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Country: Sweden 

 

 

Place: Katrineholm 

 

Date: 8
th
 December 2010 

 

 

No. of participants: 9 

 

 

Organizer: SP – Swedish 

Technical Reserach Institute 

  

 

Target group: Stakeholders 

from the pellets chain 

 

 

Title 

Network meeting 

 

Topics of the event:  

 Short presentation of the IEE project MixBioPells 

 Review, summary and follow up of workshop organised on 28th September in line with WP2 

of MixBioPells 

 Identification and discussion of possible Case studies 

 Selection of two Case studies 

 Next meeting 

 

Short summary: (aims and goals of the meeting, methods, contents, results) 

After a short introductory part of the meeting dealing with short presentation of all participants, the 

IEE project MixBioPells and a follow up of the workshop organised on 28
th
 September 2010, the first 

network meeting dealt with identification and discussion of alternative biomass pellets case studies. 

Problem areas as storage of raw materials, transportation, combustion technology, ash disposal etc. 

were discussed. In the end two alternative biomass pellets chains were selected: 

 

 Production of reed canary grass pellets, from seed to pellet product 

 Conversion/Adaption of existing heating systems to alternative biomass pellets 

 

Than details about the layout of the case studies were discussed and the participants agreed on the 

content of the studies. 

 

The meeting was finished with the scheduling and planning for the next network meeting in April 

2011. 
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Annexes  

- Leaflets (invite) 

- List of participants 

- Pictures 

- Minutes (Swedish) 

- Presentations (if any) 
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Deltagare 
Nätverksträff 

 

 
 

 

    

    

    Namn Efternamn Organisation E-post 

Hans Jältorp Energikontoret i Mälardalen hans.jaltorp@energikontor.se 

Marie Rönnbäck SP marie.ronnback@sp.se 

Anna Sager SP anna.sager@sp.se 

Mats Olsson Katrineholms Fastigheter mats.olsson@kfab.se 

Göran Winkler Låttra briketter info@lattrabriketten.com 

Per  Stenegard Booförsö per.stenegard@booforssjo.se 

Gunnar Hadders Hushållningsällskap gunnar.hadders@hushallningssallskapet.se 

Anders Iwerbo Maskinring Sörmland Anders.iwerbo@mrsormland.se 

Stefan Nilsson Maskinring Sörmland Stefan.finsta@telia.com 
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Program och information 
Nätverksträff 8 december 2010 

 

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. 

09:00 – 09:30  Kaffe 

09:30 – 09:45  Välkommen 

Marie Rönnbäck och Anna Sager, SP  

09:45 – 11:00  Förstudier och kostnadsanalys, Bakgrund 

   Marie Rönnbäck och Anna Sager, SP 

 

11:00 – 11:10  Bensträckare 

11:10 - 12:30 Fortsättning Förstudier och kostnadsanalys, 

Diskussion 

   Marie Rönnbäck och Anna Sager, SP 

 

12:30 – 12:45  Avslutning och Lunch 

Praktisk information 
 
Plats:  
Katrineholms fastigheter AB, 
Djulögatan 29 
Katrineholm 
 
Nätverksträffen är kostnadsfri för anmälda 
deltagare, lunch ingår. 
 
Anmäl er via e-post till: 
anna.sager@sp.se 
eller via telefon: 
Tel: 010 - 516 58 37 

Förstudierna: 
 
Vi utbyter erfarenheter kring möjliga råvaror, 
förädlingskoncept, lämplig förbränningsutrustning, 
användar- och samhällsperspektiv. 
 
Under nätverksträffen ska vi konkretisera förslag på 
förstudierna och bestämma vilka som vi ska gå vidare 
med.  
 
Bifogat finns förslag och mallen för förstudierna och 
kostnadsanalysen för påseende. SP kommer att 
genomföra två förstudier inklusive kostnadsanalys 

som handlar om alternativa biomassa pellets. 



Nätverksträff 8 december

Katrineholm 



Välkommen!

9:30 – 9:45 Presentationsrunda och MixBioPells

9:45 – 11:00 Förstudier – Vad kan vi erbjuda?

Bensträckare

11:10 – 12:30 Förstudier – Vad ska vi titta på?

12:30 – 12:45 Avslutning och lunch



Välkommen!

• Jag jobbar hos/jag företräder…

• Vi jobbar med…

• Vi är särskilt bra på…

• Jag är här idag för att…

• Jag vill veta mer om…



MixBioPells

• EU projekt

• 24 månader

• 7 partner från 7 olika länder:

– German Biomass Research Centre

– Bioenergy 2020+

– Technical Research Centre of Finland

– SP

– Danish Technological Institute

– Protecma

– The Italian Thermotechnical Institute

DBFZ

http://www.cti2000.it/
http://www.dti.dk/


MixBioPells

Mål/Syfte med MixBioPells

• Markandsintroduktion av alternativa pellets/briketter

• Sprida kunskap om pellets gjorda på annan råvara än träspån

• Information och erfarenhetsutbyte 

Verktyg

• Regelbundna nätverksträffar

• Förstudier

• Handbok 

• Online databas, kommunikationsplattform

• Förslag på standardisering



Workshop 28 september 

2010

• Identifiering av möjliga förstudierna



Förstudierna –

Vad har vi att erbjuda?

• Förstudie inklusive kostnadsanalys

• Hela kedjan med fokus på ”problemområde(n)”

• Mall

– Sammanfattning

– Kort om projektet

– Förstudie

– Nulägesanalys

– Åtgärdsförslag/problemlösning

– Resultat

• Förslag eller synpunkter?



Förstudierna –

Idéer

Lagring av råvaran (Låttra gård)

Konvertering (Katrineholms 

fastigheter)



Förstudierna – Lagring av 

råvaran

• Lagring av råvaran 

(Låttra gård)

• Nödvändig för 

förädlingsprocessen

• Olika möjligheter



Förstudierna –

Konvertering av befintliga 

pannor

• Konvertering

– Eventuell byte av brännare

– Briketter eller pellets

– Transport och lagring av pellets/briketter

?



Förstudierna – Vad ska vi 

titta på?

Fler idéer?

Synpunkter?

Möjligheter?

Problem?

?



Enkät om råvaror

Finansiering för projekt

Idéer från andra länder

Nästa möte i April



Tack! Kontakta oss!

Anna Sager

SP Energiteknik

010 – 516 58 37

anna.sager@sp.se

www.sp.se

mailto:anna.sager@sp.se
http://www.sp.se/
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Handläggare, enhet Datum Beteckning Sida 

Anna Sager   2010-12-10    1 (2) 
Energiteknik       

010-516 58 37, Anna.Sager@sp.se       

  

   

Minnesanteckningar från nätverksträffen den 8 december 2010 hos 

Katrineholms fastighets AB 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

Deltagare: 

Namn Efternamn Organisation E-post 

Hans Jältorp Energikontoret i Mälardalen hans.jaltorp@energikontor.se 

Marie Rönnbäck 
SP – Sveriges tekniska 
Forskningsinstitut marie.ronnback@sp.se 

Anna Sager 
SP – Sveriges tekniska 
Forskningsinstitut anna.sager@sp.se 

Mats Olsson Katrineholms Fastigheter mats.olsson@kfab.se 

Göran Winkler Låttra briketter info@lattrabriketten.com 

Per  Stenegard Booförsö per.stenegard@booforssjo.se 

Anders Iwerbo Maskinring Sörmland Anders.iwerbo@mrsormland.se 

Stefan Nilsson Maskinring Sörmland 

 
 

Bakgrund: 

Tillsammans med partners från Tyskland, Österrike, Finland, Danmark, Spanien och Italien deltar 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i MixBioPells, ett tvåårigt projekt inom ramen för EU:s 
program Intelligent Energy Europe (IEE). 

SP samordnar inom ramen för projektet bland annat: 

 Workshop och seminarier kring alternativa biomassa-pellets 

 Regelbundna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring för intresserade 

aktörer från hela kedjan. 



 
 

  

 Minnesanteckningar 
 Datum Beteckning Sida 

 2010-10-01    2 (2) 

 

  

  

  

 

 
 

 

1:a nätverksträffen, 8 december 2010 i Katrineholm: 

Mötet inleddes med en kort presentation av alla deltagare, en sammanfattande presentation av IEE 

projektet MixBioPells och en uppföljning av workshopen som genomfördes den 28 september 2010. 
Därefter överfördes kunskap, utbyttes erfarenheter om och diskuterades hinder och möjligheter för 

alternativa råvaror för pellets och briketter samt möjliga alternativa biomassa pellets/briketter 

fallstudier. Problemområden som lagring av råvaror, transport, förbränningsteknik, askåterföring/-
hantering etc. debatterades. Till slut valdes två alternativa biomassa pellets/brikett kedjor ut som 

kommer att analyseras inom ramen för två förstudier: 

 Produktion av rörflen briketter, från frö till brikett med tyngdpunkten på lagring av råvaran 

(mellan skörd och förädling) i samarbete med Låttra gård bioprodukter. 

 Omvandling/anpassning av befintliga värmesystem till alternativa biomassa pellets i 

samarbete med Katrineholms fastighets AB. 

 

Consensus från diskussionerna är att forskning, utveckling och tester samt utbyte av erfarenheter 

saknas inom följande områden: 

 

 Flexibilitet av förbränningsutrustning till olika bränslen 

 Lagring av råvaran 

 Teknikutveckling (pressar, förbränningsteknik, reningssystem som är anpassad för svårare 

bränslen) 

 Askåterföring/-hantering 

 Utbildning för allmänheten 

 Utbildning för installatörer, operatörer 

 Hur råvaror kan blandas på optimalt sätt map förbränningsegenskaper, effektbehov samt 

variationer i tillgänglighet och priser över året  

 

Mötet avslutades med schemaläggning och planering för nästa nätverksmöte. Nästa nätverksträff är 

planerat för april 2011 hos Maskinringen Sörmland i Flen och kombineras med ett studiebesök hos 

en pellets producent som producera pellets av halm. 

 

Vid nästa nätverksträff kommer SP att presentera preliminära  resultat från förstudierna. Dessutom 

kommer SP att presentera goda exempel för alternativa biomassa till pellets kedjor från andra 

länder runt om i Europa och resultat från första mötet med den internationella referensgruppen 

som har möte i början av mars 2011 i Wels inom ramen för World Sustainable Energy Days och 

European Pellet conference. Om möjligt kommer även en extern person med erfarenhet från någon 

del av bränslekedjan att bjudas in för att berätta om sina erfarenheter. 

 

Nästa steg: 

 

 Utveckling av förstudierna 

 2:a Nätverksträffen och studiebesök (Halmpellets producent), april 2011 hos Maskinringen 

Sörmland i Flen. Presentation av preliminära resultat från förstudierna: 

a. Produktion av rörflen briketter, från frö till brikett med tyngdpunkten på lagring av 

råvaran (mellan skörd och förädling) i samarbete med Låttra gård bioprodukter. 

b. Omvandling/anpassning av befintliga värmesystem till alternativa biomassa pellets 

i samarbete med Katrineholms fastighets AB. 





Program and information 
Networking meeting  
8 december 2010 

 

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. 

09:00 – 09:30  Coffee and registration 

09:30 – 09:45  Welcome 
Marie Rönnbäck and Anna Sager, SP  

09:45 – 11:00  Case studies and cost analysis, background 
   Marie Rönnbäck and Anna Sager, SP 
 
11:00 – 11:10  Break 

11:10 - 12:30 Case studies and cost analysis, discussion 
   Marie Rönnbäck och Anna Sager, SP 
 
12:30 – 12:45  Finish and lunch 

Practical information: 
 
Place:  
Katrineholms fastigheter AB, 
Djulögatan 29 
Katrineholm 
 
Networking meeting is free of charge for 
registered participants. 
 
Register via email: 
anna.sager@sp.se 
or telephone: 
Tel: 010 - 516 58 37 

Case studies: 
 
We share our experiences about possible raw 
materials, processing concepts, suitable 
combustion equipment, user and community 
perspectives. During the network meeting, we 
will concretize suggestions for feasibility studies 
and decide which ones we should go on with.  
Attached you can find a proposal and model for 
the feasibility studies and cost analysis for 
inspection. SP will conduct two feasibility 
studies including cost analysis, dealing with 
alternative biomass pellets  

http://www.sp.se/

	D_5.3 _Networkmeeting(1)_SP_20110209
	1_Huvuddokument.pdf
	2_Program nätverksträff_20101202
	3_Nätverksträff 8 december_20101207
	4_Minnesanteckningar_20101210
	5_Deltagarelista

	Program nätverksträff_20101202_english

