsråvaran har många användningsområden och anses 

kunna ge klimatnytta genom att ersätta andra typer av mer energikrävande och växthusgasintensiva 

byggnadsmaterial, nyttjas som biobränsle som kan ersätta fossila bränslen, lagra kol i biomassa 

och mark och därmed minska mängden CO2 i atmosfären, samt användas för framställning av 

”gröna” material och kemikalier som kan ersätta material och kemikalier framställda från mer 

energikrävande och växthusgasintensiva metoder (Skogsstyrelsen, 2016a). I Regeringens 

utredning om en ”Fossilbränslefri fordonsflotta” pekas biodrivmedel dessutom ut som en av fem 

avgörande delar i omställningen av fordonsflottan (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2014). 

I Jämtland finns det goda förutsättningar att nyttja skogen för klimatnyttiga ändamål då mer än 

hälften av länets landareal utgörs av produktiv skogsmark (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2014). 

Eftersom att skogsråvaran har många användningsområden samtidigt som den utgör en begränsad 

resurs krävs det att råvaran används så effektivt som möjligt, till rätt ändamål och där utbytet 

gällande besparade växthusgasutsläpp blir så stort som möjligt. Frågan som uppkommer utifrån 

detta är vilket användningsområde som är mest gynnsamt ur ett väthusgasperspektiv. Ett sätt att 

undersöka detta är att konstruera modeller över hur skogssystemet är uppbyggt och kartlägga hur 

olika delar av systemet påverkar varandra. Med hjälp av modellen går det sedan att simulera hur 

förändringar av nyttjandet av skogsråvaran påverkar mängden växthusgaser i atmosfären. 

I denna studie har en simuleringsmodell över hur skogsanvändningen i Jämtland påverkar 

växthusgasbalansen konstruerats i Microsoft Excel. Med hjälp av modellen har därefter sju olika 

scenarier simulerats för att påvisa hur modellen kan användas samt visa hur användningen av 

skogsråvaran i Jämtland kan påverka växthusgasbalansen.   
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur nyttjande av skogen i Jämtland påverkar 

växthusgasbalansen utifrån ett kortare tidsperspektiv; fram till 2050. Målet är att konstruera en 

modell där olika användningssätt för skogen kan simuleras med avseende på växthusgasutsläpp. 

Modellen har ett syfte i sig och ska kunna användas som ett verktyg för att framställa olika scenarier 

över skogsanvändningens påverkan på växthusgasbalansen. Målet är också att med hjälp av den 

konstruerade modellen skapa scenarier som både visar på hur modellen kan användas men som 

också kan ge indikationer på hur olika nyttjanden av skogen påverkar växthusgasbalansen.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skogen och skogsbruk i Jämtland 

Jämtlands län är beläget i mellersta Sverige  och har en total landyta på 4 893 542 hektar (ha) vilket 

utgör 12 % av Sveriges landareal (SCB, 2016). Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är en av de 

statistikansvariga myndigheterna i Sverige och samlar via Riksskogstaxeringen in data och 

producerar underlag gällande skog och skogsbruk i Sverige (SLU, 2015a). Utifrån SKOGSDATA 

2015 har Jämtland en total landareal på 4 954 000 ha och ytan är fördelad efter ägoslag enligt 

Skogsvårdslagen, se Figur 1, och traditionella ägarslag, se Figur 2, (SLU, 2015a). 

 

   

Jämtlands totala yta utgörs av 3 491 000 ha skogsmark och  denna yta utgörs i  sin tur av 2 673 000 

ha produktiv skogsmark som är lämplig för skogsbruk och som har förmågan att producera minst 1 

skogskubikmeter (m3sk) timmer per hektar och år (SLU, 2015a). Måttet skogskubikmeter används 

vid uppskattning av stående virkesmängd i skogen och inkluderar stamvolym på bark ovan stubbe 

inklusive topp (SLU, 2015a).  

Mer än hälften av Jämtlands landyta används eller är lämplig att användas för skogsbruk och den 

produktiva skogsmarken i Jämtland utgör mer än 11 % av Sveriges totala produktiva skogsmark 

(SLU, 2015a). Skogsbruket är därför en viktig näring i länet och den bedrivs i länets alla 
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Figur 1 Fördelning av landareal i Jämtland enligt 

Skogsvårdslagen i 1000 ha. Femårsmedelvärde över 

åren 2010-2014. (SLU, 2015a) 

Figur 2 Fördelning av landareal i Jämtland enligt 

traditionella ägarslag i 1000 ha. Femårsmedelvärde 

över åren 2010-2014. (SLU, 2015a) 
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skogsmarker, undantaget fjällområdet och fjällnära barrskogar (Länsstyrelsen Jämtlands län, 

2016a). 

Skogarna i Jämtlands län hör till det boreala barrskogsbältet, närmare bestämt till den sydboreala 

regionen (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016b). Boreala skogar finns belägna på det norra 

halvklotet mellan den 45:e och 70:e breddgraden och utgörs huvudsakligen av barrträd i form av 

gran och tall med inslag av lövträd i form av björk och asp (Olsson, 2011). Jämtlands län har många 

olika och en del unika skogsmiljöer vilket ställer krav på att bevara dessa skogsmiljöer och deras 

naturvärden till eftervärlden (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016b). I Jämtlands län finns det 

skyddad natur i form av en nationalpark, fler än 150 naturreservat, fler än 200 Natura 2000-

områden samt biotopskydd och naturvårdsavtal (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016b) 

(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016c). Totalt sett är 506 100 ha av Jämtlands landyta skyddad av 

nationalparken, naturreservat och biotopskyddsområden (SCB, 2014a) varav 81 200 ha återfinns i 

produktiv skogsmark (SCB, 2014b). Ungefär 3 % av Jämtlands produktiva skogsmark är alltså 

formellt skyddad. Ytterligare 5 % av skogen är frivilligt skyddad av markägaren (Länsstyrelsen 

Jämtlands län, 2012).  

1.2.1.1 Virkesförråd 

Virkesförrådet i länet ökar stadigt. Under det senaste århundradet har virkesförrådet nästintill 

fördubblats i länet, se Figur 3. Skogen i Jämtland utgörs till största delen av gran och tall med 

inslag av björk. En liten mängd Contortatall och övriga lövträd går också att finna i de jämtländska 

skogarna. Från Figur 3 går det även att utläsa att majoriteten av skogen finns på den produktiva 

skogsmarken.  

 

Figur 3 Virkesförråd i Jämtland i miljoner m3sk över åren 1925-2014. Åren 1926-1954 är ej inkluderade. 

Virkesförrådet presenteras för all markyta i Jämtland mark (―) och specifik för produktiv skogsmark (···). Skyddad 

mark är exkluderad från statistiken. Glidande femårsmedelvärden. (SLU, 2014) (SLU, 2015b). 
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1.2.1.2 Tillväxt 

Virkesförråd i skogar är beroende av två faktorer: skogens tillväxt samt förlust av biomassa från 

nedbrytning, naturliga störningar som bränder och antropogena störningar som avverkning. 

Tillväxten i Jämtlands skogar har stadigt ökat under de senaste 20 åren, se Figur 4. Huvuddelen av 

tillväxten äger rum på produktiv skogsmark.  

 

Figur 4 Tillväxt inklusive avverkning i Jämtland i miljoner m3sk per år från Riksskogstaxeringar 1988-2015 fördelad 

på all mark (―) samt på produktiv skogsmark (···). Åren 1989-1991 är ej inkluderade. Skyddad mark är exkluderad 

från statistiken. Glidande femårsmedelvärden. (SLU, 2015b) 

1.2.1.3 Avverkning 

Bruttoavverkningen har legat relativt stadig på 6-7 miljoner m3sk per år under de senaste 

decennierna, se Figur 5. Under de senaste 10 åren har avverkningen i Sverige i genomsnitt varit 

fördelad med 32 % på tall, 55 % på gran och 13 % på övriga lövträd (SLU, 2015a). Det kan antas 

att den här fördelningen även gäller för Jämtland. Figur 5 presenterar bruttoavverkningen vilket är 

volymen av alla stammar som har avskilts från stubben (Skogsstyrelsen, 2014). I genomsnitt under 

de senaste 20 åren har det bruttoavverkats 6 509 000 m3sk per år men det maximala årliga uttaget 

av skog med hänsyn till hållbart skogsbruk ligger långt över dagens uttag av skog i Jämtland. 

Baserad på tillväxten ligger det maximala årliga uttaget på runt 11 miljoner m3sk vilket är nästintill 

en fördubbling jämfört med dagens uttag.  
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Figur 5 Bruttoavverkning i Jämtland i miljoner m3sk per år för åren 1998-2015. Glidande treårsmedelvärden. 

Fördelningen mellan tall, gran och övriga lövträd är baserad på den genomsnittliga fördelningen som gäller för hela 

Sverige. (Skogsstyrelsen, 2016b) 

1.2.2 Skogens delar och nyttjandeområden 

Ett träd är uppdelat i stam med bark, grenar med barr eller löv 

samt stubbe med rötter. Hur biomassan är fördelad mellan 

trädets olika delar varierar med trädslag samt trädets ålder och 

storlek vilket påvisas av Marklund (1988). Figur 6 visar hur 

biomassan fördelar sig mellan stamved, grenar och barr samt 

stubbe och rötter för gran och tall. De lägre värdena gäller för 

träd som är 10 cm i brösthöjdsdiameter och de högre för träd 

som är 50 cm i brösthöjdsdiameter; ju större träd desto större 

andel av biomassan finns fördelad i stamveden (Kunskap 

Direkt, 2012).  

I Riksskogstaxeringen uppskattas fördelningen av torrvikten 

biomassa ovan stubbskäret med hjälp av Marklunds 

biomassafunktioner (Marklund, 1988) och nedanför 

stubbskäret med hjälp av Peterssons och Ståhls funktioner 

(Petersson & Ståhl, 2006). I Riksskogstaxeringen är 

biomassan fördelad med 55 % i stam och bark, 20 % i grenar 

och barr och 25 % i stubbe och rötter (SLU, 2015a).  

Skogen har flera användningsområden och trädets olika delar 

har sina specifika nyttjandeområden. I Sverige används drygt 

50 % av den avverkade stamveden till sågtimmer, drygt 40 % 
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Figur 6 Fördelning av biomassa i gran 

och tall. De lägre värdena gäller för träd 

med brösthöjdsdiameter på 10 cm och de 

högre värdena på träd med en 

brösthöjdsdiameter på 50 cm. (Kunskap 

Direkt, 2012)  
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som massaved och runt 8 % för energiproduktion (Skogsstyrelsen, 2016c).  Det finns även en liten 

del övrig användning, mindre än 1 % av den totala volymen avverkad skogsråvara, som inkluderar 

pålar, stolpar, kolved etc. (Skogsstyrelsen, 2016c). Övriga delar av trädet i form av grenar och 

stubbar används huvudsakligen för energiproduktion (Skogsstyrelsen, 2014). Den här studien 

kommer att fokusera på stamvedens tre huvudsakliga användningsområden samt nyttjandet av 

trädets övriga delar i form av främst grenar och stubbar. Övriga användningsområden för trädet 

inkluderas ej i studien.  

1.2.2.1 Sågtimmer  

Användningen av avverkad skogsråvara som sågtimmer utgör den största delen av skogens 

användning eftersom att sågtimmer ger högst ekonomiskt utbyte för skogsägaren (SCA, 2014). 

Virkesförbrukningen i sågverks- och träskiveindustrin var totalt 34,1 miljoner fastkubikmeter 

under bark (m3f ub) år 2012 (Skogsstyrelsen, 2014). M3f ub innefattar stammens faktiska vedvolym 

med topp och bark borträknad (Skogsstyrelsen, 2016d). Huvuddelen av detta virke, 33,6 miljoner 

m3f ub, används i sågverksindustrin för att framställa sågtimmer (Skogsstyrelsen, 2014). 

Förbrukning av virke inom träskiveindustrin har minskat kraftigt under de senaste decennierna och 

2012 låg den totala förbrukningen av rundvirke inom träskiveindustrin på endast 545 000 m3f ub 

(Skogsstyrelsen, 2014).  

Den totala produktionen av sågtimmer 2012 var 16 246 000 m3 (Skogsstyrelsen, 2014). Det innebär 

att mer än hälften av rundvirket, 17 354 000 m3, blev till biprodukter från sågverksindustrin. Av 

dessa biprodukter förbrukade massabruken 10 810 000 m3 och träskiveindustrin 449 000 m3 

(Skogsstyrelsen, 2014). Övriga biprodukter, 6 095 000 m3, går huvudsakligen till förbränning, både 

internt hos sågverken men också extern i värmeverk (VMU, 2014).  

Biprodukterna från sågverksindustrin delas upp i cellulosaflis, torrflis, såg- och hyvelspån samt 

bark (Naturvårdsverket, 2010). Grovt sett utgör cellulasflisen 50 %, torrflis 5 %, såg- och hyvelspån 

25 % och bark 20 % av biprodukterna (VMU, 2014). Av dessa biprodukter går i princip all 

cellulosaflis till massaindustrin (Naturvårdsverket, 2010), runt 40 % av barken, 35 % av torrflisen 

och 10 % av såg- och hyvelspånet till intern förbränning i sågverken och resterande biprodukter 

går till förbränning i massabruk eller förbränning i värmeverk och privata pannor (VMU, 2014).  

Användning av rundvirke och biprodukter inom träskiveindustrin inkluderas inte i denna studie.  

1.2.2.2 Massaved 

Massaindustrin förbrukar stora mängder vedråvara och om biprodukter från sågverksindustrin 

räknas in är massaindustrin den största förbrukaren av vedråvara i Sverige. 2012 låg den totala 

förbrukningen på 46 449 000 m3f ub fördelat på 28 546 000 m3f ub rundvirke från barrträd, 7 093 

000 m3f ub rundvirke från lövträd samt 10 810 000 m3f ub biprodukter från sågverksindustrin 

(Skogsstyrelsen, 2014). 

Det finns flera olika metoder att tillverka pappersmassa. Tillverkningen av massa från vedprodukt 

delas oftast upp i blekt och oblekt sulfatmassa, sulfitmassa, halvkemisk massa samt mekanisk 

massa (Skogsstyrelsen, 2014). Av dessa metoder är sulfatmassametoden den mest använda i 
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Sverige, följd av mekanisk massa, sulfitmassa och sist halvkemisk massa (Skogsstyrelsen, 2014). 

Den totala produktionen av pappersmassa uppgick 2012 till 12 033 000 ton fördelad på 5 467 000 

ton blekt sulfatmassa, 2 139 000 ton oblekt sulfatmassa, 3 556 000 ton mekanisk massa, 582 000 

ton sulfitmassa och 289 000 ton halvkemisk massa (Skogsstyrelsen, 2014).  

Från pappersmassan producerades under 2012 totalt 11 417 000 ton papper fördelat på 2 013 000 

ton tidningspapper, 3 434 000 ton tryck- och skrivpapper och 5 970 000 ton annat papper och papp 

som inkluderar bland annat förpackningspapper, kartong och wellpapp (Skogsstyrelsen, 2014). 

Pappers- och massaindustrin har en hög energiförbrukning som 2011 låg på totalt 72,4 TWh, 

fördelad på 56 460 GWh från fasta bränslen i anläggningarna och 15 959 GWh köpt elkraft  

(Wiberg & Forslund, 2012), vilket motsvarar ungefär hälften av den svenska industrins totala 

energiförbrukning (Skogsstyrelsen, 2014). Av den totala bränsleförbrukningen 2011 utgjordes 79 

% av interna bränslen (Wiberg & Forslund, 2012). De interna bränslena utgjordes i sin tur av 80 % 

returlutar, 16 % bark från massaved och 4 % övriga bränslen i form av främst tallolja och destruerad 

gas (Wiberg & Forslund, 2012). Av de 21 % av den totala bränsleförbrukningen som utgörs av 

externa bränslen utgör 19 % köpt bark från sågverk, 15 % köpt skogsbränsle, 26 % olja och 40 % 

övriga bränslen i form av köpt beckolja, gasol, torv, naturgas m. fl. (Wiberg & Forslund, 2012).  

1.2.2.3 Trädbränsle 

Majoriteten av det avverkade rundvirket som inte blir sågtimmer eller massaved går till 

förbränning. Trädbränsle är en undergrupp till biobränsle, vilket är bränslen som härstammar från 

biologiskt material och som indelas i olika grupper beroende på bland annat ursprung, 

tillverkningsmetod och fraktionsstorlek (Skogsstyrelsen, 2014), se Figur 7.  

 

Figur 7 Biobränslen är indelade i olika biobränslekategorier. Modifierad från Skogsstyrelsen (2014). 
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Trädbränsle är alla biobränslen där träd eller delar av träd är utgångsmaterialet och där ingen 

kemisk omvandling har skett, bränsleråvaran kan dock ha använts till annat som rivnings- och 

emballagevirke, så kallat återvunnet trädbränsle (Skogsstyrelsen, 2014). Skogsbränsle är ett 

trädbränsle som tidigare inte haft någon annan användning, till exempel grenar och toppar (GROT), 

stamved, stubbar och bränsle från industrins biprodukter som bark, flis och sågspån 

(Skogsstyrelsen, 2014). Det trädbränsle som kommer direkt från skogen kallas ofta primärt 

skogsbränsle (Skogsstyrelsen, 2014). Skogsbränslen som flis och sågspån benämns ofta oförädlade 

trädbränslen medan briketter, pellets, träpulver och liknande benämns förädlade trädbränslen 

(Skogsstyrelsen, 2014).  

År 2014 stod biobränslen för 130 TWh av Sveriges totala energitillförsel på 555 TWh 

(Energimyndigheten, 2014a). Huvuddelen av biobränslet användes i industrin och för 

fjärrvärmeproduktion och en mindre del användes för direktuppvärmning av bostäder, elproduktion 

samt transporter (Energimyndigheten, 2014b). Biobränsleanvändningen i Sverige idag är fördelad 

enligt Figur 8. Den del av biobränsleanvändningen som härstammar direkt från skogen består av 

oförädlade och förädlade trädbränslen. Avlutar eller returlutar som det också kallas, härstammar 

också från skogsråvara men är en restprodukt från pappersmassaindustrin som används internt i 

massabruken. 

Den oförädlade biomassan kan produceras från olika typer av skogsbränsle. En vanlig åtgärd är att 

skogsbränslet flisas eller krossas och benämningen på bränslet härrör till den råvara som flis och 

kross framställs ifrån (Energimyndigheten, 2015). Stamvedsflis framställs från rundvirke, grotflis 

framställs från grenar och toppar, träddelsflis framställs från röjningsvirke eller hela okvistade träd, 

stubbflis framställs från stubbar, park- och trädgårdsflis framställs från park- och trädgårdsrester 

som oftast samlats in via kommunal avfallshantering, bark- och reducerflis innefattar framförallt 

bark från sågverk och massaindustri och torrflis framställs från torkat virke som uppkommer som 

biprodukt från sågverkens justersågning av virke samt från bygg- och snickeriindustri 

(Energimyndigheten, 2015). 

 

   
Utöver alla flis- och krosstyper kan skogsbränslen även användas till att framställa brännved som 

är kluven och kapad ved av rundved som är avsedd för vedpanna och liknande samt sågspån och 
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TWh (Energimyndigheten, 2014c). 
Figur 9 Produktion av oförädlade skogsbränslen i 

Sverige 2014 i GWh (Energimyndigheten, 2015). 
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hyvelspån som uppkommer vid bearbetningen av sågade trävaror (Energimyndigheten, 2015). 

Figur 9 visar hur produktionen av oförädlade trädbränslen fördelar sig över de olika 

bränslekategorierna.  

Skogsbränslen anses vara CO2-neutrala i och med att den CO2 som släpps ut från förbränning ändå 

skulle ha släppts ut när trädet dör och bryts ner i skogen i kombination med att nya träd växer upp 

som tar upp samma mängd CO2 som frigjordes från det tidigare trädet (Bergkvist & Olsson, 2008). 

I verkligheten är dock inte skogsbränslen helt CO2-neutrala då det sker utsläpp av CO2 från fossila 

bränslen i samband med till exempel skogsskötsel och transport (Bergkvist & Olsson, 2008). 

Klimatnyttan av att använda skogsbränslet påverkas även av nedbrytningshastigheten om bränslet 

hade lämnats i skogen samt växthusgasutsläpp från marken och effekter på skogens tillväxt till 

följd av skörden av skogsbränslen (Bergkvist & Olsson, 2008). 

1.2.3 Kolets kretslopp och växthusgasbalansen 

Växthusgasbalansen för ett ekosystem är nettoutbytet av de tre huvudsakliga växthusgaserna, CO2, 

CH4 och N2O, mellan ekosystemet och atmosfären (Olsson, 2011). CO2 utgör det största flödet 

men CH4 och N2O är effektivare växthusgas vilket innebär att även flöden av dessa gaser som är 

små i förhållande till CO2 kan inverka på klimatet (Olsson, 2011). Kolets kretslopp utgör en 

nyckelkomponent gällande påverkan på växthusgasbalansen i och med att kretsloppet styr utbytet 

av främst CO2 men även CH4 mellan atmosfären och ekosystemet (Olsson, 2011).  

Bortsett från den huvudsakliga samverkan mellan autotrofa organismer som utövar fotosyntes och 

heterotrofa organismer som utövar heterotrof respiration förekommer en del mindre flöden i kolets 

kretslopp som är kopplade till framförallt skogsmark (Olsson, 2011). En del av det kol som lagras 

in i organismers biomassa övergår till att lagras in som markkol när organismerna dör, och trots att 

detta flöde är litet så kan det resultera i att stora markkolförråd byggs upp över tid (Olsson, 2011). 

Detta gäller framförallt boreala skogar i kallare klimat där den låga temperaturen bromsar upp 

nedbrytningsprocessen av organiskt material i mark och att kolförråden därmed byggs upp i och 

med att tillförseln av kol är större än avgången (Olsson, 2011). Kolförrådet är betydligt större i 

naturskogar än i brukade skogar som kontinuerligt störs av skogsbruksaktiviteter, både i levande 

biomassa men också som markkol (Lindner & Karjalainen, 2007). I unga och medelålders skogar 

binds dock mer kol per ytenhet räknat eftersom att tillväxten är snabbare (Olsson, 2010). 

Kolbalansen i naturliga boreala skogar i Sverige påverkas främst av växtlighetens tillväxt, 

nedbrytning av dött organiskt material samt frekvensen och omfattningen av bränder och andra 

störningar (Olsson, 2011). Bränder bidrar både till stora direkta men även indirekta utsläpp av kol 

till atmosfären till följd av en ökad nedbrytning i mark på grund av en förhöjd marktemperatur 

(Olsson, 2011). Effekter från bränder inkluderas ej i den här studien. I Brukade skogar tillkommer 

även effekter av skogsskötsel och uttag av biomassa. Kalhuggning medför till exempel betydande 

frisättning av kol från skogsmarken (Olsson, 2011). 

Det finns huvudsakligen tre olika sätt att använda skogar för att påverka det globala kolkretsloppet 

och därmed halten CO2 i atmosfären (Lindner & Karjalainen, 2007): 
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 Skydd – Skydda skogar för att förhindra att de existerande kolförråden frigörs till 

atmosfären.  

 Skogsskötsel för kolbindning – Skogen sköts för att generera största möjliga tillväxt och 

därmed kolinbindning. Exempel skogsgödsling, nyanläggning av skog och förlängda 

omloppstider. 

 Substitution – Skogsprodukter används för att minska användning av fossila bränslen samt 

ersätta produkter som vid tillverkning ger upphov till utsläpp av fossil CO2 och andra 

växthusgaser.  

Denna studie jämför påverkan på växthusgasbalansen med avseende på skydd och på substitution. 

Inga åtgärder gällande skogsskötsel för ökad kolbindning är inkluderade i studien.  

Figur 10 ger en övergriplig bild över hur skogens ekosystem och det antropogena systemet 

påverkar mängden växthusgaser i atmosfären genom naturliga effekter och genom antropogena 

substitutions- och lagringseffekter.  

 

Figur 10 En övergripande bild hur ekosystemet och det antropogena systemet påverkar växthusgasbalansen. Med 

hjälp av fotosyntesen binds CO2 in i biomassan i form av kemisk energi hos bland annat gröna växter. En del av den 

lagrade kemiska energin används i växtens egen energiomvandling, så kallad autotrof respiration, medan den del som 

växten själv inte behöver kan konsumeras av andra organismer som inte nyttjar fotosyntes genom så kallad heterotrof 

respiration. Genom människans uttag och användning av skogsbiomassa påverkas också växthusgasbalansen. 

Påverkan är beroende av vilka effekter som tas hänsyn till i systemet gällande till exempel lagring och substitution. 

Modifierad från Olsson (2011). 
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2 Metod 
Studien utgörs huvudsakligen av konstruerandet av en modell som kan simulera hur användningen 

av en specifik skogsmängd påverkar växthusgasbalansen. Modellen har använts till att simulerar 

sju olika scenarier som beskriver hur användandet av skogsråvaran i Jämtland förväntas påverka 

växthusgasbalansen fram till 2050.  

2.1 Modellen – SkogSim 2050 

Inom ramen för denna studie har en modell konstruerats som beskriver hur nyttjandet av 

skogsråvara påverkar växthusgasbalansen. Modellen skapades i Microsoft Excel och har fått 

namnet Skogssimulering 2050, eller kort SkogSim 2050. Modellen utgörs av ett blad för indata, 36 

modelleringsblad och ett resultatblad. I bladet för indata anges alla parametrar som styr hur 

skogsråvaran nyttjas samt de växthusgasutsläpp som associeras med ett specifikt nyttjandeområde. 

Totalt inkluderar modellen 80 stycken parametrar uppdelade i kategorierna skogsparametarar, 

biomassafördelningsfaktorer, växthusgasutsläppsfaktorer, omräkningstal och övriga parametrar. 

Modellen bygger helt å hållet på angiven indata och går således att manipulera beroende på vilka 

parametrar som väljs.  

Varje modelleringsblad utgör ett visst år och sträcker sig från 2014 fram till 2050. Varje blad 

beräknar hur stor påverkan är på växthusgasbalansen för en specifik skogsmängd från det år bladet 

gäller fram till och med 2050. Exempel: Blad ”2014” modellerar påverkan på växthusgasbalansen 

för det skogsbestånd som avverkas (eller väljs att inte avverkas) år 2014 fram till och med 2050. 

Blad ”2045” modellerar påverkan från det bestånd som avverkas (eller väljs att inte avverkas) år 

2045 fram till 2050. I resultatbladet redovisas påverkan på växthusgasbalansen uppdelad i 

växthusgasutsläpp exklusive biogen CO2, biogena CO2-utsläpp, substitutionseffekter och 

lagringseffekter för varje modellerat år och summeras sedan automatiskt för att erhålla den totala 

påverkan på växthusgasbalansen under hela perioden.   

Modellen konstruerades för att vara enkel att överblicka och förstå samt att det enkelt ska gå att 

integrera fler parametrar för att  öka modellens riktighet. SkogSim 2050 har som syfte att fungera 

som ett beslutsunderlag för att ge mer information om vilken användning av skogsråvaran som bör 

stimuleras för att maximera klimatnyttan fram till och med 2050.  

2.2 Scenarier 

Sju olika scenarier för hur användningen av Jämtlands skogsråvara påverkar växthusgasbalansen 

konstruerades och simulerades med hjälp av SkogSim 2050. Den angivna tidsperioden för 

scenarierna sträcker sig från 2014, vilket är det år den senaste skogsstatistiken är ifrån, fram till 

och med 2050, vilket är det år Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.  

Följande sju scenarier konstruerades och simulerades med hjälp av modellen: 

 Scenario 1a: Dagens användning av skogsråvaran. 

 Scenario 1b: Scenario 1a + ökat uttag av avverkningsrester. 

 Scenario 2: Ingen avverkning.  
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 Scenario 3a: Endast produktion och användning av skogsbränslen. 

 Scenario 3b: Scenario 3a + ökat uttag av avverkningsrester. 

 Scenario 4a: Produktion av sågtimmer och skogsbränslen.  

 Scenario 4b: Scenario 4a + ökat uttag avverkningsrester. 

Scenarierna har valts med avseende på olika konkurrerande användningsområden för skogsråvaran 

och inkluderar endast de huvudsakliga användningsområdena som existerar idag. Scenarierna 

inkluderar användning av skogsråvara till sågvirke, pappersmassa och trädbränsle. Ett scenario 

simulerar också hur växthusgasbalansen påverkas om skogen inte skulle avverkas och istället stå 

kvar och binda kol. Scenarierna som inkluderar ökat uttag av avverkningsrester i form av GROT 

och stubbar har valts eftersom att intresset för att öka uttaget av dessa bränslen ökar (de Jong, et 

al., 2013) och det är därför intressant att undersöka hur ett ökat uttag och användning dessa 

avverkningsrester påverkar växthusgasbalansen i ett kortare perspektiv, med andra ord, fram till 

och med 2050.   

Figur 11 presenterar ett flödesdiagram över hur modellen är uppbyggd samt hur de sju olika 

scenarier avgränsas i modellen. Tabell 1 presenterar de generella parametrar som användes i alla 

scenarier. Vid modellering av ett scenario ändrades några specifika parametrar för att modellen 

skulle beskriva just det specifika scenariot. I beskrivningen av varje scenario presenteras vilka 

parametrar som har använts i just det scenariot.  

Data gällande skogsparametrarna i form av tillväxt, avverkning och uttag av skogsbränslen i 

Jämtland har samlats in från Riksskogstaxeringar från Sveriges lantbruksuniversitet samt 

Skogsstatistiska årsböcker från Skogsstyrelsen. Data gällande hur skogsråvaran används är baserat 

på nationell svensk statistik från Riksskogstaxeringar, Skogsstatistiska årsböcker och 

branschspecifik statistik från avdelningen Virkesmätning Utveckling (VMU) inom Skogsnäringens 

IT-företag (SDC). De växthusgasutsläppsfaktorer som används i studien är huvudsakligen baserade 

på tidigare framtagna livscykelanalyser. Val av livscykelanalyser har baserats på att de till största 

möjligaste mån ska vara representativa för svenska förhållanden. Växthusgasutsläppsfaktorerna 

inkluderar i de flesta fall växthusgasutsläpp från hela livscykeln. En del faktorer är dock endast 

beräknade baserat på växthusgasutsläpp från energiproduktion. Substitutions- och 

lagringsfaktorerna baseras på hur stor andel fossil CO2 som undviks genom att använda 

skogsbränsle istället för fossila bränslen i form av kol och naturgas samt ersätta betongstommar 

med trästommar i hus. Lagringseffekterna baseras på hur stor mängd CO2 som faktiskt finns 

inlagrad i en trävara.  

Till varje parameter som presenteras i Tabell 1 finns en kommentar om hur parametern har tagits 

fram samt vilken referens parametern är baserad på. I Bilaga A finns förklaringar till hur 

parametrarna har beräknats. 
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Figur 11 Flödesdiagram för vilka delar som inkluderas i SkogSim 2050. De streckade linjerna anger hur scenarierna 

som simulerar påverkan på växthusgasbalansen från nyttjandet av Jämtlands skogsråvara är avgränsade i modellen. 

A- och B-scenarierna av scenario 1, 3 och 4 är avgränsade på samma sätt i modellen.   
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Tabell 1 Generella parametrar i SkogSim 2050  

Parameter Värde Enhet Kommentar Referens 
 

Skogsparametrar 
    

 Naturliga     

P1 Starttillväxt 11 420 000 m3sk år-1 Tillväxten år 2014 på produktiv skogsmark.  (SLU, 2015a) 

P2 Tillväxtförändring 0,00 % år-1 Ej angiven.  
P3 Naturlig avgång virkesförråd 0,21 % år-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Skogsstyrelsen, 2016c) 

(Skogsstyrelsen, 2016e) 

 Antropogena     

P4 Bruttoavverkning - m3sk år-1 Anges specifikt för olika scenarier.  
P5 Andel avverkning av tillväxt 0,00 % år-1 Ange hur stor avverkningen är av tillväxten. Ej angiven.   

P6 

 

Bruttoavverkning per  ytenhet 243 m3sk ha-1år-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Skogsstyrelsen, 2016c), 

(Skogsstyrelsen, 2016e) 
P7 Uttag av GROT 0 m3f år-1 Variabel. Ej angiven.  

P8 Uttag av stubbar 0 m3f år-1 Variabel. Ej angiven.  

P9 EJ avverkad ved - m3sk år-1 Anges specifikt för olika scenarier.  

 Nedbrytning     

P10 Nedbrytningskonstant stamved 0,033  Värde för nedbrytning av ved av gran. (Harmon, et al., 2000) 

P11 Nedbrytningskonstant GROT 0,033  Värde för nedbrytning av ved av gran. (Harmon, et al., 2000) 
P12 Nedbrytningskonstant stubbar 0,033  Värde för nedbrytning av ved av gran. (Harmon, et al., 2000) 

P13 Tillväxtkonstant 0,033  Antagande: lika stor som nedbrytning.  
 

Biomassafördelningsfaktorer 
    

 Skogliga     

P14 Andel nettoavverkning av bruttoavverkning 97,6 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Fridh & Christiansen, 2015) 

P15 Andel stamved av helt träd 55 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (SLU, 2015a) 

P16 Andel grenar och barr av helt träd  20 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (SLU, 2015a) 

P17 Andel stubbe och rötter av helt träd 25 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (SLU, 2015a) 
P18 Andel topp av stamved 5 % Genomsnittsvärde. (Skogsstyrelsen, 2016d) 

P19 Andel bark av stamved 11 % Genomsnittsvärde. (Skogsstyrelsen, 2016d) 

P20 Andel obarkat rundvirke av stamved 95 % Genomsnittsvärde. (Skogsstyrelsen, 2016d) 

 Trädbränsle     

P21 Andel obarkat rundvirke till trädbränsle - % Anges specifikt för olika scenarier.  

P22 Varav röjnings- och gallringsved till trädelsflis 10 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Energimyndigheten, 2015) 
P23 Varav obarkat rundvirke till brännved 48 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Energimyndigheten, 2015) 

P24 Varav barkat rundvirke till stamvedsflis 37 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Energimyndigheten, 2015) 

P25 Varav bark från rundvirke till barkflis 5 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Energimyndigheten, 2015) 

P26 Andel GROT till grotflis  - % Anges specifikt för olika scenarier.  

P27 Andel stubbe och rötter till stubbflis - % Anges specifikt för olika scenarier.  

P28 Andel spill vid byggnation  10 % Uppskattad utifrån referens, se bilaga A. (Gustavsson, et al., 2006) 

P29 Andel papper till förbränning 90 % Antagande.  

 Sågverksindustrin     

P30 Andel obarkat rundvirke till sågtimmer - % Anges specifikt för olika scenarier.  

P31 Andel obarkat sågtimmer till färdigt virke 46  % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 

P32 Andel obarkat sågtimmer till biprodukter 54 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 
P33 Varav bark- och rotreducerflis 18 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 

P34 Varav cellulosaflis 50 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 
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P35 Varav torrflis 6 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 

P36 Varav såg- och hyvelspån 26 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 

P37 Andel bark- och rotreducerflis intern förbränning 47 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 
P38 

 

Andel cellulosaflis intern förbränning 0 % Antagande att all cellulosaflis används för 

pappersmassa. 

(Naturvårdsverket, 2010) 

P39 Andel torrflis intern förbränning 35 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 
P40 Andel såg- och hyvelspån intern förbränning 10 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (VMU, 2014) 

P41 Andel färdigt virke i byggnationer 90 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Gustavsson, et al., 2006) 

P42 Andel färdigt virke för substitution 90 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Gustavsson, et al., 2006) 

 Pappers- och massaindustri     

P43 Andel obarkat rundvirke till massaved - % Anges specifikt för olika scenarier.  

P44 Andel bark av obarkad massaved 15 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Wiberg & Forslund, 2012) 

P45 Andel cellulosaflis från sågverk till massaved - % Anges specifikt för olika scenarier.  
P46 Andel torrflis från sågverk av total bränsleanvändning 0 % Ingen användning. (Wiberg & Forslund, 2012) 

P47 

Andel såg- och hyvelspån från sågverk av total 

bränsleanvändning 

0 % Ingen användning. (Skogsstyrelsen, 2014) 

P48 Andel bark från sågverk av total bränsleanvändning 2 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Wiberg & Forslund, 2012) 

P49 Andel flis från skogsbränsle av total bränsleanvändning 3 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Wiberg & Forslund, 2012) 

P50 Andel papper till lagring 10 % Antagande.  
 

Växthusgasutsläppsfaktorer 
    

 Skogliga     

P51 Skogsskötsel 14,4 kg CO2e m3sk-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A.   (Gonzalez-Garcia, et al., 2014) 

 Trädbränsle     

P52 Flisning av trädbränsle 5,8 kg CO2e m3fflis
-1 Beräknat utifrån referens, se bilaga A. (Hagberg, et al., 2009) 

P53 

Kapning och klyvning av rundvirke till brännved 7,7 kg CO2e m3fbrännved
-1 Gäller italienskt skogsbruk. Beräknat från referens, se 

bilaga A.  

(Pierobon, et al., 2015) 

P54 Uttag, flisning och transport av GROT 11,2 kg CO2e MWhgrot
-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Lindholm, et al., 2010) 

P55 Uttag, flisning och transport av stubbar 11,2 kg CO2e MWhstubbar
-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Lindholm, et al., 2010) 

P56 

 

Förbränning av trädbränsle  5,7 kg CO2e MWhbränsle
-1 Utsläpp av CH4 och N2O vid förbränning. Omräknat 

utifrån referens, se bilaga A. 
(Hagberg, et al., 2009) 

P57 

 

Förbränning av papper 5,7 kg CO2e MWhpapper
-1 Antagande att utsläppen är lika som vid förbränning av 

trädbränsle. Omräknat utifrån referens, se bilaga A. 

(Hagberg, et al., 2009) 

 Sågverksindustrin     

P58 

 

Produktion av färdigt virke från sågtimmer 6,9 kg CO2e m3
virke

-1 Beräknat utifrån referens, se bilaga A. Inkluderar endast 

utsläpp från energi- och drivmedelsanvändning.  

(Andersson, et al., 2011) 

 Pappers- och massaindustri     

P59 

 

Produktion av papper och massa 61,0 kg CO2e tonpapper
-1 Databasvärde. (CPM LCA Database, 1997) 

 Substitution och lagring     

P60 Livscykelutsläpp bränslesubstitut - kg CO2e MWh-1 Anges för valt bränslesubstitut.  

P61 Minskade utsläpp från substitution av betong med trä 795,0 kg CO2e m3
virke

-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A.  (Gustavsson, et al., 2006) 

P62 Mängd inlagrad koldioxid i virke 761,5 kg CO2e m3
virke

-1 Beräkning, se bilaga A.   

 Transporter     

P63 Genomsnittsutsläpp trädbränslen 4,1 kg CO2e m3f pb-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Andersson & Frisk, 2013) 

P64 Genomsnittsutsläpp sågverksindustrin 5,2 kg CO2e m3f pb-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Andersson & Frisk, 2013) 

P65 Genomsnittsutsläpp pappers- och massaindustrin 5,6 kg CO2e m3f pb-1 Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Andersson & Frisk, 2013) 
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Omräkningstal trädbränslen 

 Värmevärde     

P66 Stamvedsflis 2,04 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 
P67 Grotflis 2,05 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 

P68 Trädelsflis 2,05 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 

P69 Stubbflis 2,04 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 
P70 Bark- och reducerflis flis 1,32 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 

P71 Brännved 2,44 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 

P72 Sågspån 2,04 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 
P73 Torrflis 2,24 MWh m3f-1  (Energimyndigheten, 2015) 

P74 Papper 5 MWh ton-1  (KM Miljöteknik AB, 1999) 
 

Övriga 
    

 Pappers- och massaindustri     

P75 Bränsleanvändning per massaråvara 1,25 MWh m3f ub-1 Beräknat, se bilaga A. (Wiberg & Forslund, 2012) 

P76 Andel papper från massaved 0,22 ton m3f ub-1 Beräknat, se bilaga A.  (Skogsstyrelsen, 2014) 

 Omvandlingsfaktorer     

P77 Torrsubstans per kubikmeter träråvara 420 kg m3
trä

-1  (Skogsstyrelsen, 2014) 
P78 Kolinnehåll i trätorrsubstans 0,49 kg kol kg TS-1  (Skogsstyrelsen, 2014) 

P79 Kol till koldioxid 3,7 kg CO2 kg kol-1  (Olsson, 2011) 

P80 Kolinnehåll papper 490 kg kol ton-1 Antagande att kolinnehållet är lika stort som i trä. (Skogsstyrelsen, 2014) 

 Livscykelutsläpp för olika bränslen     

 Kol 820 kg CO2e MWh-1 Ej en parameter, värdet kan anges som parameter i P60. (Schlömer, et al., 2014) 

 Naturgas 490 kg CO2e MWh-1 Ej en parameter, värdet kan anges som parameter i P60. (Schlömer, et al., 2014) 
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2.2.1 Scenario 1a och 1b – Dagens användning av skogsråvaran 

Scenario 1a och 1b baseras på utsläpp av växthusgaser utifrån dagens skogsanvändning. De 

användningsområdena som inkluderas är användning av skogsråvara till trädbränsle, sågvirke samt 

pappersmassa. Scenarierna inkluderar utsläpp från skogsskötsel, tillverkning och förädling av de 

olika produkterna samt substitutionseffekter från att trädbränsle och papper ersätter fossilt kol och 

naturgas samt att sågvirke ersätter betong och stål i huskonstruktioner. Inlagring av kol i virke och 

papper inkluderas också.  

Skogsskötsel inkluderar hela kedjan från framodling av plant till slutavverkning och pålastning av 

timmer vid vägkant. Data gäller för odling och avverkning av gran i Sverige, i denna studie antas 

denna siffra vara representativ för skogskötesel kopplad till andra trädslag också. 

Förbränning av trädbränsle inkluderar förbränning av skogsbränsle och förbränning av biprodukter 

från sågverksindustrin. Bränslena som inkluderas antas vara oförädlade trädbränslen. Ytterligare 

förädling av trädbränslena är alltså inte inkluderad i modellen. Skogsbränslena utgörs av brännved, 

trädelsflis, bark och stamvedsflis. Utsläpp från kapning och klyvning är inkluderade för brännved 

och utsläpp från flisning är inkluderade för trädels-, bark-, och stamvedsflis. Inga utsläpp är 

inkluderade från framställning av sågverksbiprodukter utan alla utsläpp från sågverksindustrin är 

allokerade till färdig virkesvara. Inkluderat i scenariot är även utsläpp i form av CH4 och N2O på 

grund av ofullständig förbränning vid förbränning av trädbränslen. Vid förbränning görs  

antagandet att trädbränslena substituerar kol eller naturgas och att livscykelutsläppen av 

växthusgaser från dessa bränslen därmed undviks.  

Sågverksindustrin inkluderar växthusgasutsläpp från el- och dieselanvändning från produktion av 

färdigt virke från sågtimmer. Sågverksbiprodukterna fördelas på intern användning i form av 

förbränning samt försäljning till pappers- och massaindustri och försäljning som trädbränsle. De 

internt använda biprodukterna inkluderas i produktionen av virke och inga substitutionseffekter 

räknas därför in för dessa. Ett antagande görs gällande att allt färdigt virke används för 

huskonstruktion och att 10 % av virket blir spill som går till extern förbränning. Det resterande 

virket antas substituera betongstommar i hus vilket leder till undvikta emissioner från framställning 

av dessa. Det inbyggda virke antas lagra kol under hela den period som modellen simulerar.  

Pappers- och massaindustrin inkluderar utsläpp från produktion av färdigt papper från massaved. 

De internt använda trädbränslena i form av främst avlutar och bark samt de biprodukter som erhålls 

från sågverksindustrin och de skogsbränslen som används, antas ingå i tillverkningsprocessen och 

inga substitutionseffekter räknas därför in för dessa. Huvuddelen av det färdiga pappret antas gå 

till förbränning där substitutionseffekter från att ersätta kol och naturgas inkluderas. En mindre 

andel av det färdiga pappret antas lagra kol under hela den period modellen simulerar. Ingen 

återvinning av papper är inkluderad i modellen. Substitutionseffekter från att använda 

pappersprodukter istället för produkter i andra material är ej inkluderade.  

Scenario 1a och 1b inkluderar även växthusgasutsläpp från transport av de olika skogsråvarorna 

baserade på nationell statistik över genomsnittsutsläpp för transport av skogsråvaror till varje 
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användningsområde. Dessutom inkluderar scenario 1a och 1b även biogena CO2-utsläpp från 

förbränning och nedbrytning av biomassa samt upptag av CO2 i ny biomassa. 

Det som skiljer scenario 1a och 1b åt är att i scenario 1a ligger uttaget av avverkningsrester i form 

av GROT och stubbar på dagens nivå medan scenario 1b simulerar ett ökat uttag av 

avverkningsrester där totalt 70 % av alla avverkningsrester antas lämna skogen och gå till 

förbränning. Siffran baseras på ett ökat GROT-uttag till 80 %, vilket är den högsta siffran 

Skogsstyrelsen rekommenderar för uttag av GROT (Skogsstyrelsen, 2012). Antagandet görs också 

att hälften av barren stannar kvar i skogen vilket ger ett slutligt uttag på 70 %. Antagandet görs 

också att uttaget av stubbar och rötter är lika stort som uttaget av GROT.  

Tabell 2 presenterar de specifika parametrar som används i scenario 1a och 1b.  

Tabell 2 Specifika parametrar för scenario 1a och 1b 

Parameter Värde Enhet Kommentar Referens 
P4  6 509 000 m3sk år-1 Medelavverkningen år 1995-2014. (Skogsstyrelsen, 2016b) 
P9 0 m3sk år-1 Används i Scenario 2.   

P21 8  % Fördelning av nettoavverkning på användningsområden 

för 2014. Övrig användning är exkluderad.  
(Skogsstyrelsen, 2016c) 

P26 (1a) 5 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016f) 

P26 (1b) 70   (Skogsstyrelsen, 2012) 

(Marklund, 1988) 
P27 (1a) 0  % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016g) 

P27 (1b) 70  Antagande att stubbuttag är lika stort so GROT-uttag.  

P30 51 % Fördelning av nettoavverkning på användningsområden 
för 2014. Övrig användning är exkluderad. 

(Skogsstyrelsen, 2016c)  

P43 41  % Fördelning av nettoavverkning på användningsområden 

för 2014. Övrig användning är exkluderad.  

(Skogsstyrelsen, 2016c)  

P45 100 % Antagande att all cellulosaflis används för pappersmassa.  (Naturvårdsverket, 2010)  

 

2.2.2 Scenario 2 – Ingen avverkning 

I scenario 2 sker ingen avverkning utan den mängd skog som egentligen skulle avverkas får stå 

kvar och lagra kol. I och med att ingen avverkning sker får skogen möjlighet att växa ostört och 

kol från atmosfären kan bindas och lagras i skogens biomassa och så småningom som markbundet 

kol. Antagandet görs att skogen har uppnått så pass hög ålder att ingen betydande tillväxt sker i 

skogen. Skogen har alltså uppnått en balans där avgången CO2 från nedbrytning av död ved är lika 

stor som upptaget i nya träd som växer upp där gamla träd har dött. Under de år som modellen 

simulerar för scenario 2 kommer ingen ökad inlagring av kol ske i biomassa. Den lagring som 

redovisas i modellen är alltså den som finns i den stående biomassan när den är avverkningsklar. I 

verkligheten i boreala skogar sker en inlagring av kol i marken. I denna studie inkluderas inte 

effekter av inlagring i och emissioner från mark på grund av fenomenens komplexitet. Det går dock 

att anta att eftersom det tar så pass lång tid att lagra in kol i marken kommer ändå ingen betydande 

inbindning att kunna ske under den korta period som modellen simulerar.  

Modellen inkluderar effekter från nedbrytning och tillväxt vilket innebär att kolet kommer att 

cirkulera mellan stående biomassa, död ved och atmosfären under de simulerade åren. Eftersom att 

tillväxt och nedbrytning antas vara lika så sker därför ingen förändring av totalt inlagrat kol. Det 

är dock möjligt att ändra nedbrytnings och tillväxtkoefficienterna i modellen vilket resulterar i att 
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tillväxt och nedbrytning kommer att ske olika fort och att en förändring av inlagrat kol sker. Detta 

är dock ingenting som simuleras i det scenarier som inkluderas i denna modell. Tabell 3 presenterar 

de specifika parametrar som används i Scenario 2.  

Tabell 3 Specifika parametrar för scenario 2 

Parameter Värde Enhet Kommentar Referens 
P4  0 m3sk år-1 Ingen avverkning.  
P9 6 509 000 m3sk Lika stor som bruttoavverkningen i de andra scenarierna.  

P21 - % Påverkar inte.  

P26 - % Påverkas inte.  
P27 - % Påverkas inte.  

P30 - % Påverkar inte.  

P43 -  % Påverkar inte.  
P45 - % Påverkar inte.  

 

2.2.3 Scenario 3a och 3b – Endast skogsbränslen 

I scenario 3a och 3b används all avverkad skogsråvara som trädbränsle. Här inkluderas utsläpp från 

skogsskötsel med samma data och antaganden som används i scenario 1a och 1b. I scenario 3a och 

3b används all nettoavverkad stamved som skogsbränsle fördelad mellan trädelsflis, brännved, 

stamvedsflis och barkflis. Bränslena som inkluderas antas vara oförädlade trädbränslen och ingen 

ytterligare förädling av bränslena är inkluderad i modellen. Scenario 3a och 3b inkluderar utsläpp 

av fossil CO2 och växthusgaserna CH4 och N2O från kapning och klyvning av brännved och utsläpp 

från flisning av trädels-, bark-, och stamvedsflis. Därefter förbränns trädbränslena vilket genererar 

utsläpp i form av CH4 och N2O på grund av ofullständig förbränning. Vid förbränning görs 

antagandet att trädbränslena substituerar kol eller naturgas och att livscykelutsläppen av 

växthusgaser från dessa bränslen därmed undviks.  

Scenario 3a och 3b inkluderar även växthusgasutsläpp från transport av trädbränslet. Dessutom 

inkluderar scenario 3a och 3b även biogena CO2-utsläpp från förbränning och nedbrytning av 

biomassa samt upptag av CO2 i ny biomassa. 

Likt scenario 1a och 1b, är det uttaget av avverkningsrester i form av GROT och stubbar som skiljer 

scenario 3a och 3b. I scenario 3a ligger uttaget på dagens nivå medan scenario 3b simulerar ett ökat 

uttag av avverkningsrester där totalt 70 % av alla avverkningsrester antas lämna skogen och gå till 

förbränning. Tabell 4 presenterar de specifika parametrar som används i Scenario 3.  

Tabell 4 Specifika parametrar för scenario 3a och 3b 

Parameter Värde Enhet Kommentar Referens 
P4  6 509 000 m3sk år-1 Medelavverkningen år 1995-2014. (Skogsstyrelsen, 2016b) 
P9 0 m3sk år-1 Används i Scenario 2.   

P21 100 % Allt avverkat rundvirke blir trädbränsle.   

P26 (1a) 5 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016f) 

P26 (1b) 70   (Skogsstyrelsen, 2012) 
(Marklund, 1988) 

P27 (1a) 0  % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016g) 

P27 (1b) 70  Antagande att stubbuttag är lika stort so GROT-uttag.  
P30 0 % Allt avverkat rundvirke blir trädbränsle.  

P43 0  % Allt avverkat rundvirke blir trädbränsle.  

P45 - % Påverkas inte.   
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2.2.4 Scenario 4a och 4b – Endast sågtimmer och skogsbränslen 

I scenario 4a och 4b ligger fokus på att använda den avverkade skogsråvaran för bara 

virkesproduktion och som trädbränsle. En lika stor andel av virket som i scenario 1a och 1b används 

nu inom sågverksindustrin. Antagandet görs att maximal andel av det avverkade virket redan 

används inom sågverksindustrin i dagens skogsindustri då sågtimmer ger högst ekonomiskt utbyte 

(SCA, 2014). Skillnaden mellan scenario 1a och 1b och scenario 4a och 4b är att ingen 

pappersproduktion förekommer i scenario 4a och 4b utan all massaved samt alla biprodukter från 

sågverksindustrin som annars går till pappers- och massaindustrin går till extern förbränning 

istället. 

I scenario 4a och 4b inkluderas växthusgasutsläpp från skogsskötsel, tillverkning av sågvirke, 

kapning, klyvning, flisning och förbränning av trädbränslen samt utsläpp från transporter. Vidare 

inkluderas också substitutionseffekter från att trädbränslen ersätter kol och naturgas och att 

sågvirke ersätter betongstommar samt att kol inlagras i virke i hus. Dessutom inkluderar scenario 

4a och 4b även biogena CO2-utsläpp från förbränning och nedbrytning av biomassa samt upptag 

av CO2 i ny biomassa. 

Skillnaden mellan scenario 4a och 4b är likt de andra A- och B-scenarierna att scenario 4a är 

baserad på dagens uttag av avverkningsrester i form av GROT och stubbar medan scenario 4b 

simulerar ett ökat uttag av avverkningsrester där totalt 70 % av alla avverkningsrester antas lämna 

skogen och gå till förbränning.  

Tabell 5 presenterar de specifika parametrar som används i Scenario 4a och 4b.  

Tabell 5 Specifika parametrar för scenario 4a och 4b 

Parameter Värde Enhet Kommentar Referens 
P4  6 509 000 m3sk år-1 Medelavverkningen år 1995-2014. (Skogsstyrelsen, 2016b) 
P9 0 m3sk år-1 Används i Scenario 2.   

P21 49 % Det rundvirke som inte blir sågtimmer går till 
förbränning.  

 

P26 (1a) 5 % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016f) 

P26 (1b) 70   (Skogsstyrelsen, 2012) 
(Marklund, 1988) 

P27 (1a) 0  % Beräknad utifrån referens, se bilaga A. (Skogsstyrelsen, 2016g) 

P27 (1b) 70  Antagande att stubbuttag är lika stort so GROT-uttag.  
P30 51 % Andel av rundvirket som antas kunna utgöra sågtimmer. 

Baserad på dagens användning.  

(Skogsstyrelsen, 2016c) 

P43 0  % Ingen produktion av papper- och pappersmassa.  
P45 0 % Ingen produktion av papper- och pappersmassa.   

 

2.3 Avgränsning och antaganden 

Studien har avgränsats till att endast titta på hur användningen av den andel skog som ska avverkas 

varje år i Jämtlands län påverkar växthusgasbalansen från 2014 fram till och med 2050. Studien 

inkluderar inte inlagring och utsläpp av kol i mark, vara sig naturligt förekommande eller 

antropogena till sitt slag. Studien inkluderar inte heller utsläpp av CH4 och N2O från mark. Studien 

tar både hänsyn till substitutionseffekter samt inlagringseffekter, exkluderat inlagringseffekter i 

mark. Studien inkluderar utsläpp av biogen CO2 från nedbrytning av den död ved som förväntas 

uppstå från den simulerade mängden virke och från förbränning av biomassa samt upptag av CO2 
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i ny trädbiomassa. Det är endast den biomassa som är associerad direkt med den skogsråvara som 

ska avverkas varje år som inkluderas i modellen. Varje simulering är begränsad till att endast 

presentera den påverkan som sker från den yta som varje år är tänkt att avverkas och modellen 

redovisar påverkan från den ytan på växthusgasbalansen från 2014 till 2050. Biogena CO2-utsläpp 

från nedbrytningen av fallförna från levande träd inkluderas inte i modellen.  

Antagandet görs att allt virke och papper som lagrar CO2 kommer att lagra CO2 under hela den 

simulerade tidsperioden. Antagandet görs också att skogen i scenario 2 uppnår ett jämviktsläge och 

att lika stor andel CO2 som frigörs till atmosfären vid nedbrytning binds in vid tillväxt av nya träd. 

I övriga scenarier görs också antagandet att nedbrytningen är lika stor som tillväxten.  

I flera fall antas nationell statistik vara representativ för länet.  

Vid förbränning antas varje MWh trädbränsle ersätta en MWh kol eller naturgas oberoende av 

olika verkningsgrader i förbränningsanläggningar. 

2.4 Osäkerheter 

Den största osäkerheten som förekommer i studien är hur tillväxten och nedbrytningen ska 

simuleras. Små förändringar i dessa parametrar kan resultera i stor påverkan på slutresultatet och 

det är därför viktigt att korrekta tillväxt- och nedbrytningskoefficienter används i modellen.   
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3 Resultat 
Resultatet från de simulerade scenarierna visar på att alla scenarier resulterar i stora reducerade 

eller förhindrade utsläpp av växthusgaser när hänsyn tas till substitutions- och lagringseffekter, se 

Figur 12. Figuren visar på hur de simulerade scenarierna påverkar växthusgasbalansen utifrån de 

parametrar som angivits i SkogSim 2050. Modellen visar på att scenario 3b, endast produktion av 

trädbränslen i kombination med ett drastiskt ökat uttag av avverkningsrester, är det scenario som 

har störst påverkan på växthusgasbalansen gällande reducerade eller förhindrade utsläpp av 

växthusgaser när kol antas utgöra det bränsle som substitueras.  

Figur 12 visar också på att vilket typ av bränsle som antas substitueras av trädbiomassan har en 

stor inverkan på resultatet. Om kol anges som det substituerade bränslet leder ett större uttag av 

avverkningsrester till att en större mängd växthusgaser kan förhindras från att påverka 

växthusgasbalansen. Om istället naturgas anges som substituerat bränsle minskar den positiva 

effekten avsevärt i alla scenarier och scenario 2, ingen avverkning, går från att vara det alternativ 

som ger lägst reducerade eller förhindrade växthusgasutsläpp till att vara det lämpligaste 

alternativet.  

De fossila CO2-utsläppen och utsläpp av övriga växthusgaser är mycket små i jämförelse med de 

biogena CO2-utsläppen, se Figur 13. B-scenarierna, som simulerar ett ökat uttag av 

avverkningsrester, har högre utsläpp av biogen CO2 eftersom att en större andel biomassa går till 

förbränning. Lagringseffekterna är större i A-scenarierna än i B-scenarierna medan 

substitutionseffekterna är större i B-scenarierna. Sammantaget är substitutions- och 

lagringseffekterna betydligt större än utsläppen av alla växthusgaser, biogen CO2 inräknad.  

De totala utsläppen av fossil CO2, CH4 och N2O skiljer sig relativt lite inom A-scenarierna, som 

simulerar dagens uttag av avverkningsrester, och B-scenarierna, som simulerar ett maximalt uttag 

av avverkningsrester, var och för sig, se Figur 14. De stora skillnaderna uppkommer vid jämförelse 

mellan ett A- och ett B-scenario där ett maximalt uttag av avverkningsrester ger betydligt högre 

utsläpp av fossil CO2, CH4 och N2O än dagens uttag av avverkningsrester. Enligt Figur 14 är 

påverkan på växthusgasbalansen störst från skogsskötsel samt produktion och förbränning av 

trädbränslen medan övriga kategorier har en relativt låg påverkan. Scenario 2 inkluderar inga 

utsläpp av fossil CO2, CH4 och N2O eftersom att skogen ej brukas samt att utsläpp av CH4 och N2O 

från mark ej är inkluderade i denna studie.  

Om ingen hänsyn tas till substitutionseffekter i scenarierna kommer den positiva påverkan på 

växthusgasbalansen att drastiskt minska för alla scenarier utom scenario 2, som ej inkluderar uttag 

av skogsråvara och därför inte heller påverkas av substitutionseffekterna, se Figur 15. Ett ökat 

uttag av avverkningsrester (B-scenarierna) kommer resultera i en tillförsel av växthusgaser till 

atmosfären om antagandet görs att skogsråvaran inte substituerar andra produkter som genererar 

högre växthusgasutsläpp under sina livscykler. Om substitutionseffekterna ej räknas in för 

användningen av skogsråvaran visar resultatet på att det bästa alternativet är att låta skogen stå kvar 

och binda kol fram till 2050 (Scenario 2). 
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Figur 12 Total påverkan på växthusgasbalansen för år 2014-2050. Blå staplar inkluderar substitutionseffekter från 

kol och orangea staplar inkluderar substitutionseffekter från naturgas. Scenario 2 påverkas inte av 

substitutionseffekterna eftersom att biomassan ej används och därför ej kan ersätta andra produkter och energislag, 

vilket representeras av grön stapel.  

 

 

 

Figur 13 Utsläpp av växthusgaser samt substitutions och lagringseffekter från nyttjande av skogsråvaran för år 2014-

2050. Figuren visar två versioner av varje scenario där den första versionen inkluderar substitution av kol och den 

andra versionen inkluderar substitution av naturgas (NG).  
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Figur 14 Utsläpp av fossil CO2, CH4 och N2O från nyttjandet av skogsråvaran för år 2014-2050. Scenario 2 inkluderar 

inga utsläpp av dessa gaser. ”Skogsskötsel” inkluderar alla utsläpp från plantering till skörd. ”Trädbränsle” 

inkluderar uttag, produktion och förbränning av trädbränslen. För trädbränslen i form av avverkningsrester är även 

transport inkluderad. ”Sågverksindustri” inkluderar utsläpp från produktion av sågvirke från stamved och ”pappers- 

och massaindustri” inkluderar utsläpp från produktion av papper från massaved. ”Transport” inkluderar endast 

transport av stamved till de tre olika användningsområden.   

 

 

 

Figur 15 Total påverkan på växthusgasbalansen utan substitutionseffekter inkluderade för år 2014-2050. Om 

substitutionseffekterna ej räknas in kommer en ökad användning av trädbränslen i form av avverkningsrester att 

resulterar i ett tillskott av växthusgaser till atmosfären fram till 2050.   
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4 Diskussion 
Resultaten i den här studien ska endast ses som indikationer för hur nyttjandet av skogsråvaran i 

Jämtland kommer att påverka växthusgasbalansen fram till 2050. Likt de flesta modeller ger även 

SkogSim 2050 bara en förenklad bild av en komplex verklighet. Det är viktigt att ha i åtanke att en 

del av de data som har använts i modellen ej är helt representativ för länet. Majoriteten av statistiken 

speglar dock svenska genomsnittlig förhållanden vilket borde ge en någorlunda korrekt bild av 

förhållandena i Jämtland även om lokala avvikelser kan förekomma gällande hur skogsråvaran 

används. Dessutom har en del antaganden gjorts gällande framförallt tillväxt- och 

nedbrytningshastigheter. I studien antas tillväxt- och nedbrytningshastigheten vara lika stora i 

naturliga system samt att ingen skillnad i nedbrytningshastighet förekommer mellan olika veddelar.  

Att konstruera en modell i Microsoft Excel för att simulera skogsanvändningens påverkan på 

växthusgasbalansen har visat sig vara en relativt enkel och flexibel metod. Modellens komplexitet 

går dessutom att styra genom att ändra antalet variabler samt kopplingarna mellan olika variabler. 

Med hjälp av en modell går det att på relativt kort tid simulerar flera olika scenarier, något som 

skulle ta betydligt längre tid om varje scenario skulle beräknas för hand.  

Resultatet från scenariosimuleringarna visar på att alla scenarier kommer att resultera i minskade 

och förhindrade utsläpp på mellan 240 och 520 miljoner ton CO2e fram till och med 2050 beroende 

på scenario och om kol eller naturgas anges som substituerat bränsle. Det nyttjande som är mest 

positivt gällande påverkan på växthusgasbalansen är att all skogsråvara används som trädbränsle i 

kombination med ett drastiskt ökat uttag av avverkningsrester för förbränning, vilket representeras 

av scenario 3b. Detta förutsätter dock att förbränningen av trädbränsle ersätter fossila CO2-utsläpp 

från kol.  

Genom att istället anta att trädbränslena ersätter naturgas förändras påverkan på 

växthusgasbalansen drastiskt. Då är det istället scenario 2, ingen avverkning, som resulterar i högst 

mängd reducerade eller förhindrade utsläpp av växthusgaser. Det innebär att alla andra nyttjanden 

av skogsråvaran, som simuleras i de övriga scenarierna, är ”sämre” gällande påverkan på 

växthusgasbalansen än att låta skogsråvaran stå kvar och binda kol i skogen. Ett ökat uttag av 

avverkningsrester ger dessutom en direkt negativ påverkan växthusgasbalansen när 

avverkningsresterna antas ersätta naturgas vid förbränning.  

En förklaring till att ett ökat uttag av avverkningsrester påverkar växthusgasbalansen negativt är 

den relativt korta tidsperiod som modellen simulerar vilket resulterar i att biogena utsläpp av CO2 

som sker under den simulerade perioden endast hinner kompenseras till viss del av ny biomassa 

fram till 2050. För att utsläppen från förbränning av trädbränslen ska hinna kompenseras krävs det 

alltså ett längre tidsperspektiv. Andra värden för parametrarna gällande tillväxt och nedbrytning 

skulle medföra också en bytande förändring gällande hur mycket CO2 som hinner bindas fram till 

2050.  

Att användning av trädbränsle i Sverige direkt skulle substituera fossila bränslen i form av kol och 

naturgas ses inte som särskilt trolig utan dessa substitutionseffekter kan nog snarare förväntas gälla 

indirekt om trädbränslena används till att producera elektricitet som exporteras till länder där den 
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ersätter elektricitet producerad från kol och naturgas. Om trädbränsle används till att producera mer 

elektricitet i ett län som Jämtland finns dock risken att elektriciteten inte kan exporteras på grund 

av flaskhalsar i elnätet vilket innebär att elproduktionen istället konkurrerar med sig själv lokalt 

och därmed endast pressar ner elpriset istället för att substituera andra, mer växthusgasintensiva 

energislag.  

Substitutionseffekterna kan också antas gälla om den avverkade skogsråvaran går till export till 

länder som annars skulle ha nyttjat kol och naturgas. En ökad export av trädbränsle skulle dock 

innebära att utsläppen från transporter kommer att öka vilket är en faktor som behöver tas i 

beaktande.  

I Sverige är det troligare att en ökad användning av trädbränslen kommer att substituera kärnkraft, 

när det är dags att börja stänga ner fler kärnkraftverk, istället för att substituera kol och naturgas. 

Detta scenario skulle vara relativt likt det Figur 15 visar, ej inkluderade substitutionseffekter, 

eftersom att kärnkraften har så pass låga livscykelutsläpp av växthusgaser (Schlömer, et al., 2014).  

Användning av papper är komplicerad då det är svårt att förutsäga vilka andra alternativ som skulle 

ersätta papper om papper slutade att tillverkas. Det är därför svårt att dra slutsatsen att ett 

exkluderande av pappers- och massaproduktion skulle leda till direkt positiva effekter gällande 

utsläpp av växthusgaser till atmosfären utan att djupare begrunda hur papper används. Det kan bli 

så att alternativen för papper har större påverkan på växthusgasbalansen än att istället använda 

papper. Det skulle således vara kontraproduktivt att sluta tillverka papper för att minska påverkan 

på växthusgasbalansen.  

Att studien undersöker hur skogsanvändningen påverkar växthusgasbalansen fram till 2050 ses 

som angeläget eftersom att möjligheterna för att begränsa uppvärmningen till högst två grader 

kommer att avgöras under de närmaste decennierna (Olsson, 2011). Ett nyttjande av skogen som 

därmed skulle leda till ökade halter av växthusgaser under denna period ökar risken för att 

klimatförändringarna drivs på ytterligare och att positiva förstärkningsmekanismer resulterar i att 

framtidens skogsbruk och användning av skogsråvara inte kommer kunna kompensera för den 

ökande halten växthusgaser i atmosfären som blir resultatet av förstärkningsmekanismernas 

effekter. Det är därför av största vikt att fler studier genomförs över hur skogen kan nyttjas för att 

minimera utsläppen av växthusgaser i det korta perspektivet.   
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5 Slutsats 
Syftet med studien har varit att konstruerar en modell som kan användas till att simulerar hur 

nyttjandet av skogsråvara påverkar växthusgasbalansen och med hjälp av modellen framställa olika 

scenarier för hur användningen av skogsråvaran i Jämtland påverkar växthusgasbalansen fram till 

2050.  

Studien visar på att en simuleringsmodell i Microsoft Excel är ett lämpligt verktyg för att simulera 

hur användningen av skogsråvara påverkar växthusgasbalansen. En modell i Excel är flexibel och 

scenariernas detaljrikedom går att förändra relativt enkelt genom att modifiera antalet parametrar i 

modellen. Med hjälp av en modell går det dessutom att på relativt kort tid simulera många olika 

scenarier, vilket gör arbetet tidseffektivt när väl modellen har konstruerats.  

Resultatet från de simulerade scenarierna visar på att i det korta tidsperspektivet är det vitalt att 

även utvärdera hur utsläppen av biogen CO2 påverkar växthusgasbalansen. De fossila CO2-

utsläppen från nyttjandet av skogsråvaran i Jämtland utgör endast en liten del av den totala 

påverkan på växthusgasbalansen och det är istället den mängd trädbränsle som nyttjas samt 

substitutionseffekter kopplade till det nyttjandet som har störst påverkan på växthusgasbalansen.  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att den största effekten gällande förhindrade och reducerade 

utsläpp av växthusgaser fram till 2050 erhålls om maximal produktion av trädbränslen och ett 

kraftigt ökat uttag av avverkningsrester sker med antagandet att trädbränslena kan ersätta fossilt 

kol. Om det istället är naturgas som antas utgöra det substituerade bränslet borde istället nyttjandet 

av trädbränslen begränsas och fokus läggas på maximerad och långvarig inlagring av kol i stående 

stamved. Det är tveksamt om substitutionseffekter kopplade till en ökad användning av 

trädbränslen i Jämtland kan räknas in överhuvudtaget, framförallt gällande elproduktion, då 

flaskhalsar i systemet i vissa fall kan begränsa möjligheten att exportera elektricitet. Det är därför 

inte en självklarhet att räkna med att användning av trädbränslen kan substituera fossila bränslen. 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att det är av största vikt att fler studier genomförs över hur 

skogen kan nyttjas för att minimera utsläppen av växthusgaser i det korta perspektivet. Detta för 

att korrekta bedömningar ska kunna göras gällande hur skogen och skogsråvaran ska användas så 

effektivt som möjligt med avseende på växthusgasutsläpp för att minimera växthusgasutsläppen 

till 2050 och därmed begränsa effekterna associerade med klimatförändringarna.    
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Bilaga A – Beräkning av parametrar 

P3  

Tabell 6 Årlig total avgång, årlig naturlig avgång, årlig avverkning och virkesförråd perioden 1958-2009 för hela 

Sverige. Produktiv skogsmark. Exklusive mark inom nationalpark, naturreservat och naturvårdsområden som enligt 

2012-års gränser är skyddade från skogsbruk. (Skogsstyrelsen, 2016c) (Skogsstyrelsen, 2016e) 

År Total avverkning  Total avgång Naturlig avgång Virkesförråd Naturlig avgång av virkesförråd 

  milj. m³sk        

1958 50,4 54,4 4,0 2077 0,19 % 
1959 52,6 56,6 4,0 2098 0,19 % 

1960 52,4 56,5 4,1 2125 0,19 % 

1961 54,8 58,9 4,1 2133 0,19 % 
1962 55,9 60,0 4,1 2163 0,19 % 

1963 56,4 60,6 4,2 2180 0,19 % 

1964 57,5 61,7 4,2 2190 0,19 % 

1965 59,8 64,1 4,2 2178 0,19 % 

1966 60,4 64,6 4,2 2177 0,19 % 

1967 63,4 68,1 4,8 2165 0,22 % 
1968 67,8 75,6 7,9 2154 0,36 % 

1969 67,4 75,4 8,0 2144 0,37 % 

1970 68,6 77,1 8,6 2141 0,40 % 
1971 72,0 81,1 9,1 2159 0,42 % 

1972 69,4 78,3 8,8 2182 0,41 % 

1973 71,1 77,1 6,0 2192 0,28 % 
1974 69,7 75,7 6,1 2219 0,27 % 

1975 66,5 72,0 5,5 2239 0,25 % 

1976 61,7 66,8 5,2 2243 0,23 % 
1977 60,7 65,3 4,7 2254 0,21 % 

1978 57,1 61,3 4,2 2277 0,19 % 
1979 57,3 61,1 3,8 2290 0,16 % 

1980 58,1 61,6 3,5 2334 0,15 % 

1981 60,3 63,6 3,3 2376 0,14 % 
1982 61,0 64,3 3,3 2406 0,14 % 

1983 58,3 61,7 3,4 2437 0,14 % 

1984 59,2 62,5 3,3 2464 0,13 % 
1985 60,8 64,3 3,5 2480 0,14 % 

1986 59,1 62,6 3,5 2476 0,14 % 

1987 59,9 63,5 3,6 2503 0,14 % 
1988 63,6 67,0 3,4 2526 0,13 % 

1989 63,2 66,6 3,4 2543 0,13 % 

1990 64,0 66,9 2,9 2571 0,11 % 
1991 65,3 67,8 2,5 2609 0,09 % 

1992 66,8 69,6 2,9 2618 0,11 % 

1993 67,7 71,1 3,4 2660 0,13 % 
1994 70,0 74,1 4,1 2682 0,15 % 

1995 71,6 74,8 3,2 2709 0,12 % 

1996 73,1 76,4 3,3 2724 0,12 % 
1997 73,7 77,4 3,8 2750 0,14 % 

1998 73,8 77,5 3,7 2751 0,14 % 

1999 75,4 80,0 4,6 2771 0,17 % 
2000 77,0 81,9 4,9 2797 0,18 % 

2001 78,8 84,3 5,5 2831 0,19 % 

2002 81,7 91,3 9,6 2877 0,33 % 

2003 90,5 100,0 9,5 2892 0,33 % 

2004 90,2 100,5 10,2 2909 0,35 % 

2005 93,9 104,0 10,1 2901 0,35 % 
2006 94,2 103,8 9,6 2906 0,33 % 

2007 93,2 98,5 5,3 2913 0,18 % 

2008 86,3 92,3 6,0 2927 0,20 % 
2009 88,0 92,8 4,8 2954 0,16 % 

Medelvärde      0,21 % 
 

P3 = 0,21 % 
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P4, P6 

Tabell 7 Bruttoavverkad virkesmängd och areal samt snittvirkesmängden per avverkad hektar 1995-2014. 

(Skogsstyrelsen, 2016b) (Skogsstyrelsen, 2016e) 

År Bruttoavverkad skogsmängd Bruttoavverkad areal Avverkad skog per areal 

 1000 m3sk ha m3sk ha-1 

1995-1997 6229 27 470 227 

1996-1998 6795 23 433 290 

1997-1999 6579 30 261 217 

1998-2000 6816 25 264 270 

1999-2001 6665 22 409 297 

2000-2002 7156 21 497 333 

2001-2003 6736 29 553 228 

2003-2005 6929 30 173 230 

2004-2006 6536 24 362 268 

2005-2007 5910 25 587 231 

2006-2008 6474 30 536 212 

2007-2009 6445 27 623 233 

2008-2010 6260 29 387 213 

2009-2011 6305 30 517 207 

2010-2012 6495 25 509 255 

2011-2013 6268 26 837 234 

2012-2014 6053 32 217 188 

Medelvärde 6509 27 214 243 

 

P4 = 6 509 000 m3sk   

P6 = 243 m3sk ha-1 

P14 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ⋅ 1,025 = 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (Fridh & Christiansen, 2015)→ 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ⋅
1

1,025
=

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ⋅ 0,976 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

P14 = 97,6 % 
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P15, P16, P17 

Tabell 8 Trädbiomassans torrvikt fördelad på fraktioner. Alla ägoslag exklusive ägoslagen fjäll och bebyggd mark 

samt nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddade från skogsbruk enligt 2014 års gränser. (SLU, 

2015a) 

År Stam och bark Grenar och barr Stubbe och rötter Totalt 

 Milj. ton TS       

1988-1992 1143 55 % 421 20 % 525 25 % 2089 

1993-1997 1208 55 % 440 20 % 552 25 % 2199 

1998-2002 1246 55 % 449 20 % 568 25 % 2263 

2003-2007 1288 55 % 461 20 % 589 25 % 2337 

2008-2012 1323 55 % 468 20 % 603 25 % 2394 

2010-2014 1351 55 % 477 20 % 614 25 % 2441 

Medelvärde  55 %  20 %  25 %  

 

P15 = 55 %   

P16 = 20 %  

P17 = 25 % 

P22, P23, P24, P25 

Tabell 9 Produktion av sönderdelade oförädlade skogsbränslen 2014 fördelat på bränslekategori och råvarukategori 

(Energimyndigheten, 2015) 

Sortiment Råvara Mängd Värmevärde  Mängd  Andel 

  GWh MWh m3f-1 m3f  

Stamvedsflis Rundved 5956 2,04 2 920 000 37 % 

Trädelsflis Röjningsvirke och  

hela okvistade träd 

1556 2,04 759 000 10 % 

Brännved Rundved 9367 2,44 3 838 000 48 % 

Bark och 

reducerflis 

Rundved  1,32 382 000* 5 % 

Summa    7 899 000 100 % 
 

*Mängden bark är beräknad utifrån andelen producerad stamvedsflis. Barkat rundvirke utgör 84 % av en m3sk och barken utgör 11 % 

(Skogsstyrelsen, 2016d). För att få fram mängden bark från stamvedsflisen delas 2 920 000 med 84 % och multipliceras sedan med 11 %. 

P22 = 10 %  

P23 = 48 %  

P24 = 37 %  

P25 = 5 % 
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P26 

Tabell 10 Tillgängligt GROT från avverkningsrester, total mängd uttaget GROT och andelen uttagen GROT av 

tillgänglig GROT (Skogsstyrelsen, 2016f) (Skogsstyrelsen, 2016c) 

År Avverkning Tillgänglig GROT GROT-uttag av tillgänglig GROT Andel uttaget GROT 

 m3f    

2007-2009 6 444 722 2 343 535 146 524 6% 

2008-2010 6 260 377 2 276 501 121 301 5% 

2009-2011 6 304 620 2 292 589 - - 

2010-2012 6 495 310 2 361 931 141 390 6% 

2011-2013 6 267 718 2 279 170 112 767 5% 

2012-2014 6 053 457 2 201 257 65 927 3% 

Medelvärde    5% 

 

P26 = 5 % 

P27 

Tabell 11 Anmäld areal för uttag av skogsbränsle i form av stubbar (Skogsstyrelsen, 2016e) 

År ha   ha år-1 

2013 17  Yta för stubbuttag 20 

2014 23  Total avverkad skogsyta 27 214 

Medelvärde 20  Andel uttagna stubbar av tillgängliga stubbar 0,07 % 

 

P27 = 0 % 

P28, P41, P42 

Tabell 12 Spill vid byggnation (Gustavsson, et al., 2006) 

 Energiinnehåll Vikt Andel Spill vid byggnation 

 MJ kg  

Total mängd trä i hus - 98 000   

Spill vid byggnation 171 000 9 194* 9,4 %** 

*Beräknat med värmevärdet 18,6 MJ/kg (Gustavsson, et al., 2006). 

**Avrundas till 10 %. 

P28 = 10 % 

P41 = 90 % 

P42 = 90 % 
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P31, P32 

Tabell 13 Vid en produktion av ca 100 000 m3 sågad vara per år uppstår i grova drag nedanstående mängder 

biprodukter. Här anges också motsvarande energiinnehåll. (Naturvårdsverket, 2010) 

Fraktion Mängd Mängd* 

 m3s år-1 m3f år-1 

Cellulosaflis 170 000 62 900 

Torrflis 20 000 7 400 

Sågspån 70 000 25 900 

Bark 60 000 22 200 

Summa 320 000 118 400 

*Omräkning har skett från m3s till m3f med omräkningstalet 0,37 (Naturvårdsverket, 2010). 

Total mängd rundvirke till sågtimmer: 

100 000 𝑚3 + 118 400 𝑚3𝑓 = 218 400 𝑚3𝑓 

Varav färdigt virke:  

100 000 𝑚3

218 400 𝑚3𝑓
= 0,458 

Varav biprodukter:  

118 400 𝑚3

218 400 𝑚3𝑓
= 0,542 

P31 = 46 % 

P32 = 54 % 

P33, P34, P35, P36 

Tabell 14 Total mängd biprodukter från sågverksindustrin (VMU, 2014) 

År Bark Såg- och hyvelspån Flis Varav cellulosaflis* Varav torrflis* Summa 

 1000 m3f 

2009 3 490 18 % 4 730 25 % 10 649 56 % 9 574 51 % 1 148 6 % 18 869 

2010 3 637 19 % 4 995 26 % 10 800 56 % 9 706 50 % 1 114 6 % 19 432 

2011 3 462 18 % 4 963 26 % 10 690 56 % 9 768 51 % 946 5 % 19 115 

2012 3 388 18 % 4 930 26 % 10 336 55 % 9 299 50 % 1 082 6 % 18 654 

2013 3 412 19 % 4 953 27 % 9 995 54 % 9 046 49 % 949 5 % 18 360 

Medelvärde  18 %  26 %  56 %  50 %  6 %  

*Antagande: all flis som går till massaindustrin är cellulosaflis och all flis som används internt och säljs är torrflis. 

P33 = 18 % 

P34 = 50 % 

P35 = 6 % 

P36 = 26 % 
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P37 

Tabell 15 Bark från sågverksindustrin fördelat på användningsområden (VMU, 2014) 

År Bränsle vid sågen Bränsle försålt Övrig användning Summa 

 1000 m3f 

2009 1646 47% 1789 51% 56 2 % 3490 

2010 1742 48% 1858 51% 37 1 % 3637 

2011 1656 48% 1741 50% 65 2 % 3462 

2012 1668 49% 1694 50% 25 1 % 3388 

2013 1412 41% 1968 58% 33 1 % 3412 

Medelvärde  47 %  52 %  1 %  

 

P37 = 47 % 

P39 

Tabell 16 Flis från sågverksindustrin (inklusive ribb och bakar) fördelat på användningsområden. Hela landet. (VMU, 

2014)* 

År Till massa- och 

skivindustri 

Varav 

massaindustri 

 

Varav 

skivindustri 

 

Bränsle vid sågen 

 

Bränsle försålt 

 

Övrig användning 

 

Summa 

 1000 m3f 

2008 10119 87 % 10024 86 % 95 1 % 458 4 % 1015 9 % 24 0% 11616 

2009 9574 90 % 9500 89 % 74 1 % 476 4 % 556 5 % 42 0% 10649 

2010 9706 90 % 9686 90 % 20 0 % 304 3 % 732 7 % 58 1% 10800 

2011 9768 91 % 9743 91 % 25 0 % 290 3 % 577 5 % 54 1% 10690 

2012 9299 90 % 9255 90 % 44 0 % 351 3 % 678 7 % 9 0% 10336 

2013 9046 91 % -  -  320 3 % 602 6 % 27 0% 9995 

Medelvärde       367  693     

*Antagande: All flis som går till massaindustrin är cellulosaflis och all flis som går till bränsle vid sågen och som bränsle försålt är torrflis.  

Total mängd torrflis:  

367 000 𝑚3𝑓 + 693 000 𝑚3𝑓 = 1 060 000 𝑚3𝑓 

Varav bränsle vid sågen:  

367 000 𝑚3𝑓

1 060 000 𝑚3𝑓
= 0,346 

P39 = 35 % 
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P40 

Tabell 17 Sågspån och kutterspån från sågverksindustrin fördelat på användningsområden (VMU, 2014) 

År Till massa- och 

skivindustri 

Varav 

massaindustri 

Varav 

skivindustri 

Bränsle vid 

sågen 

Bränsle 

försålt 

Övrig 

användning 

Summa 

 1000 m3f 

2009 626 13 % 0 0 % 626 13 % 451 10 % 3278 69 % 376 8 % 4730 

2010 701 14 % 0 0 % 701 14 % 433 9 % 3509 70 % 353 7 % 4995 

2011 679 14 % 0 0 % 679 14 % 463 9 % 3494 70 % 326 7 % 4963 

2012 633 13 % 0 0 % 633 13 % 559 11 % 3495 71 % 243 5 % 4930 

2013 302 6 % 0 0 % 302 6 % 522 11 % 3836 77 % 292 6 % 4953 

Medelvärde  12 %  0 %  12 %  10 %  71 %  7 %  

Antagande: Eftersom att skivindustri och övrig användning ej är inkluderade i studien har dessa värden adderats till bränsle försålt. 

P40 = 10 % 

P44, P48, P49 

Tabell 18 Bränsleanvändning pappers- och massaindustrin (Wiberg & Forslund, 2012) 

 Energiinnehåll Andel av bränslebehov 

 GWh  

Totalt bränslebehov  56 460  

Bränslebidrag egen bark 7 170  

Försåld egen bark 1 260  

Total egen bark 8 430  

Extern bark- och vedavfall 2 290  

Diff. försåld och extern bark* 1 030 2 % 

Skogsbränsle 1 780 3 % 

   

  Andel av obarkad massaved 

Massavedanvändning 35 639 000 m3f ub 85% 

Bark från massaved 6 386 364 m3f 15% 

Total massaved inklusive bark 42 025 364 m3f pb 100 % 

*Antagande: All egen bark används inom pappers- och massaindustrin för att förenkla modellen.  

P44 = 15 % 

P48 = 2 % 

P49 = 3 % 

P51  

0,18 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑚−3å𝑟−1 ⋅ 80 å𝑟 = 14,4 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑚−3 (Gonzalez-Garcia, et al. , 2014) 

P51 = 14,4 kg CO2e m-3 
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P52  

Utsläpp från produktion av rundvirke: 980 mg CO2e MJ-1 (Hagberg, et al., 2009) 

Utsläpp från produktion av rundvirke inkl. flisning: 1 768 mg CO2e MJ-1 (Hagberg, et al., 2009) 

Utsläpp från flisning: 

1 768 𝑚𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 − 980 𝑚𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 = 788 𝑚𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 

Utsläpp från flisning:  

788 𝑚𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 ⋅ 3 600 𝑀𝐽 𝑀𝑊ℎ−1 ⋅ 2,04 𝑀𝑊ℎ 𝑚−3𝑓𝑓𝑙𝑖𝑠 ⋅ 1 𝑘𝑔 (1 000 000)−1 = 5,787 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑚−3𝑓𝑓𝑙𝑖𝑠 

P52 = 5,8 kg CO2e m3fflis
-1  

P53  

4,314 𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 ⋅ 20,32 % ⋅ 3 600 𝑀𝐽 𝑀𝑊ℎ−1 ⋅ 2,44 𝑀𝑊ℎ 𝑚−3 = 7,7 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑚−3 (Pierobon, et al. , 2015) 

P53 = 7,7 kg CO2e m3
brännved 

P54  

Uttag, flisning och transport av GROT: 3,1 g CO2e MJGROT
-1 (Lindholm, et al., 2010) 

3,1 𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽𝐺𝑅𝑂𝑇
−1 ⋅ 3 600 𝑀𝐽 𝑀𝑊ℎ−1 ⋅ 1 𝑘𝑔 (1 000 𝑔)−1 = 11,16 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝑊ℎ𝐺𝑅𝑂𝑇

−1  

P54 = 11,2 kg CO2e MWhGROT
-1 

P55 

Uttag, flisning och transport av stubbar = 3,1 g CO2e MJstubbar
-1 (Lindholm, et al., 2010) 

3,1 𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽𝑠𝑡𝑢𝑏𝑏𝑎𝑟
−1 ⋅ 3 600 𝑀𝐽 𝑀𝑊ℎ−1 ⋅ 1 𝑘𝑔 (1 000 𝑔)−1 = 11,16 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝑊ℎ𝑠𝑡𝑢𝑏𝑏𝑎𝑟

−1 

P55 = 11,2 kg CO2e MWhstubbar
-1 

P56, P57 

Utsläpp från förbränning av trädbränsle och papper: 1 595 mg CO2e MJ-1 (Hagberg, et al., 2009) 

Utsläpp från förbränning av trädbränsle 

1 595 𝑚𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝐽−1 ⋅ 3 600 𝑀𝐽 𝑀𝑊ℎ−1 ⋅ 1 𝑘𝑔 (1 000 000 𝑔)−1 = 5,742 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 𝑀𝑊ℎ−1 

P56 = 5,7 kg CO2e MWh-1  

P57 = 5,7 kg CO2e MWh-1 (Antagande: samma som för trädbränsle) 
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P58 

Tabell 19 Genomsnittlig energianvändning och växthusgasutsläpp från sågverk (Andersson, et al., 2011) (Hagberg, et 

al., 2009) 

 Energianvändning Utsläpp 

 kWh m-3 kg CO2e m-3 

Elanvändning 85 1,927 

Dieselanvändning* 17,64 4,928 

Totalt - 6,855 

   

 mg CO2e MJ-1 kg CO2e kWh-1 

Livscykelutsläpp svensk el 6 299 0,022676 

Livscykelutsläpp diesel 77 572 0,279259 

*Beräknat från en genomsnittlig dieselanvändning på 1,8 l m-3 färdigt sågvirke (Andersson, et al., 2011) och ett 

energiinnehåll på 9,8 kWh l-1 (SPBI, 2016). 

P58 = 6,9 kg CO2e m-3 

P61 

Tabell 20 Substitution av betong med sågvirke (Gustavsson, et al., 2006) 

 Mängd trä Totala utsläpp 

 ton kg m-2 m3 m-2 ton C kg C m-2 kg CO2 m-2 kg CO2 m-3 

Wälludden – 1 190 m2        

Trähus – kol  59 49,58 0,109* 55,6 46,72   

Betonghus – kol  33   90,4 75,97   

Skillnad – kol      29,24 108,19 992,55 

Trähus – naturgas  59   43,3 36,39   

Betonghus – naturgas 33   74,2 62,35   

Skillnad – naturgas      25,97 96,09 881,56 

Viikki – 1 175 m2        

Trähus – kol  103 87,66 0,193* 65,7 55,91   

Betonghus – kol  23   105,4 89,70   

Skillnad – kol      33,79 125,02 647,79 

Trähus – naturgas  103   50,4 42,89   

Betonghus – naturgas 23   90,7 77,19   

Skillnad – naturgas      34,30 126,91 657,56 

Medelvärde       794,87 

*Beräknat med en densitet på 455 kg m-3 (Skogsindustrierna, 2004). 

P61 = 795 kg CO2 

P62 

420 𝑘𝑔 𝑇𝑆 𝑚−3 ⋅ 0,49 𝑘𝑔 𝐶 (𝑘𝑔 𝑇𝑆)−1 ⋅ 3,7 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 (𝑘𝑔 𝐶)−1 = 761,5 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑚−3 

P62 = 761,5 kg CO2 m-3 
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P63, P64, P65 

Tabell 21 Transporter av skogsråvara - Utsläpp 2010 (Andersson & Frisk, 2013) 

Ämne Totala utsläpp Total mängd råvara Total mängd råvara* Utsläpp per råvara 

 ton CO2 ton m3 kg CO2 m-3 

Primärt skogsbränsle 28 000 5 800 859 6 824 540 

 

4,10 

Sågtimmer 190 000 31 236 092 36 748 344 

 

5,17 

Massaved 211 000 31 879 446 37 505 231 

 

5,63 

*Omräknat med en rådensitet på 0,85 ton m-3 (Träguiden, 2003). 

P63 = 4,1 kg CO2 m-3 

P64 = 5,2 kg CO2 m-3 

P65 = 5,6 kg CO2 m-3 

P75 

Total massavedanvändning 2011: 45 292 000 m3f ub (Skogsstyrelsen, 2014) 

Totalt bränslebehov massaindustri 2011: 56 460 000 MWh (Wiberg & Forslund, 2012) 

Bränslebehov per massaved: 

56 460 000 𝑀𝑊ℎ

45 292 000 𝑚3𝑓 𝑢𝑏
= 1,247 𝑀𝑊ℎ 𝑚−3𝑓 𝑢𝑏 

P75 = 1,25 MWh m-3f ub 
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P76 

Tabell 22 Förbrukning och produktion i pappers- och massaindustrin (Skogsstyrelsen, 2014) 

År Förbrukning ved Produktion papper Andel papper från ved 

  1000 m3f ub 1000 ton ton m-3f ub 

1990 37 626 8 426 22 

1991 37 410 8 342 22 

1992 37 055 8 374 23 

1993 37 954 8 779 23 

1994 38 935 9 284 24 

1995 40 603 9 159 23 

1996 38 173 9 018 24 

1997 41 155 9 756 24 

1998 40 891 9 879 24 

1999 40 627 10 071 25 

2000 43 876 10 786 25 

2001 42 754 10 534 25 

2002 44 052 10 724 24 

2003 45 006 11 059 25 

2004 46 616 11 589 25 

2005 47 556 11 775 25 

2006 46 727 12 066 26 

2007 47 859 11 809 25 

2008 46 395 11 676 25 

2009 43 761 10 933 25 

2010 45 433 11 397 25 

2011 45 292 11 299 25 

2012 46 449 11 417 25 

Medelvärde   24 

 

P76 = 24 ton m-3f ub 


