Jarl Mared i pannrummet. I bakgrunden syns den stora varmvatenackumulatorn.

Lev som Du lär

V

i har hälsat på hemma
hos Jarl Mared, vd för
SBE, Svensk Brikettenergi, det ledande företaget i
Sverige och därmed i världen på
förädlade biobränslen.
I villan hemma i Jönköping
eldar förstås Jarl Mared briketter.
Det gör han i ett enkelt system.
Garaget ligger ovanför pannrummet. Släpkärran lossas och
briketterarna ramlar ned. En
säck utan botten ser till att det
inte dammar och breder ut sig
för långt på golvet.

Det är så rent att man som bilden visar kan gå i strumplästen
på golvet. Något som man för
övrigt gärna gör i huset i övrigt
också, för det har golvvärme.
Jarl Mared är en noggran person, det har alla märkt som haft
tillfälle att arbeta med honom,
det är ingen skillnad hemma i
bostaden. Ett protokoll redovisar
precis hur eldningen fungerat,
bränsleåtgång mm
- Det fungerar helt enkelt utmärkt, säger Jarl.
När vi ändå pratar om briket-

”Från överskott till brist”

F

rån överproduktion till
bristsituation
Tvära och snabba kast har alltid hört till vardagen för energibranschens aktörer.
Frågan är dock om inte det
som hänt pelletssektorn överträffar alla tidigare.
För mindre än två år sedan var
det utomordentligt svårt att placera en leverans till vettigt pris då
köparen helt kunde diktera villkoren. Många producenter övervägde om fortsatt verksamhet var
möjlig, åtminstone gjorde vi det.
I dag skulle vi kunna leverera
mångdubbelt vår förmåga till
priser som vi för två år sedan bara
kunde drömma om.
Intresset från utländska köpare
är i sammanhanget mycket stort.
Situationen skulle kunna beskrivas som angenäm men rymmer viss farhåga för svekdebatt,
som en konsekvens av småförbrukares nuvarande svårighet att
anskaffa bränslet. Också förelig-

ger risk för kraftigt ökande råvarupriser och brist på de mest använda råvarorna.
Utan tvivel måste råvarubasen
för produktionen utökas om nu
rådande efterfrågesituation består eller ökar.
Orsak till den förändrade situationen är flera.
Kraftigt stigande oljepriser,
osäkerhet om vart elpriset kommer att ta vägen, men också en
följd av tydligare signaler och
styrmedel från de energipolitiska
makthavarna .
En allmänt ökad insikt om
pelletens miljöfördelar torde ha
betydelse även om denna insikt
ibland är påtvingad av förekommande krav.
Under alla omständigheter
känns framtiden spännande och
jag tror vi kan se den an med tillförsikt.
Torgny Selberg,
Bioeneregi i Luleå

ter så passar Jarl på att berätta om
den senaste fabriken. En modell
han menar på har framtiden för sig.
I Grums har man på Stora
Ensos sågverk installerat en brikett produktion med flera parallella pressar inne på sågverkets
område. Den ligger i princip on
line i fabriken. Den sköts av en
man och producerar briketter
raka vägen till det närbelägna
värmeverket.
– Enkel, smidigt och lönsamt
för alla inblandade säger Jarl.
– Vi skall inte glömma bort

briketter i den nu pågående pelletsyran påpekar han med glimten i ögat.
Men Svensk Brikettenergi är
ledande på pellets också. Produktionen byggs ut, såväl i Sverige
som i Lettland.
För att säkerställa en balans i
verksamheten driver man också
ett antal värmecentraler.
– Egentligen skulle jag vilja
berätta mer , men det är inte riktigt klart så jag återkommer
inom kort, avslutar Jarl
Lennart Ljungblom

”Prognoser och budgetar i all ära,
men det man egentligen kan vara
säker på: Det aldrig blir riktigt
som man tänkt sig.

H

östen är alltid opålitlig. År
2000 var den varm och
minst sagt nederbördsrik. Det
sänkte torrhalterna i skogsbränslet vilket i sin tur gav röda siffror
för bränslet under vintern 2001.
Sommaren och hösten blev sen
däremot gynnsam.
I höstas fattade vi beslut om att
avveckla vår satsning på buntning av skogsbränsleråvara. Den
satsningen blev tyvärr för oss ett
blindskär.
Åkerier och leveransansvariga
hos oss fick däremot arbeta för
högtryck. Bränsle har efterfrågats
i stora mängder och för första
gången under alla år kan man
från julhelgen tala om en spotmarknad för biobränsle.
Vi ser nu om inte förr värdet
av ”jämlika styrkeförhållanden”
Nr 1 2002

mellan köpare och säljare. Ingen
tjänar på att den ena eller andra
har en alltför dominerade ställning. Avtal med alltför pressade
priser har minskat producenternas möjlighet att ta fram bränsle. Det har lett fram till en viss
knapphet på bränsle denna säsong. Till det bidrar att sågverken producerar mindre vilket
reducerar flödena på bränsleprodukter.
Men det finns mer trädbränsle att ta fram! Det förutsätter en
lönsamhet i hanteringen som
motiverar satsningar. Marknaden kommer förhoppningsvis ge
sådana signaler så att exempelvis
landets föråldrade bestånd av flisskördare kan förnyas.
Göran Hedman
Naturbränsle
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