Sverige har som mål att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det
innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i
större utsträckning än idag. Skogen kommer därmed att spela en
viktigare roll i framtiden vilket kommer att innebära både utvecklingsmöjligheter och utmaningar för skogssektorn. Det finns en
potential att öka uttaget från den svenska skogen och därmed skapa
möjligheter för utveckling och produktion av nya material, bränslen
som viktiga komplement till dagens huvudområden massa, papper,
sågverksprodukter och energi. Många av de framtida användningsområden som diskuteras är dock beroende av specifika biflöden
från massa eller sågverksindustrin. För att skapa förutsättningar för
en nyanserad och realistisk diskussion om framtidens användning av
skogsråvaror behövs därför en ökad förståelse av flödet av råvaror
och material inom skogsindustrin.

Råvaruströmmar

från skogen
Tillgång och samband

För att kunna analysera möjligheter och potential för en framtida
biobaserad ekonomi med ökad användning av svensk skogsråvara
till både energi och produkter (inkl. kemikalier och nya material)
krävs en kunskap om skogsindustrin (som inkluderar massa- och
pappers- respektive sågverksindustrin), dess drivkrafter och tillhörande industriella processer och materialflöden och kopplingar
mellan dem – både inbördes och till angränsande marknader.
IVL har i en rapport sammanställt dagens flöden av skogsråvara
och utvecklat en visualiseringsapplikation som beskriver vilka energioch materialströmmar som finns tillgängliga på marknaden. Applikationen kan även användas för att illustrera hur olika råvaruströmmar
kommer att förändras vid framtida förändringar i skörd- och produktionsnivåer för olika delar av sektorn.
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Ett visualiseringsverktyg för tydliga illustrationer av skogens råvaruströmmar och deras samband, beroende och påverkan på biprodukter.

Att visualisera biomassans väg genom industriella processer

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en applikation för visualisering av flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror och förhållandena
mellan de olika flödena.
Applikationen utgår från dagens situation men är uppbyggd så att det enkelt går att
studera konsekvensen av en förändring genom att till exempel förändra nya avverkningsvolymer och/eller nya mängder till massa- respektive sågverks-industri och se hur de
olika flödena ändras. Flödena anges, så långt det är möjligt, i både volym, vikt och energi.
Applikationen beskrivs kortfattat i rapporten Råvaruströmmar från skogen - tillgång och
samband (2015) och kommer att finnas tillgänglig genom IVL.

