
Södra Skogsenergi 2017-10-26
Saluför det samlade utbudet av fasta biobränslen
i SÖDRA koncernen



Södra Skogsenergi 2017

 Startades år 1980
 Hanterar ca 4,3 TWh fasta biobränslen,

(ca 4,7 miljoner m³s)
 13 årsanställda (försäljning & logistik)
 Omsättning ca 760 MSEK
 Ca 24 % marknadsandel i Götaland

 Miljöcertifierat enligt ISO 14001 
 PEFC & FSC certifierat skogsbruk
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VOLYMSFÖRDELNING 2017 
Skogsbränsle Biprodukter Torv Pellets



Inköp

Produktion

Försäljning

FörsäljningLager

Bearbetning
teminal

- krossning
- flisning
- mixning

Från skogen
direkleverans, 
ca. 90% av volymen

Transport Transport

Transport

Via terminal 
ca. 10 % av volymen

Torv

Verksamheten omfattar



Vi jobbar med flera logistiklösningar!
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Tåg / båt logistik

Ca. 3000 m3s / tågset

> 3000 m3s / lass
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• Storlek, Placering, Sortiment
• Utrustning (beläggning, mätning etc)
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Varför terminalhantering?
• Jämna ut produktionen –Entrep. / trp
• Säkerhetsbuffert för kommande leveranser
• Byte av transportslag
• Blanda material
• Fallande volymer från egen industri (Biprodukter) ej bränslesäsong.
• Omsättning fältvolymer

Att tänka på!
• Substansförluster
• Återfuktning
• Ekonomi



• En förutsättning för att kunna mäta skäppor 
är en mätbrygga eller motsvarande som 
gör att man kan se ovanytan på materialet.

• Då ytan även avviker tvärs skäppan måste 
man komma så nära som möjligt.

• Byggnadsställningsmaterial fungerar bra till 
bryggor som används tillfälligt eller i mindre 
omfattning.

• Minsta längd är längden av en skäppa men 
bryggor som når hela fordonslängden är att 
föredra.
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Mätning av sönderdelad produkt
Mätbryggor



• Hur/var tas provet?

• Vem utför provtagningen?

• Finns utrustning för att kunna ta prov?
(skopa, kärl att blanda i etc.)

• Finns tydliga rutiner kommunicerade?
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Provtagningen



• Kontroll av fordonsvåg?

• Kontroll av våg för prov?

• Kontroll av ugn?

• Övrig teknik?
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Utrustning



Sammanfattning

Viktiga faktorer som påverkar det slutliga resultatet är….
• God planering (skog – slutkund)
• Nyttja ny teknik 
• Kvalitet genom hela kedjan
• ”Kör” inte bort pengarna
• Terminalhantering
• Ständiga förbättringar (Administration, produktionsstyrning etc)
• Affärsutveckling ihop med entrep/trp
• Kunder (Placering, Sortiment, Mottagningsförhållande)
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