Varmt Välkommen till en informationsträff och studiebesök
kring

”Nya” biobränsleråvaror – nya affärsmöjligheter!
Alternativa biomassaråvaror till pellets och
briketter
Plats: Öknaskolan, Tystberga
Tid: 11:00 - 16:30, 2 april 2012
Sverige har stor potential att producera biobränsle från jord och skog. Intressanta råvaror
kan vara rörflen, andra kvalitéer från skogen eller restprodukter från jordbruket såsom halm.
För enskilda företagare inom jord och skog finns utrymme för affärsmöjligheter genom att
leverera biobränslen till andra men också unika möjligheter till självförsörjning med egen
biomassa råvaror och genom samarbete med andra företag i området.
Vi vill med denna träff utbyta erfarenheter kring möjliga råvaror, förädlingskoncept,
förbränningsteknik, användar- och samhällsperspektiv. Myndigheterna finns på plats och
berättar om hur de kan stödja idéer som kan leda till nya affärer inom produktion och
användning av förnybar energi. Hör några företag berätta och visa hur de har valt att satsa
på förädling och användning av nya biomassa råvaror.
Dagen avslutas med ett studiebesök på värmecentralen på Öknaskolan. Sommaren 2011
byggdes anläggningen om för alternativa biomassaråvaror och eldas idag med
rörflensbriketter från Låttra Gård Bioprodukter. Pannan är från tyska Ökotherm.

www.sp.se
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i denna inbjudan. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska
gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i
inbjudan.

Praktisk information

Program

Plats: Öknaskolan, Tystberga

11:00 – 12:00

Registrering och lunch

12:00 – 12:15

Vad händer i Sverige just nu?
Anna Sager, SP

12:15 – 12:45

12:45 – 14:00

Tekniska möjligheter för
produktion och förbränning av
alternative råvaror
Susanne Paulrud, SP
Processtöd,
finansieringsmöjligheter och
affärsutveckling (inkl frågor)

Vägbeskrivning
Evenemanget är
kostnadsfri för anmälda
deltagare. Fika och lunch ingår.
Anmäl er senast den 30 mars via epost eller telefon till:
anna.sager@sp.se
Tel: 010 - 516 58 37
Meddela behov av
specialkost

Jordbruksverkets stöd
Lena Niemi Hjulfors,
Jordbruksverket
Biobränsleprogrammet och affärsutveckling
Erik Hedar, Energimyndigheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län (tillfrågat)
14:00 – 14:20

Kaffe

14:20 – 15:30

Goda exempel
Nationell samordning och utveckling av småskaliga
biobränslekedjor
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet
Rörflen från frö till färdig värme
Göran Winkler, Låttra Gård Bioprodukter
Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem – Sveriges
första mobila brikettanläggning för stråråvara
Anna Lundmark, Glommers Miljöenergi AB
Produktion av halm- och höpellets
Mathias Jönsson, Jemapellets

15:30 – 16:30

Studiebesök Öknaskolans värmecentral - Förbränning av
rörflenbriketter
Decima Henningsson, Teem Combustion Group

www.sp.se
Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i denna inbjudan. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska
gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i
inbjudan.

