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• Bränslen i energisektorn – nya affärsmöjligheter



• Stora Enso Bioenergi AB

• Förändrade affärsmöjligheter för biobränsleleverantörer.
– Förändrade förutsättningar
– Framtiden, Vägval.

• Sammanfattning
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Punkter



4/28/2015Presenter name 3

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, 
biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker 
alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda 
våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara 
material.

Eller som vi säger i Stora Enso Bioenergi:

Vi gör världen bättre!
- Genom att hela tiden erbjuda mer förnybar energi.

Do good for the People and the Planet



Ägs 100% av Stora Enso Skog.

Mission
Via marknadskännedom, affärsmässighet och effektiva processer:
1. Leverera erforderligt behov av biobränsle till lägsta totala nettokostnad för SE Sweden.
2. Generera högsta möjliga biobränslevolym till marknaden. Minska pristrycket på fiber 

och timmer.
3. Generera vinst. 

– Våra produkter är skogsflis, energived, biprodukter och RT (egen förbrukning).
• Skogsflis ca 60%, energived ca 20%, Rt + biprodukter ca 20%.

– Försäljning ca 5 TWh. 850 milj sek/år i omsättning inklusive egen förbrukning.
• Externt ca 3,7 TWh. 650 milj sek/år i omsättning.
• Intern försörjning ca  1,3 TWh. 200 milj sek/år i omsättning.
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Stora Enso Bioenergi
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Förändrade affärsmöjligheter för 
Biobränslelevarantörer.



• Förändrade behov/förutsättningar
- Låga energipriser
- Energieffektiviseringar
- Nyinvestringar i andra bränslen.
- Investeringar i bef anläggningar. Andra bränslemixar. Terminaler mm.

• Råvarutillgången
- Hög produktion i skogsindustrin.
- Energieffektiviseringar/förändrad produktion i industrin.
- Hög avverkningstakt.
- Ökade krav på miljö vid avverkning.
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Förändrade förutsättningar – Skogsbränslen
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Vägval ?



Fortsatt fokus på effektivitet (kostnader). Rätt kvalitet till rätt kund.

- Långsiktighet

- Förutsättningar att jobba med rätt saker till rätt kund.

- Öppenhet

- Båda parter vet vad som är viktigt för respektive part för att nå 
bästa möjliga utfall i affärerna.

- Kvalitet
- Väl specificerad efter respektive kunds behov.
- Kvalitet kan innehålla mer än bränsleegenskaper.
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Framtida affärsmöjligheter



• Stabil efterfrågan även i framtiden.
• Fokus på effektivitet – Långsiktighet.
• Kundanpassad lösning efter behov.

• Sortiment
• Kvalitet
• Leverans/logistik/flexibilitet.
• Pris efter förutsättningar kopplade till ovan.

• Behövs nya affärsmodeller ?

2015-04-28Martin Hansson 9

Sammanfattning 
Förändrade affärsmöjligheter 



Frågor
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