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Country: Sweden 

 

 

Place: Flen 

 

Date: 11
th
 April 2011 

 

 

No. of participants: 10 

 

 

Organizer: SP – Swedish 

Technical Reserach Institute 

  

 

Target group: Stakeholders 

from the pellets chain 

 

 

Title 

Network meeting 2 

 

Topics of the event:  

 Short presentation of the IEE project MixBioPells 

 Round of introduction 

 Review, summary and follow up of the network meeting 8th December 2010  

 Presentation of first results from the case studies 

 Presentation of »From seed to heat« 

 Study visit to pellets producer (straw pellets) 

 

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

The meeting began with a brief introduction of all participants, a summary of the IEE project 

MixBioPells and a film viewing. Subsequently, knowledge and experiences was exchanged and 

obstacles and opportunities for alternative raw materials for pellets and briquettes were discussed. 

Two good examples were presented: 

 

• Pelleting of clearing materials from the vine in Italy 

• Pelleting of reed canary grass / straw / peat pellets in a mobile pelleting plant in Finland 

 

Susan Paulrud presented the project "From seeds to heat", a demonstration project of the "National 

coordination and development of small-scale biofuel chains". The program is an opportunity for 

funding of demonstration projects 

 

Consensus of the meeting was: 

• Biomass is an important cornerstone of the "renewable energy mosaic" and the demand for 

alternative materials especially wood will expand in the future 

• Today economic, technical and mental barriers prevent the usage of alternative biomass materials 

• Heating Equipment manufacturers and customers are "spoiled" with good fuel in Sweden 

• There is a large potential for energy crops in Södermanland, energy crops will help to maintain the 
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open landscape 

 

The meeting ended with a studyvisit to a strawpellets producer. The next network meeting is planned 

for September / October 2011 and will probably be combined with a visit to an heat plant using 

alternative raw materials. 

 

 
 

 

 

 

 

Annexes (as pdf) 

- List of participants (signed!) 

- Minutes 

- Presentations (if any) 
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List of participants 

 

Namn Efternamn Organisation E-post 

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

Anna Sager SP anna.sager@sp.se 

Susanne Paulrud SP susanne.paulrud@sp.se 

Anders Iwerbo Sveriges Maskinringar anders.iwerbo@mrsverige.se 

Fredrik Malmberg Lappeställaren AB lappestallaren@telia.com 

Göran Winkler Låttra gård bioprodukter info@lattrabriketten.com 

Mait Dumky Stocktorpsgård mait.dumky@telia.com 

Niclas Hansson TCG AB niclas@tcgab.se 

Decima Henningsson TCG AB decima@tcgab.se 

Mats Olsson 
Katrineholms Fastighets 
AB mats.olsson@kfab.se 

 





Program och information 
Nätverksträff 11 april 2011 

 

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. 

09:45 – 10:00  Kaffe 

10:00 – 10:15  Välkommen 

 

10:15 – 11:00  Förstudier och kostnadsanalys 

    

11:00 – 11:15  Bensträckare 

11:15 – 11:45 Diskussion 

    

11:45 – 12:45  Lunch 

12:45 – 14:00  Studiebesök, Halmpelletsproduktion 

 

Praktisk information 
 
Plats:  
MR Sörmland 
Brogetorps Företagsby 
642 33 Flen 
 
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. 
 
SP kommer att genomföra två förstudier inklusive 
kostnadsanalys som handlar om alternativa biomassa 

pellets. 



Nätverksträff
11 april 2011, Flen



SP är en internationellt ledande institutskoncern 

för forskning och innovation. Vi skapar värde i 

samverkan, vilket har avgörande betydelse för 

näringslivets konkurrenskraft och hållbara 

utveckling.



Presentationsrunda

• Vad heter jag?

• Vilken organisation representerar jag och 

vad jobbar jag med?

• Varför tycker jag att alternativa biomassa 

råvaror är intressant?

• Möjligheter för alternativa biomassa 

råvaror?

• Hinder för alternativa biomassa råvaror?



../../../../HansRosling_2010W.mp4


Varför bioenergi?

Klimatförändringar och –mål

Energiomställning

Stigande efterfråga

Oberoende

Inkomstkälla



EU projektet 

MixBioPells



MixBioPells



Jordbrukets restprodukter
ex. halm, spannmålsavrens

Rester från 

industriproduktion
ex. rapskaka, drank, lignin

Odlade energigrödor
ex. rörflen, salix, hampa, 

elefantgräs (Miscanthus), szarvasi, 

switchgrass

Fler???

Tänkbara Råvaror



TRÄDA 2010

Län Ha åkermark 

Västra Götalands län 44 220    

Västmanlands län 19 480    

Uppsala län 16 358    

Södermanlands län 14 966    

Östergötlands län 12 415    

Stockholms län 12 150    

Örebro län 10 738    

Värmlands län 10 313    

Skåne län 5 911    

Dalarnas län 5 392    

Västerbottens län 5 110    

Gävleborgs län 3 898    

Kalmar län 3 739    

Hallands län 3 569    

Gotlands län 3 461    

Jönköpings län 1 452    

Blekinge län 1 349    

Kronobergs län 1 196    

Norrbottens län 1 136    

Västernorrlands län 985    

Jämtlands län 501    

178 341    

Odlade arealer 
2010

Salix 11 582 ha
Rörflen 796 ha 
Hampa 250 ha

Halm potential 1 milj.ton/år

Snabbväxande lövträd

Poppel 488 ha
Hybridasp 238 ha



Goda exempel



Vinstockar (Italien)



Halm/rörflen/torv (Finland)



Förädlat biobränsle från åkern - från frö till färdig 

värme

Mål: Projektet har som mål att utveckla och 

optimera produktion och brikettering av rörflen för 

att få ett högvärdigt fastbränsle som kan användas i nya 

och befintliga värmeanläggningar för torra bränslen.



Demonstration/visning av odling, lagring och 

brikettering av rörflen på Låttra Gård

• Tid: Onsdagen den 4 maj kl 13.00–16.00

• Plats: Låttra Gård Vingåker utanför Katrineholm

• Program

• 13.00 Presentation av projektet av medverkande företag: 

• 13.30 Fältbesök, demonstration inplastare

• 14.30 Visning av briketteringsanläggning och gårdspanna

• 15.15 Kaffe och möjlighet till diskussion med deltagande aktörer

• Anmälan senast 2 maj till:

• susanne.paulrud@sp.se

• Tel. 010-516 59 05

• Deltagandet är kostnadsfritt



Nationell samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor

Ett nationellt projekt för att planera, samordna och starta 
utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området 
småskaliga biobränslekedjor med produktioner på 

500-10 000 ton/år. 

Projektperiod 2011-2013.

Huvudfinansiär: Landsbygdsprogrammet (SJV)



Rörflen i glesbygdens småskaliga 
närvärmesystem



Nationell samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor

Välkommen att skicka in ditt förslag 

senast 26 april 2011till:

Cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne.paulrud@sp.se

mailto:Cecilia.wahlberg@hush.se
mailto:Susanne.paulrud@sp.se




Tack för uppmärksamheten!



 
 
 
 
 
 
 

Minnesanteckningar från nätverksträffen den 11 april 2011 hos Maskinringen 
Sörmland i Flen 
 

Deltagare: 

Namn Efternamn Organisation E-post 

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

Anna Sager SP anna.sager@sp.se 

Susanne Paulrud SP susanne.paulrud@sp.se 

Anders Iwerbo Sveriges Maskinringar anders.iwerbo@mrsverige.se 

Fredrik Malmberg Lappeställaren AB lappestallaren@telia.com 

Göran Winkler Låttra gård bioprodukter info@lattrabriketten.com 

Mait Dumky Stocktorpsgård mait.dumky@telia.com 

Niclas Hansson TCG AB niclas@tcgab.se 

Decima Henningsson TCG AB decima@tcgab.se 

Mats Olsson Katrineholms Fastighets AB mats.olsson@kfab.se 
 

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 biomassapellets och -briketter 

 Regelbundna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring för intresserade aktörer 
från hela kedjan. 



 
 
 
 
 
 
 
2:a nätverksträffen, 11 april 2011 i Flen: 

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

projektet MixBioPells och en filmvisning. Därefter överfördes kunskap, utbyttes erfarenheter om och 

diskuterades hinder och möjligheter för alternativa råvaror för pellets och briketter under mötens gång. Två 

goda exempel presenterades: 

 Pelletering av röjningsmaterial från vinstockar i Italien 

 Pelletering av rörflen/halm/torv pellets i en mobil pelleteringsanläggning i Finland (se bifogat utkast 

av ”best practice” för mer detaljerat information) 

Susanne Paulrud presenterade projektet ”Från frö till färdig värme”, ett demonstrationsprojekt inom 

programmet ”Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor”. Inom programmet finns 

möjlighet för finansiering av demonstrationsprojekt. För närvarande söks företag med utvecklingsidéer för 

flis, salix och ved. Sista ansökningsdag är den 26 april 2011. Susanne Paulrud informerade också om en 

demonstration/visning av odling, lagring och brikettering av rörflen den 4 maj på Låttra Gård (se bifogad 

inbjudan för mer information). 

Consensus från dagen är: 

 Biomassa är en viktig sten i ”förnyelsebar energi-mosaiken” och efterfrågan på alternativa råvaror 

till trä kommer öka framöver (t.ex. kan det bli underskott av råvaran trä i vissa regioner i 

framtiden) 
 Idag finns ekonomiska, tekniska och mentala hinder för användning av alternativ biomassa råvaror 

 Eldningsutrustningstillverkare och kunder är ”bortskämt” med bra bränsle i Sverige 

 Det finns en stor potential för energigrödor i Sörmland (mycket träda), energigrödor hjälper att 

bibehålla det öppna landskapet 

 

Mötet avslutades med ett studiebesök hos en halmproducent och planering för nästa nätverksträff. Nästa 

nätverksträff är planerat för september/oktober 2011 och kombineras förmodligen med ett studiebesök till 

en förbränningsanläggning. 

Vid nästa nätverksträff kommer SP att presentera resultat från förstudierna. Om möjligt kommer även en 

extern person med erfarenhet från standardisering och eller certifiering att bjudas in för att berätta om 

svenska och europeiska standarder och certifieringsmetoder för pellets och förbränningsutrustning. 

Nästa steg: 

 Färdigställande av förstudierna 

 3:e Nätverksträffen och studiebesök september/oktober 2011. Presentation av 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. 

 

Några bra länkar: 

www.mixbiopells.eu (projektets officiella hemsida) 

www.bioenergiportalen.se (svensk online portal med massor av information om biomassa från främst 

lantbruk) 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html (Hans Roslings 

presentation om betydelsen av tvättmaskingen) 

http://www.mixbiopells.eu/
http://www.bioenergiportalen.se/
http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html


 
 
 
 
 
 
 
http://louhetar.fi/biobotnia/ (Halm/rörflen/torv pelletering i Finland) 

 

Bilagor: 

Presentation 

Inbjudan till demonstration/visning den 4 maj på Låttra gård 

Utkast ”best practice” Finland 

 

Vid pennan 

 

Anna Sager 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

http://louhetar.fi/biobotnia/


Program and information 
Networking meeting  
11 april 2011 

 

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. 

09:45 – 10:00  Coffee 

10:00 – 10:15  Welcome 
 
10:15 – 11:00  Case studies and cost analysis 
    
11:00 – 11:15  Break 

11:15 – 11:45 Discussion 
    
11:45 – 12:45  Lunch 

12:45 – 14:00  Study visit, straw pellet production 

 

Practical information information 
 
Place:  
MR Sörmland 
Brogetorps Företagsby 
642 33 Flen 
 
The 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. SP will conduct two feasibility 
studies including cost analysis, dealing with 
alternative biomass pellets. 

http://www.sp.se/
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