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Abstract 
 

Future small- and medium scale district heating - Estab-

lishment of infrastructure for the development of future 

small- and medium scale district heating in the form of a 

national network and experimental R&D platforms  
 

The purpose of this project has been to increase the possibilities to use a broader spectra 

of  biomass fuels in small- and medium district heating and industry, up to 10 MWth,  

with assured fuel quality, high availability, efficiency and environmental performance. 

Project objectives have been: Knowledge transfer from research in academia and research 

institutes to industry, identifying the bottlenecks and problem areas for future fuels and 

investigation of the conditions for the establishment of one to two experimental platforms 

in Sweden in local heating area with integrated research, development and demonstration. 

The project has been implemented as a series of workshops with different themes. In par-

allel with the workshops possibility to build an experimental development platforms has 

been investigated; a test bed or interactive R&D platform. A feasibility study on a test 

bed has been completed and six project applications have been written which three are 

granted and three are waiting for answers. The workshops have all been well attended by 

representatives from the construction and component manufacturers, fuel producers, en-

ergy companies / users, academia, government agencies and several NGOs. Participants 

appreciated the opportunity to meet the industry, to build networks and to meet the re-

search. Several industry stakeholders have taken initial steps to start using prediction 

models as tools in their operations. A number of bottlenecks and problem areas for the fu-

ture have been identified: increased fuel variability, inadequate specification of fuel quali-

ties, more stringent emission requirements mainly NOx and dust, public procurement as 

too blindly controlled by the lowest price instead of quality and of life costs, low profita-

bility of CHP in local heating sector, the needs of package solutions for industrial cus-

tomers, the need for coordination between the Swedish manufacturing companies as well 

as worryingly low profitability of the industry. The investigation of a development plat-

forms in local heating area showed that today there are resources in the industry to fund 

such. But new facilities can be adapted in consultation with research practitioners so that 

they fitted with measurement holes, appropriate control etc. Dedicated plants can be built 

in larger R&D projects and increased collaboration with existing test bed facilities, for 

example, Danish text Center for Bioenergy and Bioagro Energy, is a possibility. 
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Förord 
 

Energimyndighetens bränsleprogram 2011-2015 består av tre program i en sammanhållen 

satsning på ökad, hållbar och effektiv användning av inhemska och förnybara bränslen. 

Programmen samverkar kring en helhet samt där det finns tydliga beröringspunkter.  

 

Programmen är: 

 Bränsleprogrammet Tillförsel som inriktas på tillförsel av biobränslen från jord- 

och skogsbruk. 

 Bränsleprogrammet Omvandling som rör förädling av biobränslen, bränslekvali-

tetsfrågor samt omvandling till främst värme och el i anläggningar upp till ca 10 

MW. 

 Bränsleprogrammet Hållbarhet som fokuserar på frågor om miljö och ekologisk 

hållbarhet kring produktion av biobränslen samt system- och resursfrågor kring 

användningen. 

 

Detta projekt har finansierats från Omvandling och har genomförts av en projektgrupp 

med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (koordinator), Umeå Universitet (UmU) 

TEC-Lab, Luleå Tekniska Universitet (LTU) avdelningen för Energivetenskap samt Sve-

riges Lantbruksuniversitet (SLU) enheten för Biomassateknologi och Kemi.  

 

Projektgruppen tackar Energimyndigheten för finansiering. Ett stort tack riktas till de per-

soner från olika anläggnings- och komponenttillverkare, bränsleproducenter, energibo-

lag/användare, akademi, myndigheter och intresseorganisationer som har deltagit med 

engagemang och värdefulla synpunkter i de sex workshops som har hållits inom projektet 

samt i gemensamma projekt/projektansökningar.  
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Sammanfattning  
 

Det finns idag flera hundra närvärmeanläggningar i Sveriges kommuner samt ett stort an-

tal pannor upp till ca 10 MW i olika industrier. Ett tjugotal svenska företag tillverkar för-

bränningsutrustning inom området; en inhomogen grupp både vad gäller företagsstruktur 

och produkter och tjänster. Bränslena är vanligen pellets och briketter i de mindre an-

läggningarna och fuktiga oförädlade bränslen i de större. Inom industrin används fortfa-

rande fossila bränslen i hög grad. Rostpannor dominerar teknikmässigt.   

 

Under senare år har en viss introduktion av nya bränsleråvaror från skog och jordbruk 

skett och det är troligt att ökad konkurrens om biobränsle kommer att ytterligare utöka 

utbudet av bränslekvalitéer i framtiden. Detta har gett viss ökad praktisk erfarenhet hos 

bränsleförädlare, tillverkare av förbränningsanläggningar och användare av förbrännings-

anläggningar. Dock kvarstår ett spektra med problem beträffande hantering, förädling, 

förbränning och emissioner som kan misstänkas härröra från användandet av de nya 

bränsletyperna. Flertalet av tillverkarna är små- eller medelstora företag som endast har 

mycket begränsade möjligheter till egen FoU-verksamhet.  

 

Syftet med detta projekt har varit att närvärmesektorn ska kunna utnyttja en bredare råva-

rubas med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och miljöprestanda.  

 

Projektets mål är:  

 Kunskapsöverföring från forskning inom akademi och institut till industrin. 

 Identifiering av flaskhalsar och problemområden för framtidens bränslen. 

 Utredning av förutsättningarna för etablering av en till två experimentella ut-

vecklingsplattformar i Sverige inom närvärmeområdet med integrerad forskning, 

utveckling och demonstration.   

 

Projektet har genomförts som en serie workshopar med olika tema. Parallellt med works-

hoparna har planering av eventuella experimentella utvecklingsplattformar, testbäddar el-

ler interaktiva FUD-miljöer genomförts. En förstudie om testbädd har genomförts och sex 

projektansökningar har skrivits varav tre är beviljade och tre väntar på svar.    

 

Workshoparna har alla varit välbesökta av representanter från anläggnings- och kompo-

nenttillverkare, bränsleproducenter, energibolag/användare, akademi, myndigheter och 

flera intresseorganisationer. Deltagarna har uppskattat möjligheten att träffas inom bran-

schen, att bygga nätverk och att träffa forskarvärlden. Flera industriparter har tagit initiala 

steg att börja använda prediktionsmodeller som verktyg i sin verksamhet.  

 

Ett antal flaskhalsar och problemområden inför framtiden har identifierats: ökad bränsle-

variation, otillräcklig specificering av bränslekvalitéer, hårdare emissionskrav främst på 

NOx och stoft, offentliga upphandlingarna som alltför blint styrs av lägsta pris istället för 

av kvalitet och livslängskostnad, låg lönsamhet för kraftvärme i närvärmesektorn, behov 

av paketlösningar till industrikunder, behov av samordningen mellan de svenska tillver-

kande företagen samt oroande låg lönsamheten inom branschen. 

 

Resultaten från arbetet med att undersöka förutsättningarna för utvecklingsplattformar 

inom närvärmeområdet visade att det idag inte finns resurser i branschen att finansiera en 

sådan. Men nya anläggningar kan anpassas i samråd med forskningsutövare så att de ut-

rustas med genomföringar, mäthål, reglersystem m.m. så att mätinsatser kan genomföras 

effektivt, specifika FoU-anläggningar kan uppföras i inom större FoU-projekt samt ett ut-

ökat samarbete med existerande testbäddsanläggningar, ex dansk Textcenter för Bioe-

nergi eller Bioagro Energy, är en möjlighet.  
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1 Bakgrund 
 
Inom fjärrvärme i Sverige utgör närvärmeanläggningar en betydande del med flera 

hundra användare i 85 % av Sveriges kommuner. Det finns även ett stort antal pannor upp 

till ca 10 MW i olika industrier. Ett tjugotal svenska företag tillverkar förbränningsutrust-

ning inom området. Det är en inhomogen grupp både vad gäller företagsstruktur och pro-

dukter och tjänster.  

 

Den svenska biomassabaserade närvärmesektorn utgörs främst av förbränningsanlägg-

ningar för torkade förädlade bränslen (vanligen pellets och briketter, på några 100 kW till 

någon MW) och för fuktiga oförädlade bränslen (vanligen diverse skogsavfall, upp till 

10-20 MW). Rostpannor dominerar teknikmässigt - dock med inslag av ett mindre antal 

pulverpannor samt brännare för biooljor. Dessa anläggningar är generellt känsliga för 

störningar i driften, då de av investeringsmässiga skäl oftast saknar avancerade styrsy-

stem och rökgasrening (utöver cykloner), samt vanligtvis inte är kontinuerligt beman-

nade. Det innebär att det biomassabaserade närvärmesegmentet är extra känsligt för för-

ändringar i bränslekvalitet och miljökrav.  

 

Under de senaste 10-15 åren har en långsam introduktion av nya bränsleråvaror från skog 

och jordbruk skett i närvärmesektorn. Detta har lett till viss ökad praktisk erfarenhet hos 

bränsleförädlare, tillverkare av förbränningsanläggningar och användare av förbrännings-

anläggningar. Dock kvarstår ett spektra med problem beträffande hantering, förädling, 

förbränning och emissioner som kan misstänkas härröra från användandet av de nya 

bränsletyperna. Utöver dagens situation förespås dessutom inom de närmsta åren en kraf-

tigt fortsatt ökad efterfrågan på biomassa i Sverige och i omvärlden. Närvärmesektorn 

kommer därmed ytterligare hänvisas till bränslen från en betydligt bredare råvarubas än 

idag – vidare spann av skogsavfall, restprodukter från jordbruk samt avfall från industri 

kommer sannolikt att nyttjas och därmed bedöms de problem som idag uppfattas härröra 

från nya bränsletyper att öka.  En schematisk bild över dagens närvärmeanläggning och 

morgondagens förutsättningar visas i Figur 1.  

 

Tidigare kartläggning [1] pekar tydligt ut att tillverkarna och användarna i Sverige av för-

bränningsanläggningar för närvärmesegmentet är medvetna om utmaningen beträffande 

ökade krav på verkningsgrad, emissionsdata och breddad råvarubas.  Dock utgörs flertalet 

av dessa av små- och medelstora företag, vilka i dagsläget agerar på en hårt konkurrensut-

satt marknad och endast har mycket begränsade (eller inga) möjligheter till egen FoU-

verksamhet. På grund av de knappa ekonomiska ramarna är tillgängligheten till test- och 

pilotanläggningar små, varför de vid testning av ny teknik och nya idéer i praktiken är 

hänvisade till existerande kommersiellt drivna kundägda anläggningar eller till försälj-

ningsobjekt i projektstadiet. 

 

Även på användarsidan är problemen tydliga då dessa företag har att hantera en förändrad 

råvarubas och strängare miljökrav i befintliga anläggningar där FoU verksamheten då blir 

fokuserad på att lösa mer eller mindre akuta problem. Det är även av naturliga skäl myck-

et svårt att bedriva fördjupad forskning eller innovativ utveckling i befintliga kommersi-

ella anläggningar som dessutom är anpassade för en viss typ av specifikt bränsle (dagens 

träpellets eller flis). 

 

Kontentan är att utvecklingsprojekt medför stor ekonomisk risktagning och att flertalet 

anläggningstillverkare och användare (Energibolag) därför tvingas inta en mer passiv 

ställning än vad som skulle önskas och behövas. Tillsammans utgör bristen på kunskaper 

kring en bredare råvarubas, begränsade FoU-resurser hos företagen samt bristen på till-

gängliga test, pilot- och ”konceptanläggningar” väsentliga flaskhalsar för introduktionen 

av nya bränsletyper och därtill anpassad förbränningsteknik.  
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Figur 1. Schematisk bild över dagens närvärmeanläggning och morgondagens förutsätt-

ningar. 

 

Den tidigare kartläggning visar att flertalet tillfrågade anläggningstillverkare är positiva 

till att medverka i projekt om grundläggande och tillämpade frågor tillsammans med 

forskare. Kunskapsöverföring mellan akademi och industri beskrivs som mycket viktig. 

Vad som dock upplevs saknas är en konkurrensneutral plattform för samverkan, problem-

lösning, långsiktig kompetensutveckling och, inte minst, möjligheten att bedriva utveckl-

ingsarbete i test- och demonstrationsanläggningar av relevant skala. 

 

Tidigare forskningsprogram (främst genom Energimyndigheten och Värmeforsk) har ge-

nererat en god kunskapsbas och kompetensnivå på universitet, högskolor och institut om 

pelletering och förbränning av moderna biomassabränslen. Den nuvarande och fortsatta 

utmaningen för akademin ligger främst i fortsatt ökad grundläggande förståelse för för-

brännings- och askrelaterad problematik förknippad med existerande och nya bränslerå-

varor, att få möjlighet att validera teorier i relevanta skalor samt att utreda betydelsen av 

hela den integrerade kedjan från bränsleråvara till förbränning (undvika suboptimering). 

Denna forskning bedrivs i dagsläget aktivt inom nationella och internationella forsk-

ningsprojekt.  

 

Mycket av tidigare industrirelaterad forskningsverksamhet inom detta område har varit 

fokuserad på ”trouble shooting" och på att stödja energibranschen i användarledet, d v s 

kartlägga problem och föreslå åtgärder, t ex då nya bränslefraktioner introducerats i olika 

anläggningstyper. Den gemensamma utmaningen för tillverkande industri och akademi 

kan således sammanfattas i behovet av en attraktiv miljö i form av en nationell plattform 

för gemensamt samarbete, kunskaps-överföring och problemlösning. En sådan plattform 

bör ur ett kunskapsöverföringsperspektiv verka som kommunikationsbrygga mellan indu-

stri och de existerande forskningsfälten. Plattformen kan därefter identifiera utvecklings-

möjligheterna som direkt genomförbara eller assistera med guidning till lämplig forsk-

ningsutförare, och på så vis bidra till innovationsprocessen. En essentiell del i plattformen 

skulle slutligen vara att utreda och planera för vilken typ av demonstrations- eller testan-

läggning som kan göra bäst nytta för att bidra till praktisk utveckling av eldningsanord-

ningar för existerande och nya bränsletyper samt ge fördjupad kunskap om hela bränsle-

kedjans betydelse. 
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2 Syfte och mål 
 

Projektets övergripande syfte är att närvärmesektorn ska kunna utnyttja en bredare råva-

rubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och mil-

jöprestanda. Projektet vänder sig i första hand till tillverkare av förbränningsutrustning 

inom närvärmeområdet (några 100 kW till cirka 10 MW), men även bränsleleverantörer 

och användare av utrustning är viktig målgrupp. 

 

Projektets mål är att:  

 Från forskningsutförarna (akademin och instituten) överföra grundläggande kun-

skaper och aktuella forskningsresultat till industrin beträffande dagens och mor-

gondagens bränslen, samt introducera och säkerställa användandet och applicer-

barheten av framtagna modeller och ”verktyg” för att bedöma egenskaper och 

prestanda hos olika biobränslen. 

 I samarbete mellan akademi, institut, tillverkande företag, användare och bränsle-

leverantörer identifiera flaskhalsar och problemområden för framtidens bränslen 

samt identifieras kritiska forsknings- och utvecklingsfrågor. 

 Undersöka förutsättningarna för och planera etableringen av en till två experi-

mentella utvecklingsplattformar i Sverige inom närvärmeområdet med integrerad 

forskning, utveckling och demonstration i interaktiva miljöer med tillgång till 

välutrustad infrastruktur och flexibla testanläggningar.  

 

 

3 Genomförande 
 

Projektet har genomförts som en serie workshopar med olika tema. Det gemensamma syf-

tet med workshoparna har varit kunskapsöverföring och kunskapsspridning, identifikation 

av flaskhalsar och problem för framtidens bränslepalett, samt att generera underlag för 

kommande FoU-ansökningar. Dessutom har nätverkandedelen mellan olika parter varit 

ett viktigt inslag. Till workshoparna har utrustningstillverkande industri, bränsleprodu-

center, användare och forskare bjudits in. Vikt har även lagts vid att inkludera övriga ak-

tiva forskargrupper och nätverkssammanslutningar inom området, vilka inte kunde inklu-

deras i den direkta projektledningen men som har behövts för att skapa en bred legitimitet 

för projektet. Dessutom har geografisk plats varierats på ett sådant sätt att deltagarna gett 

möjlighet att ta del av både olika industriella miljöer och forskningsmiljöer.  

 

Parallellt med workshoparna har planering av eventuella experimentella utvecklingsplatt-

formar, testbäddar eller interaktiva FUD-miljöer genomförts. En workshop har ägnats åt 

detta. Specifikt har Vinnovas koncept om Testbäddar diskuterats och undersökts vidare i 

en integrerad förstudie som genomförts av den av mötet utsedda arbetsgruppen. Inom 

studien har en kartläggning av existerande infrastruktur inom området och en intressenta-

nalys bland branschaktörer gjorts, vilka syntetiserats till rekommendationer kring fortsatta 

insatser för etablering av testbäddar inom och i angränsning till området. Båda utredning-

arna har till stor del arbetat utifrån de önskemål och synpunkter som fortgående kommit 

fram under projektverksamheten.   

 

Projektet har genomförts av en projektgrupp bestående av: SP Sveriges Tekniska Forsk-

ningsinstitut (koordinator), Umeå Universitet (UmU) Thermochemical Energy Convers-

ion Laboratory (TEC-Lab), Luleå tekniska universitet (LTU) avdelningen för Energi-

vetenskap samt forskare vid SLU (Biomassateknologi och kemi/”Pelletsplattformen”).  
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4 Resultat och diskussion 
 

4.1 Kunskapsöverföring och flaskhalsar 
 

Sex workshopar har arrangerats under projektperioden för att främja kunskapsöverföring 

och aktuella forskningsresultat mellan industri och forskning beträffande dagens och 

morgondagens bränslen, samt introducera och säkerställa användandet och applicerbar-

heten av framtagna modeller och ”verktyg” för att bedöma egenskaper och prestanda hos 

olika biobränslen. Inbjudan och program för workshoparna ligger i Bilaga A. 

 

Workshop 1, 18 september 2012: Industri, institut och universitet – roller i samverkan 

och innovation – Hur ska framtidens samverkan mellan industri, institut och universitet 

byggas för en stärkt närvärmebransch på en föränderlig bränslemarknad? 

 

Workshop 2, 22 november 2012: Hur skall vi bedriva utvecklingsarbete för framtidens 

närvärmeanläggningar och bränslen? – Hur omvandlar vi frågeställningar kring fram-

tidens närvärme till konkreta insatser? Vilka frågeställningar hamnar hos industrin re-

spektive forskningen? Vilka är erfarenheterna inom industrin kring att bedriva utveckl-

ingsarbete? 

 

Workshop 3, 23-24 april 2013: Hur skapas experimentella utvecklingsplattformar och 

samarbete för att stärka närvärmebranschen och den tekniska forskningen i framti-

den? – Experimentella försök är viktiga för att kunna testa nya koncept och bränslen för 

närvärmeanläggningar. Men vilka resurser behövs, och hur skapar vi en samlad kreativ 

samverkan i innovationskedjan mellan olika aktörer? Och hur får vi fortsatt fart på den 

framtida branschsamarbetet? 

 

Workshop 4, 2-3 december 2013: Biokraftvärme – tekniska och marknadsmässiga möj-

ligheter och utmaningar – Underlaget för mindre kraftvärmeanläggningar är stort, men 

genomslaget inom svensk tillverkande industri har hittills varit begränsat. Vad beror 

detta på och vilka möjligheter bör skapas för ökad svensk och internationell konkurrens-

kraft inom området?  

 

Workshop 5, 6 maj 2014: Industrivärme – tekniska utmaningar för konvertering till 

biovärme – När skattesubventionerna på fossila bränslen försvinner 2015 förväntas om-

ställningen till biobaserad värme öka kraftigt. Nu får Du chansen att diskutera med före-

tag och forskare i brännar-, pann- och bränslebranschen om dina erfarenheter och vilka 

tekniska krav förbränningsanläggningarna bör uppfylla för att omställningen fortsatt ska 

bli kvalitetsmässigt säker! 

 

Workshop 6, 10 september 2014: Partikelemissioner från mellanskaliga biobränslean-

läggningar – EU-kommissionen förbereder ett direktiv (MCP-direktivet) som kommer in-

nebära mycket stränga krav på partikelemissioner från mellanskaliga biobränsleanlägg-

ningar. Framtida Närvärme bjuder därför in till en workshop där vi diskuterar effekterna 

av direktivet, samt går igenom dagsläget för primära och sekundära metoder för att 

minska partikelutsläpp.  

 

Workshoparna har alla varit välbesökta av representanter från näringsliv (anläggnings- 

och komponenttillverkare, bränsleproducenter, energibolag/användare), akademi, myn-

digheter och flera intresseorganisationer. Den bransch som varit sämst representerad är 

energibolag/användare – det hade varit önskvärt att de som ”äger problemen” hade visat 

större intresse. I Bilaga B presenteras deltagarlistor över de sammanslagt mer än 100 

unika besökare som attraherats av workshoparna. Ett antal  representanter från industrin 

har, som synes, deltagit i flera av workshoparna.  
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De som deltagit i workshoparna har visat stor uppskattning över möjligheten att träffas 

inom branschen, att bygga nätverk och att ha en kontaktyta mot andra branscher och mot 

forskarvärlden. Över lag upplevs att deltagarna visat stort intresse för att tillägna sig den 

kunskap som finns tillgänglig inom forskningen, samt dela med sig av de tekniska pro-

blem och flaskhalsar som finns inom branschen.   

 

Deltagarna har uttalat vikten av att kontinuerligt kommunicera mellan de olika grupperna 

tillverkare-forskare och att synliggöra hur forskning kan nyttiggöras. Det kan kännas 

långt mellan förbränning av en enstaka pellets och de problem som ett bränsle ställer till 

med på en anläggning. Här möter forskarvärlden en utmaning i att visa på hur forsknings-

resultat kan nyttiggöras, exempelvis hur olika bränsleklasser kan påverka tillgänglighet 

och verkningsgrad i en anläggning. Man anser även att en ökad rotation av kompetent 

personal mellan universitet, institut och företag vore bra för branschen. Här föreslås att 

myndigheter/regioner kan stötta utbytet mellan företag och forskning aktivt. 

 

Flera industriparter på workshoparna har tagit initiala steg att börja använda prediktions-

modeller som verktyg i sin verksamhet. Störst har intresset varit för askrelaterade pro-

blem vid användning av olika biobränslen, såsom slaggning och stoftemissioner. Ett före-

tag (KLm Energi och Mekanik AB) har visat extra intresse för detta och medverkar (och 

medfinansierar) därför i ett nytt forskningsprojekt kring framtagande av bränsleindex för 

biobränslen (P30646-3, WP2). Ytterligare företag, med Janfire AB i spetsen, efterfrågar 

också aktivt beräkningsverktyg för bäddförbränning för att kunna förutsäga hur olika 

bränsletyper skall tacklas i förbränningen. Janfire är därför också med i forskningspro-

jektet, fast i WP1, tillsammans med pelletstillverkaren SCA Bioenergy. Här planeras fort-

satt forskning som ett samarbete mellan universitet och institut för att få fram enklare 

bäddmodeller (delvis inkluderat i ett pågående ERA-NET-projekt). 

 

Ett viktigt resultat från Framtida Närvärme är att anläggningstillverkare och bränsleleve-

rantörer fått tillgång till ett brett forskningsnätverk som har förutsättningar att kunna an-

vändas effektivt. Hittills har nätverket lett till sex konkreta projektidéer, av vilka tre har 

beviljats finansiering (Energimyndigheten och ERA-Net Bioenergy) och tre ligger inne 

för bedömning (ERA-Net Bioenergy och Vinnova). I dessa projekt ingår fem företag som 

alla varit aktiva inom Framtida Närvärme samt fyra svenska universitet och ett institut. 

De projekt som kunnat startats, medför att de deltagande företagen kontinuerligt tar åt sig 

av tillgänglig kunskap och främjar samverkan. Detta ser vi inom projektledningen som ett 

mycket gott resultat av projektet.  

  

Workshoparna har bidragit till att ett antal flaskhalsar och problemområden har identifie-

rats:  

  

 Bränsleflexibla närvärmeanläggningar kommer att behövas i framtiden. Vissa 

tillverkare uttrycker stor försiktighet inför framtidens bränslen och menar att det 

är en öppen fråga om flexibla anläggningar kommer att byggas, och om besvärli-

gare bränslen såsom åkerbränslen överhuvudtaget har en roll i närvärmesektorn. 

De menar att för att upprätthålla en hög tillgänglighet och bekvämlighet för an-

vändaren kommer dessa bränslen att undvikas. Andra tillverkare har ambitioner 

att slå sig in på andra marknader och menar att då måste man kunna elda exem-

pelvis agrobränslen. En konkret flaskhals är då att tillverkarna inte har tillräckligt 

djup kunskap kring olika bränslens beteenden under förbränning. Här finns även 

hård konkurrens från andra länder, ex Veiss, samt österrikiska pannor. En bräns-

leanalys säger mycket om förbränningen – men den måste kunna tolkas. En me-

todik för att karaktärisera/bedöma bränslet efterfrågas därför. Här ligger även en 

utmaning inom forskningen, vilken arbetas med i form av förbättrade ”Bränslein-

dex”. 
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 Framtidens bränslestandarder måste specificeras bättre. Det ställs hårdare och 

hårdare krav på anläggningarna, men kraven på bränsle följer inte med. I dagslä-

get är det dåligt presenterat hur olika bränslen fungerar ihop med olika pannor. 

Standardisering upplevs därför som mycket viktigt.  

 

 Framtidens myndighetskrav för emissioner måste vara tydliga och konse-

kventa – inte minst för stoft och NOx. Kommande EU-krav (Ecodesign- och 

MCP-direktiven) kommer för nya anläggningar troligtvis vara betydligt hårdare 

än dagens praxis. Här ses därför en ev flaskhals i kostnadseffektiva sekundärre-

ningsmetoder. Dessutom kommer det att ställa högre krav på driften av anlägg-

ningen, vilket i sin tur kräver högre förståelse för processerna. Dagens standardi-

serade mått PM10 och PM2,5 uppfattas som alltför grova mått på stoft. Det borde 

göras en separation vid PM1 istället. Generellt anser man att en bättre förståelse 

för hur stoft bildas och vad man kan göra för att minimera stoft är en viktig fram-

gångsfaktor.  

 

 Framtidens FoU-projekt kräver resurser, vilket i dagsläget är en stor be-

gränsning hos industrin, vad gäller finansiering av tillämpad forskning i indust-

risamarbeten och i form av experimentella plattformar/testbäddar. Satsningar i 

form av kontanter från branschen är i dagsläget och närmast överskådlig framti-

den i princip en omöjlighet. Tid för tester, utrustning, utvärdering etc kan man 

tänka sig kunna bidra med. Emellertid är ofta även tid en flaskhals, då det redan 

idag ofta saknas resurser för nätverkande. Ett sätt att möjliggöra en typ av tilläm-

pad forskning och utvecklingsprojekt i fullskaliga anläggningar, kan vara att en 

viss anläggning redan på byggstadiet planeras för ändamålet, t ex med extra mät-

hål, askhantering, styrsystem och ackumulator. Diskussionerna inom projektet 

Framtida Närvärme har i detta avseende upplevts som mycket positiva. Ett exem-

pel som nämns som ett gott exempel är samarbetet mellan Linnéuniversitetet och 

projekten som drivits vid EOns anläggning i Rörvik.  

 

 Framtidens offentliga upphandlingar måste bli enklare. De är i dagsläget ofta 

ett stort besvär och upplevs ibland som ”Vilda Västern”. Upphandlaren efterfrå-

gar ofta på ett sätt som inverkar menligt på slutprodukten. Inte sällan förs ”dolda” 

krav in i upphandlingskraven som gör att företagen i efterhand får betala viten. 

Detta uppfattas såklart positivt av slutkunden, eftersom den får pengar tillbaka. 

Men det gör att företagen måste lägga stor energi på att undvika fällor istället för 

att leverera en så bra produkt som möjligt. Man uttrycker även att branschen grä-

ver sin egen grav genom att hela tiden pressa priserna för att få uppdragen. En 

”standard för upphandlingar” eller en ”checklista vid upphandling” efterfrågas. 

Där bör ex klassificering av bränslen ingå. Det behövs även en utbildning av de 

tjänstemän som sköter upphandling. Konsulternas roll bör särskilt belysas – är de 

bra för branschen eller bör de kontrolleras hårdare? 

 

 Framtidens närvärme är utrustad med kraftvärme. Kraftvärme efterfrågas ofta 

av kunder. Det som efterfrågas är uteslutande ”add on”-cykler, dvs man vill ha en 

klassisk värmeanläggning men med möjlighet att även producera el. ”Krångliga” 

cykler från förgasning efterfrågas inte. Det är dock väldigt svårt att få lönsam-

het i en investering, med dagens låga elpriser och ofördelaktiga skattepolitik 

för småskalig biokraft. En förutsättning är dessutom hög tillgänglighet, vilket 

gör att man främst får hålla sig till bättre och lite dyrare bränslen. Mer kostnads-

effektiva cykler och mer gynnsamma styrmedel efterfrågas därför. För anlägg-

ningar större än ca 5 MWth finns idag tillgänglig teknik – det är en fråga om 

ekonomi. För mindre anläggningar saknas dock realistiska alternativ och här ses 

ett behov för framtiden. Kraftvärmen ses dock ha bra potential på vissa mark-

nader utanför Sverige, bla Storbritannien, där subventionerna är bättre och elpri-



13 

 

 

set högre. Dessa marknader tros bli en viktig språngbräda för senare etablering på 

den svenska marknaden. Tids nog kan den småskaliga distribuerade kraftvärmen 

bli en viktig balansdel i ett elkraftssystem med hög andel intermittent vindkraft. 

 Framtidens industrivärme ges som paketlösningar till kunden. Industrivärme 

är ett viktigt segment som inte helt tagit fart. Här behövs paketlösningar till kun-

derna; industrikunder är oftast inte insatta i området. Trovärdiga paketlösningar 

innehållande skötsel-, service- och bränsleavtal behövs. Idag finns för få entre-

prenörer som kan erbjuda/hjälpa till med helhetslösningar. Kompetensen för att 

göra en ordentlig energianalys finns emellertid inte i branschen i dagsläget. Man 

måste samarbeta med konsulter, helst redan inkluderat i upphandlingen, alterna-

tivt genom att ta in sådan kompetens. Här vore intressant att göra en fallstudie på 

ett antal utvalda industrier för att demonstrera nyttan av en ordentlig energianalys 

innan projektering av panna görs. Förhoppningsvis kan en sådan spara pengar åt 

kunden och då inte bara beträffande rätt val av panna. Beträffande tekniska flask-

halsar så efterfrågar industrianläggningar mycket hög driftsäkerhet. Det medför 

att pellets dominerar, pga låga problem med inmatning, fluktuation, beläggningar 

m.m. Men det finns stor potential att även få in flis – här finns en bra utmaning! 

Det är då främst inmatningen som är kritisk; rivare och liknande förbehandling 

behövs, men det finns potential i att optimera utformning och placering för att 

öka kostnadseffektiviteten. 

 

Två viktiga flaskhalsar inom framtidens närvärme är  rent ekonomiskt-organisatoriska: 

 

 Samordningen mellan de svenska tillverkande företagen är mycket bristfäl-

lig.  Detta göra att man har obefintliga möjligheter att påverka lagstiftning kring 

emissionskrav och upphandlingar. Dessutom saknar man möjlighet att gemen-

samt arbeta mot oseriös konkurrens, vilket upplevs som mycket utvecklings-

hämmande (aktörer som lovar runt med håller tunt, levererar undermålig kvalitet 

till lågt pris och därmed håller tillbaka utvecklingen). Branschorganisationen 

SBCA har lagts ned, eftersom medlemmarna inte tycker att man får något ut av 

den. Emellertid tycker man att projektet Framtida Närvärme varit ett bra initiativ, 

vilket inte minst ses av den höga närvaron på workshoparna. Projektägarna tolkar 

det som att företagen uppskattar mycket att det finns en eller flera neutrala parter 

som håller i diskussionerna och ser till hela branschens intresse. 

 

 Lönsamheten inom branschen är dålig. Under projektet gång har två av de 

större svenska aktörerna försatts i konkurs. Detta är ett stort och viktigt hinder för 

större satsningar på FoU. Ett konkret förslag från branschen är att göra en analys 

av hur branschen mår och vad som behövs för att skapa 5-8 % lönsamhet på lång 

sikt. Detta skulle kunna bidra till åtgärdsplaner som även kan samla branschen på 

ett positivt sätt. 

 

 

4.2 Experimentella utvecklingsplattformar 
 

Resultaten från arbetet med att undersöka förutsättningarna för utvecklingsplattformar i 

Sverige inom närvärmeområdet med integrerad forskning, utveckling och demonstration i 

interaktiva miljöer med tillgång till välutrustad infrastruktur och flexibla testanläggningar 

är att följande system rekommenderas: 

 

 Expansion av existerande nätverk av forskningsanpassade anläggningar.  
Nya anläggningar anpassas i samråd med forskningsutövare så att de utrustas 

med genomföringar, mäthål, reglersystem m.m. så att mätinsatser för tillämpad 

forskning och utveckling kan genomföras effektivt. Goda erfarenheter finns att 



14 

 

 

hämta från t ex hos Bioenerggruppen i Växjö. En mycket viktig faktor är att an-

läggningarna måste kunna drivas kommersiellt (värme- eller kraftvärmeprodukt-

ion) under de perioder som FoU-insatser inte görs på anläggningarna. Det är dock 

viktigt att påpeka att denna typ av verksamhet endast är ett komplement till den 

mer långsiktiga kunskapsuppbyggande forskningen vid universitet och instituten. 

Förutsättningarna för att bedriva den här typen av tillämpad forskning och test-

ning i fullskala på hög nivå är att den utgår från en grundläggande förståelse 

kring de bakomliggande fenomen som orsakar problemen och de utmaningar som 

är i fokus, samt att det utförs av/i samarbete med kvalificerad personal med 

forskningsförankring. 

 

 Specifika FoU-anläggningar uppförs i samarbete med en (eller enstaka) 

inom större FoU-projekt. Frågeställningar kommer då bli mer specifika än om 

ett flertal företag kan delta.    

 

 

De viktigaste resultaten från den integrerade förstudien kring testbäddar inom det mel-

lanskaliga biobränslesegmentet (närvärme inkluderat) är [2]: 

 

 Potential finns för ett kostnadseffektivt och innovativt testbäddssystem för 

mellanskalig biobränsleförbränning genom ökad samverkan mellan slumrande 

testbäddsanläggningar, industriella testanläggningar och forskning, 

 

 Utveckling av system för testbäddsverksamhet hindras av att det inte finns nå-

gon tydlig mottagare. Branschsamverkan är i dagsläget bristfällig, vilket gör att 

gensamma satsningar och finanseringsupplägg inte är genomförbara,   

 

 Det finns inget ekonomiskt underlag för uppförandet av nya dedikerade 

testbäddsanläggningar för mellanskalig biobränsleförbränning,  

 

 

En kartläggning av existerande infrastruktur visar att det för småskaliga innovationer 

finns aktiva, öppna och väl fungerade testbäddar. Emellertid saknas liknande enheter i 

form av fysiska testanläggningar för mellanskalig biobränsleförbränning. En sådan skulle 

vara svår att fullt finansiera från enbart industrin, utan kräver tillskott av offentliga medel 

under åtminstone uppbyggnadsfasen.  Dels beror detta på att branschen är splittrad och 

saknar fungerande branschorganisation, dels på att långvariga och självbärande aktiviteter 

för en hårt nischad testbädd kan vara svåra att uppnå, samt att ingen aktör är beredd att 

investera i en bredare testbädd.  Lönsamheten bedöms som för dåligt, vilket även till stor 

del bekräftas av en existerande testbädd för mellanskalig biobränsleförbränning i Dan-

mark som uppger att man sedan starten i januari 2014 endast har haft sparsamt med upp-

drag.  

 

Det finns lovande samarbeten samt kompletterande infrastruktur som, tillsammans med 

de redan existerade men begränsade testbäddsverksamheterna,  har potential att utvecklas 

till kostnadseffektiva testbäddssystem. Här ses egentligen samma möjligheter som för en 

experimentell utveklingsplattform där kommersiellt drivna anläggningar med delsyfte att 

användas som testanläggningar genom brett samarbete mellan olika branschaktörer skulle 

kunna utvecklas till väl fungerande och ekonomiskt hållbara testbäddssystem. Här fram-

står de större energibolagens testanläggningar som bra tillgångar, vilket redan till viss del 

tas till nyttjande som testpannor i intern testning och i forskningsprojekt. Kan man dessu-

tom knyta samarbetet närmre till några redan existerande testbäddsanläggningarna, exvis 

Dansk Testcenter for Bioenergi eller Bioagro Energy, och gärna inom strukturen av större 

forskningsprojekt, ses goda potentialer att åstadkomma ett bra testbäddssystem för främ-

jandet av innovationsutveckling.   
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5 Slutsatser och rekommendationer 
 

Resultaten från projektet visar att en mötesplats för tillverkare, användare, forskare och 

myndigheter är både efterfrågad och fruktsam. Deltagarna har visat stort intresse för att 

tillägna sig den kunskap som finns tillgänglig inom forskningen, samt delat med sig av de 

tekniska problem och flaskhalsar som finns inom branschen. De sex workshopar som har 

genomförts har förutom effektiv kunskapsöverföring resulterat i en genomförd förstudie 

[2] och sex projektansökningar varav tre är beviljade och tre väntar på svar. Sist men inte 

minst värdesätter industrin tydligt att en oberoende och förtroendegivande part organise-

rar och strukturerar forskningssamarbetet. Man anser att detta är något som branschen 

själva har mycket svårt att själva organisera.  

 

Den generella rekommendationen från projektet är att fortsatt stödja en miljö som skapar 

god kunskapsöverföring och forskningssamarbete mellan industri och forskning. Framtida 

Närvärme har inneburit ett forcerat grepp för att signifikant öka forskningsmedvetenheten 

i branschen, vilket givit gott resultat. Om nätverket hålls vid liv kan det med relativt små 

medel fortsatt se värdefulla resultat. Det kan då organiskt expanderas till att innefatta yt-

terligare forsknings- och industriaktörer,  kontinuerligt användas som bas för initiering av 

relevanta forskningsprojekt, samt även vid behov och med kort varsel trappas upp. Denna 

fortsättning genomförs förslagsvis, och efter flera projektdelagares rekommendation, i 

form av fortsatta kontinuerliga sammankomster, med fokus på branschens utmaningar. 

Lämplig frekvens är cirka en gång per år. Skulle kunskapsutbytet lämnas helt åt industrin 

själva, dvs utan stöd från tredje part, visar resultaten från projektet tydligt att det är högst 

sannolikt att nätverket löses upp och blir till intet.      

 

Konkreta resultat och i linje med målen för projektet är att ett antal flaskhalsar och pro-

blemområden inför framtiden har identifierats:  

 

 Lönsamheten inom branschen är oroande låg, 

 Samordningen mellan de svenska tillverkande företagen är mycket bristfällig.  Ett 

initiativ som detta projekt eller liknande, eller en aktiv branschorganisation efter-

frågas 

 En större variation av bränslen i framtiden ses av vissa som en utmaning för en 

vidgad marknad medan  andra tillverkare satsar på fortsatt användning av dagens 

skogsbränslen på den svenska marknaden.    

 Man ser ett behov av tydligare specificering av bränslekvalitéer. Detta kan ske på 

olika nivåer där både standardiseringsarbete och arbete med bränsleindex utgör 

möjligheter.  

 Framtidens myndighetskrav för emissioner måste vara tydliga och konsekventa – 

inte minst för stoft och NOx. En bättre förståelse för hur stoft bildas kan leda till 

att minimering av detta blir en viktig framgångsfaktor. 

 De offentliga upphandlingarna som styrs av LOU ses med stor frustaration. De 

upplevs som alltför blint styrda av lägsta inköpspris istället för av kvalitet och 

livslängskostnad. En ”standard för upphandlingar” behövs, eller en ”checklista 

vid upphandling” efterfrågas. Där bör ex klassificering av bränslen ingå. Det be-

hövs även en utbildning av de tjänstemän som sköter upphandling. Konsulternas 

roll bör särskilt belysas – är de bra för branschen eller bör de kontrolleras hår-

dare? 

 Kraftvärme i närvärmesektorn är idag inte lönsam men ses dock ha bra potential 

på vissa marknader utanför Sverige, bla Storbritannien, där subventionerna är 

bättre och elpriset högre. Dessa marknader tros bli en viktig språngbräda för se-

nare etablering på den svenska marknaden. Tids nog kan den småskaliga distri-

buerade kraftvärmen bli en viktig balansdel i ett elkraftssystem med hög andel in-

termittent vindkraft. 
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 Industrivärme är en sektor som tar fart idag. Här vill man erbjuda en paketlös-

ningar till kunden som oftast inte är insatta i området. Trovärdiga paketlösningar 

innehållande skötsel-, service- och bränsleavtal behövs. 

 

Resultaten från arbetet med att undersöka förutsättningarna för utvecklingsplattformar i 

Sverige inom närvärmeområdet visade att det idag inte finns finansiella resurser i bran-

schen att finansiera en sådan. Följande rekommenderas: 

 Nya anläggningar anpassas i samråd med forskningsutövare så att de utrustas 

med genomföringar, mäthål, reglersystem, bränsle- och askprovtagning m.m. så 

att mätinsatser för forskning och utveckling kan genomföras effektivt.  

 Specifika FoU-anläggningar uppförs i samarbete med en (eller enstaka) inom 

större FoU-projekt. Frågeställningar kommer då bli mer specifika än om ett fler-

tal företag kan delta.    

 Ett utökat samarbete med existerande testbäddsanläggningar, ex dansk Testcenter 

för Bioenergi eller Bioagro Energy, ses också som en möjlighet.  

 

Det är viktigt att påpeka att denna typ av testnings- och valideringsverksamhet i fullskala 

endast är ett komplement till mer långsiktig kunskapsuppbyggande forskning vid univer-

sitet och institut. Förutsättningarna för att bedriva tillämpad forskning och testning i full-

skala på hög nivå är att den utgår från en grundläggande förståelse kring de bakomlig-

gande fenomen som orsakar problemen och de utmaningar som är i fokus, samt att det ut-

förs av/i samarbete med kvalificerad personal med forskningsförankring. 
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Bilaga A. Inbjudan och program för workshoparna 

 
Se följande sidor 

 

Workshop 1, 18 september 2012: Industri, institut och universitet – roller i samverkan 

och innovation – Hur ska framtidens samverkan mellan industri, institut och universitet 

byggas för en stärkt närvärmebransch på en föränderlig bränslemarknad? 

 

Workshop 2, 22 november 2012: Hur skall vi bedriva utvecklingsarbete för framtidens 

närvärmeanläggningar och bränslen? – Hur omvandlar vi frågeställningar kring fram-

tidens närvärme till konkreta insatser? Vilka frågeställningar hamnar hos industrin re-

spektive forskningen? Vilka är erfarenheterna inom industrin kring att bedriva utveckl-

ingsarbete? 

 

Workshop 3, 23-24 april 2013: Hur skapas experimentella utvecklingsplattformar och 

samarbete för att stärka närvärmebranschen och den tekniska forskningen i framti-

den? – Experimentella försök är viktiga för att kunna testa nya koncept och bränslen för 

närvärmeanläggningar. Men vilka resurser behövs, och hur skapar vi en samlad kreativ 

samverkan i innovationskedjan mellan olika aktörer? Och hur får vi fortsatt fart på den 

framtida branschsamarbetet? 

 

Workshop 4, 2-3 december 2013: Biokraftvärme – tekniska och marknadsmässiga möj-

ligheter och utmaningar – Underlaget för mindre kraftvärmeanläggningar är stort, men 

genomslaget inom svensk tillverkande industri har hittills varit begränsat. Vad beror 

detta på och vilka möjligheter bör skapas för ökad svensk och internationell konkurrens-

kraft inom området?  

 

Workshop 5, 6 maj 2014: Industrivärme – tekniska utmaningar för konvertering till 

biovärme – När skattesubventionerna på fossila bränslen försvinner 2015 förväntas om-

ställningen till biobaserad värme öka kraftigt. Nu får Du chansen att diskutera med före-

tag och forskare i brännar-, pann- och bränslebranschen om dina erfarenheter och vilka 

tekniska krav förbränningsanläggningarna bör uppfylla för att omställningen fortsatt ska 

bli kvalitetsmässigt säker! 

 

Workshop 6, 10 september 2014: Partikelemissioner från mellanskaliga biobränslean-

läggningar – EU-kommissionen förbereder ett direktiv (MCP-direktivet) som kommer in-

nebära mycket stränga krav på partikelemissioner från mellanskaliga biobränsleanlägg-

ningar. Framtida Närvärme bjuder därför in till en workshop där vi diskuterar effekterna 

av direktivet, samt går igenom dagsläget för primära och sekundära metoder för att 

minska partikelutsläpp.  
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INBJUDAN 
WORKSHOP  
FRAMTIDA NÄRVÄRME  

Industri, institut och universitet – roller i samverkan och inno-

vation 

Hur skall framtidens samverkan mellan industri, institut och universitet 

byggas för en stärkt närvärmebransch på en föränderlig bränslemarknad? 

 

Projektet Framtida Närvärme samlar kompetens inom området närvärme för att möta 

utmaningarna inom effektiv och miljömässig användning av en breddad biobränslebas 

inom närvärmesektorn. Framtida Närvärme arrangerar 2012-2014 två workshops per 

år med syfte att överföra och sprida kunskap, identifiera flaskhalsar, problemområden 

och frågeställningar, bidra till nätverk och samverkan mellan olika parter inom när-

värmeområdet, samt generera underlag för genensam forskning.  

 

Den första workshopen har temat Industri, institut och universitet – roller i samver-
kan och innovation, och introducerar till nästföljande workshop Framtidens bränslen 
(22 november) genom att inhämta aktuella frågeställningar från deltagarna. Worksho-
pen genomförs som presentationer och interaktiva diskussioner, med universitets- och 
institutsforskare och industrirepresentanter. Medverkan är kostnadsfri! 
 
Tid:  2012-09-18, kl 9.00–16.00 
Lokal: YKI Ytkemiska institutet, Drottning Kristinas väg 45, Stockholm 
Arrangör:  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
Anmälan skickas till: martina.hansson@sp.se senast 2012-09-07  
Har du frågor, kontakta: Sven Hermansson, 010-516 58 51, 
sven.hermansson@sp.se 
 

                                                   

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan 

mellan industri, institut och universitet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept 

för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränslepannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall 

kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och 

bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2014 och är finansierat av Energimyndigheten 
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Agenda  

9.00 - 9.30  Introduktion 
9.00 - 9.15  Registrering och kaffe 
9.15 – 9.30 Välkommen! Introduktion till Framtida Närvärme och information 

om dagens upplägg, Sven Hermansson, SP 
 

9.30 – 14.45  Samverkan Industri – institut – universitet 
9.30 – 10.00 Universitetens roll i kunskaps- och innovationskedjan,  

Marcus Öhman, Luleå Tekniska Universitet 
10.00 – 10.15  Paus - kaffe och förfriskningar 
10.15 – 11.00  Institutens roll i kunskaps- och innovationskedjan, 
   Hans Hellsmark, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
11.00 – 11.30 Pelletsplattformen – ett lysande exempel! 

Michael Finell, SLU  
 

11.30 – 13.00 Lunch   

13.00 – 14.30 Arbete och diskussion i grupp  
– vad vill jag få ut av innovationskedjan? 
– var hamnar mina frågeställningar? 
– vad saknas idag? 

14.30 – 14.45 Paus - kaffe och förfriskningar 

 
14.45 – 16.00 Tillämpning - Bränslefrågor i innovationskedjan 

Utbyte av kunskap samt frågeställningar inför nästa works-
hop 

14.45 – 15.15  - Framtidens bränslen – vilka är utmaningarna? (10 min) 
     Dan Boström och Christoffer Boman, Umeå Universitet. 

   - Diskussion och identifiering av frågor inför Workshop nr 2.  
 
15.15 – 15.45 - Förbränningen i bränslebäddar – hur sker den egentligen? (10 

min), Sven Hermansson, SP 

   - Diskussion och identifiering av frågor inför Workshop nr 2. 
 

15.45 – 16.00 Sammanfattning samt introduktion till nästa 
workshop 
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WORKSHOP 
 
 
Hur skall vi bedriva  
utvecklingsarbete för framtidens  
närvärmeanläggningar och bräns-
len? 
Hur omvandlar vi frågeställningar kring framtidens närvärme till konkreta 

insatser? Vilka frågeställningar hamnar hos industrin respektive forsk-

ningen? Vilka är erfarenheterna inom industrin kring att bedriva utveckl-

ingsarbete?  

 

 

Den första workshopen i serien Framtida Närvärme hade temat Industri, institut och 
universitet – roller i samverkan och innovation (18/9). Under workshopen framkom 
ett antal centrala frågeställningar kring möjligheter och utmatningar om marknad, 
bränsle och anläggningsteknik. I Workshop 2, tar vi med oss dessa frågeställningar in i 
nästa fas – på vilket sätt och i vilka roller bör vi konkret gå vidare och vad är våra erfa-
renheter kring tidigare utvecklingsarbete? Dessutom ägnar vi en del av dagen till kun-
skapsutbyte kring forskningsfrågor om framtidens bränslen. 
 
Medverkan är gratis – och du behöver inte ha deltagit i föregående workshop!   
 
Tid:  2012-11-22, kl 9.00–16.00 
Lokal:  YKI Ytkemiska institutet, Drottning Kristinas väg 45, Stockholm 
Arrangör:  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
Anmälan skickas till: martina.hansson@sp.se senast 2012-11-16  
Har du frågor, kontakta: Sven Hermansson, 010-516 58 51, sven.hermansson@sp.se 

 

                                              

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universi-

tet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränsle-

pannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, ef-

fektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2014 och är finansierat av Energimyndigheten 
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Agenda  

9.00 - 9.30  Introduktion 
9.00 - 9.15  Registrering och kaffe 
9.15 – 9.30 Välkommen! Introduktion till Framtida Närvärme och information om da-

gens upplägg, Sven Hermansson, SP 
 

9.30 – 11.30   Utvecklingsarbete för framtidens närvärme 
9.30 – 10.00 Sammanfattning av Närvärmebranschens frågeställningar hittills (Works-

hop 1) och placering av dessa i ett forsknings- och utvecklingsperspektiv,  
Christoffer Boman, Umeå Universitet, Sven Hermansson, SP 

10.00 – 10.15 Paus - kaffe och förfriskningar 
10.15 – 10.45 Industriella utvecklingsprojekt – exempel Bioagro Energy – 

framgångar och förbättringsmöjligheter. 
Lars-Åke Adolfsson, Hotab 

10.45 – 11.30 Finansiering av forskning, utveckling och demonstration 
Birgitta Strömberg, Värmeforsk, Svante Söderholm, Energimyndigheten,  
Marie Rönnbäck, SP 
 

11.30 – 13.00  Lunch   

13.00 – 14.30 Workshop – Hur får vi bollen i rullning? 

Målsättning: sätta konkret agenda för kommande arbete inom 
– Marknadsfrågeställningar (konkurrens, upphandlingar m.m.) 
– Tillämpad forskning och demonstration 
– Grundläggande forskning 
 
Utifrån ny kunskap och tidigare erfarenheter - finns det tydliga och starka 
parter och nätverk för de olika frågeställningarna? Om inte, hur 
byggs/stärks dessa? Vilka roller vill jag själv ta? 
 

14.30 – 14.45 Paus - kaffe och förfriskningar 

14.45 – 15.45 Kunskapsutbyte – Framtidens bränslen med komplex aska 

14.45 – 15.15 Bränslen med komplex aska – bränsleindex, slaggbildning och stoft  
Dan Boström och Christoffer Boman, Umeå Universitet. 

15.15 – 15.45 Ökad askmängd – hur påverkas förbränningen? 
Sven Hermansson, SP, Henrik Ström, Chalmers  

 
15.45 – 16.00 Sammanfattning, och synpunkter inför nästa workshop 
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WORKSHOP 
 
Hur byggs experimentella 
utvecklingsplattformar och branschsamar-
bete för att stärka närvärmens bransch, 
forskning och utveckling? 
Experimentella försök är viktigt för att kunna testa nya koncept och bräns-

len för närvärmeanläggningar. Men vilka resurser behövs, och hur skapar 

vi dessa på bästa sätt? Och hur får vi fortsatt fart på det framtida 

branschsamarbetet?   

 

Workshoparna under 2012 i serien Framtida Närvärme hade temat Industri, institut 
och universitet – roller i samverkan och innovation och Centrala frågor i industri 
respektive forskning för utvecklingsarbete. I Workshop 3, besöker vi ett konkret ex-
empel på hur experimentell utveckling kan byggas från grunden, och diskuterar utifrån 
detta kring vilka förutsättningar och behov som finns för Närvärme. Dessutom ägnas 
den avslutande delen av workshopen till att avgöra hur det betydelsefulla branschsam-
arbetet skall fortgå. 
 
Öppen och gratis medverkan – och du behöver inte ha deltagit i föregående worksho-
par!   
 
Tid:  2013-04-23 – 2013-04-24 , kl 9.00–16.00 
Lokal:  Meddelas senare 
Arrangör:  Umeå Universitet och SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 
Anmälan skickas till: Christoffer Boman, senast 10/4  
Har du frågor, kontakta: Christoffer Boman, 090-786 6756, 072-201 0054, christof-
fer.boman@umu.se 

 

                                              

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universi-

tet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränsle-

pannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, ef-

fektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2014 och är finansierat av Energimyndigheten 
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Agenda  

9.00 - 9.30  Introduktion 
9.00 - 9.15  Registrering och kaffe 
9.15 – 9.30 Välkommen! Introduktion till Framtida Närvärme och information om da-

gens upplägg, Sven Hermansson, SP 
 

9.30 – 11.30   Utvecklingsarbete för framtidens närvärme 
9.30 – 10.00 Sammanfattning av Närvärmebranschens frågeställningar hittills (Works-

hop 1) och placering av dessa i ett forsknings- och utvecklingsperspektiv,  
Christoffer Boman, Umeå Universitet, Sven Hermansson, SP 

10.00 – 10.15 Paus - kaffe och förfriskningar 
10.15 – 10.45 Industriella utvecklingsprojekt – exempel Bioagro Energy – 

framgångar och förbättringsmöjligheter. 
Lars-Åke Adolfsson, Hotab 

10.45 – 11.30 Finansiering av forskning, utveckling och demonstration 
Birgitta Strömberg, Värmeforsk, Svante Söderholm, Energimyndigheten,  
Marie Rönnbäck, SP 
 

11.30 – 13.00  Lunch   

13.00 – 14.30 Workshop – Hur får vi bollen i rullning? 

Målsättning: sätta konkret agenda för kommande arbete inom 
– Marknadsfrågeställningar (konkurrens, upphandlingar m.m.) 
– Tillämpad forskning och demonstration 
– Grundläggande forskning 
 
Utifrån ny kunskap och tidigare erfarenheter - finns det tydliga och starka 
parter och nätverk för de olika frågeställningarna? Om inte, hur 
byggs/stärks dessa? Vilka roller vill jag själv ta? 
 

14.30 – 14.45 Paus - kaffe och förfriskningar 

14.45 – 15.45 Kunskapsutbyte – Framtidens bränslen med komplex aska 

14.45 – 15.15 Bränslen med komplex aska – bränsleindex, slaggbildning och stoft  
Dan Boström och Christoffer Boman, Umeå Universitet. 

15.15 – 15.45 Ökad askmängd – hur påverkas förbränningen? 
Sven Hermansson, SP, Henrik Ström, Chalmers  

 
15.45 – 16.00 Sammanfattning, och synpunkter inför nästa workshop 
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WORKSHOP 
 
Biokraftvärme – tekniska och 
marknadsmässiga möjligheter och utma-
ningar 
Underlaget för mindre kraftvärmeanläggningar är stort, men genomslaget 

inom svensk tillverkande industri har hittills varit begränsat. Vad beror 

detta på och vilka möjligheter bör skapas för ökad svensk och internat-

ionell konkurrenskraft inom området?    

 

Tidigare Workshopar i serien Framtida Närvärme har lyft viktiga frågor om utvecklings- 
och branschsamverkan för ökad framtida innovationsstyrka. Under Workshop 4 sätter 
vi fokus på kraftvärme. Presentatörer med bred och djup erfarenhet ger sin syn på tek-
niska och marknadsmässiga potentialer och utmaningar, och Du får tillfälle att delta ak-
tivt i diskussionen. Den avslutande delen av workshopen ägnas till fortsatt samtal om 
utvecklings- och branschsamarbete runt utvecklingsplattformar. Dessutom bjuder värd-
företaget Osby Parca in till studiebesök samt gemensam kvällsaktivitet! 
 
Öppen och gratis medverkan – och du behöver inte ha deltagit i föregående worksho-
par!   
 
Tid:  2013-12-02 kl 09.45 – 2012-12-03 kl 13.00  
Lokal:  First Hotel Christian IV, Västra Boulevarden 15, Kristianstad 
Arrangör:  Osby Parca, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Luleå Tekniska 
Universitet 
 
Anmälan skickas till: martina.gustafsson@sp.se, senast 2013-11-16  
Har du frågor, kontakta: Sven Hermansson, 010- 516 58 51, sven.hermansson@sp.se 

 

                                              

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universi-

tet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränsle-

pannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, ef-

fektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2015 och är finansierat av Energimyndigheten 

  

mailto:martina.gustafsson@sp.se
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Agenda  

Dag 1 – måndag 2/12   
 
09.45 - 10.00 Registrering och kaffe 
10.00 - 10.15 Introduktion 

Välkommen! Introduktion till Framtida Närvärme, återkoppling från tidigare workshops och 
information om denna workshops upplägg  
Dennis Eliasson Osby Parca, Sven Hermansson SP och Marcus Öhman LTU. 

10.15 - 11.45  Biokraftvärme - förutsättningar  
 Teknikval för småskalig biokraftvärme, Björn Kjellström, Exergetics / LTU 
 Småskalig biokraftvärme inom fjärrvärme och industrin, Hans Gulliksson, Energikontor 

Sydost/Bioenergigruppen i Växjö 
Biokraft i det europeiska kraftsystemet idag och i framtiden, Mikael Odenberger, Chalmers 
 

11.45 - 13.00 Lunch 
 
13.00 - 14.30 Biokraftvärme – erfarenheter och visioner  
 Prel: Internationella marknader, Magnus Ånstrand, Svebio 
 Kraftvärme via ORC – Organic Rankine Cycle, Christofer Rhén, Opcon 
 Kraftvärme från varmluftsturbin, Dennis Eliasson, Osby Parca, och Sven Hermansson, SP 

 
14.30 - 14.45 Paus med förfriskningar 
 
14.45 - 16.00 Workshop Biokraftvärme - Inledande gruppdiskussioner 
 
ca 16.30 Avfärd med buss till anläggningsbesök och kvällsaktivitet 
 

ca 19.30 - Gemensam aktivitet i Åhus  
(gemensam återfärd till Kristianstad) 

 
 
 
 
Dag 2 – tisdag 4/12 
 
08.30 – 10.00 Workshop Biokraftvärme - Fortsatta gruppdiskussioner och sammanfatt-
ning 
10.00 - 10.15 Fika 
10.15 - 11.30 Uppföljning Testbäddar och Experimentella utvecklingsplattformar 
 Statusrapport (Sven Hermansson, SP, och Christoffer Boman, UmU)  

  
Gemensamma/gruppvisa diskussioner kring den kommande förstudien Testbäd-
dar Miljöteknik, Vinnova. 

   
11.30 - 13.00 Lunch 
 
13.00 - 15.30 SBCA-branschmöte 
 Mårten Sohlman, TEBAB/SBCA 
 
 
 
Avgångar flyg:  ARN-Kristianstad Flygplats (KID); 07:50 – 08:50 (BMI Regional) 
  KID – ARN; 17:10 – 18:10 (BMI Regional) 
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WORKSHOP 
 
Industrivärme – tekniska  
utmaningar för konvertering till biovärme  
När skattesubventionen på fossila bränslen försvinner 2015 förväntas 

omställningen till biobaserad värme öka kraftigt. Nu får Du chansen att 

diskutera med företag och forskare i brännar-, pann- och bränslebran-

schen om dina erfarenheter och vilka tekniska krav förbränningsanlägg-

ningarna bör uppfylla för att omställningen fortsatt ska bli kvalitetsmäss-

igt säker!    

 

Tidigare Workshopar i serien Framtida Närvärme har lyft viktiga frågor inom bla bränsleflexibilitet, småska-
lig kraftvärme och branschsamverkan mellan tillverkare av brännare och pannor. Workshop 5 sätter nu 
specifikt fokus på industrivärme och riktar sig till dig som är ägare/potentiell köpare av förbränningsteknik, 
alternativt tillverkar/säljer utrustning eller tillhandahåller bränsle. Workshopen är en del av ”Konferens om 
lönsam energikonvertering i industrin, från olja & gas till bioenergi” (se separat inbjudan) och genomförs i 
form av öppna diskussioner under konferensens pauser samt efterföljande modererade gruppdiskussioner. 
Programmet avslutas med en sammanfattning och middag i samarbete med Loarp Energi.  
 
Medverkan är öppen och ingår i priset för konferenspaketet. På grund av begränsat antal platser i  
gruppdiskussion och middag krävs emellertid separat föranmälan till workshopen.   

 
Datum:  2014-05-06 
Lokal:  Marina Plaza Hotel, Kungstorget 6, Helsingborg 
Arrangörer:  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå Tekniska Universitet,  
 Umeå Universitet och SLU 
Anmälan workshop skickas till: martina.gustafsson@sp.se senast 2014-05-02 
 
Ange vilken diskussionsgrupp du vill delta i (begränsat antal platser), samt ev kostprefe-
renser för middagen! 
Har du frågor, kontakta: Sven Hermansson, 010- 516 58 51, sven.hermansson@sp.se 

 

                                             

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universi-

tet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränsle-

pannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, ef-

fektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2015 och är finansierat av Energimyndigheten 

  

mailto:martina.gustafsson@sp.s
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Agenda  

Parallellsessioner till ”Konferens om lönsam energikonvertering i industrin, från olja & gas till bio-
energi” 

Session 1  Förmiddagspaus, lunchpaus och eftermiddagspaus  
Individuella samtal om tekniska krav, utmaningar och möjligheter förknippade med indust-
riell omställning från fossilt till biobränsle: 

 Bränslekvalitet och bränslehantering 

 Förbränningsteknik och emissioner 

 

Vilka är mina erfarenheter av förbränningsanläggningar för industriell värme? 

Vilka tekniska utmaningar ser jag? 

Hur vill jag att utveckling inom området ska bedrivas och vilka är målen? 

Hur är jag själv beredd att bidra? 

Diskussionerna förs vid Framtida Närvärmes monter i utställningen. På plats finns för-
brännings- och bränsleforskare från bl.a. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SLU, 
Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. 

Session 2 Gruppdiskussioner, ca kl 15.30 – 17.00   
Gruppvisa diskussioner kring: 

 Bränslekvalitet och bränslehantering 

Moderatorer: Anders Henriksson, MAFA, och Marcus Öhman, Luleå Tekniska Uni-

versitet 

 Förbränningsteknik och emissioner 

Moderatorer: Robert Ingvarsson, Janfire, och Sven Hermansson, SP 

 
(Ange i din anmälan vilken grupp du önskar delta i!) 

 
 

   

Anders Henriksson,  
MAFA 

Robert Ingvarsson,  
Janfire 

Sven Hermansson, SP Marcus Öhman, LTU 

 

Mål med gruppdiskussionerna är en sammanfattning av medverkarnas erfarenheter kring 
drift av förbränningsanläggningar för industriell värme, samt en analys av vilka utveckl-
ings- och insatsbehov som finns inom respektive område. 

Session 3 Middag med inledande sammanfattning av diskussioner, ca kl 18.30 
 Loarp Energi bjuder in till grillmiddag i sina lokaler i utkanten av Helsingborg! 

Middagen inleds med en sammanfattning av dagens gruppdiskussioner från moderatorer-
na.  
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WORKSHOP 
 
Partikelemissioner från 
mellanskaliga biobränsleanläggningar  
 
EU-kommissionen förbereder ett direktiv (MCP-direktivet) som kommer 

innebära mycket stränga krav på partikelemissioner från mellanskaliga 

biobränsleanläggningar. Framtida Närvärme bjuder därför in till en works-

hop där vi diskuterar effekterna av direktivet, samt går igenom dagsläget 

för primära och sekundära metoder för att minska partikelutsläpp.    

 

Tidigare Workshopar i serien Framtida Närvärme har lyft viktiga frågor inom bla bränsleflexibilitet, småska-
lig kraftvärme, industrivärme och branschsamverkan mellan tillverkare av brännare och pannor. Workshop 
6 sätter nu specifikt fokus på partikelemissioner och riktar sig till dig som tillhandahåller förbränningsteknik, 
bränslen eller driver anläggningar.  
 
Du får i workshopen ta del av läget i förhandlingarna av MCP-direktivet samt hur implementeringen i det 
svenska systemet förväntas ske. Du får en unik möjlighet att direkt får svar på dina frågor samt lämna syn-
punkter utifrån ett svenskt perspektiv. Vidare uppdateras du på dagens teknikläge inom reningsteknik och 
hur partikelbildning kan minskas, samt får ta del av och ge synpunkter på forskningsläget inom området. 
Som avslutning ges även en introduktion till EcoDesign-direktivsförslaget och hur detta kan komma att på-
verka branschen om påverkan på utformandet uteblir.   

 
Datum:  2014-09-10 
Lokal:  SP Kemi, Material och Ytor (f.d. YKI), Drottning Kristinas väg 45, Stockholm 
Arrangörer:  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå Tekniska Universitet,  
 Umeå Universitet och SLU 
Medverkan är öppen och gratis och du behöver inte ha deltagit i tidigare workshopar.   
Anmälan workshop skickas till: martina.gustafsson@sp.se senast 2014-09-03 
Har du frågor, kontakta: Sven Hermansson, 010- 516 58 51, sven.hermansson@sp.se 

                                               

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universi-

tet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränsle-

pannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, ef-

fektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper 2012-2015 och är finansierat av Energimyndigheten 

  

mailto:martina.gustafsson@sp.s
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Agenda  

 
09.45 - 10.00 Registrering och kaffe 
 
10.00 - 10.15 Introduktion 

Välkommen! Introduktion till Framtida Närvärme, återkoppling från tidigare workshops och 
information om denna workshops upplägg  
Sven Hermansson, SP. 

 
10.15 - 11.45  MCP-direktivet (begräsning av stoftemissioner från mellanskaliga anlägg-
ningar) 

MCP-direktivet – förslagets bakgrund, innehåll och relation till dagens lagstiftning  
Sven Hermansson, SP, och Staffan Asplind, Naturvårdsverket. 
Förhandlingsläget mellan medlemstaterna och EU-kommissionen beträffande MCP-
direktivet  
Harald Perby, Kansliråd Miljödepartementet   

  
Paneldiskussion: Genomförande, tillämpning och effekter av MCP-direktivet på europeisk 
och svensk nivå. Moderator. Sven Hermansson, SP. 

 
11.45 - 13.00 Lunch 
 
 
13.00 – 14.45 Stoftbildning och stoftemissioner från biomassaförbränning  

Vad orsakar stoft vid förbränning och varför ska vi bry oss?  
Christoffer Boman, Umeå Universitet 
Koncept för att minska emissioner av fint stoft  
Linda Bäfver, Pöyry Swedpower 

  
 Paneldiskussion: Vilken kunskap och teknik finns tillgänglig och vilken forskning och ut-

veckling behövs? Moderator: Christoffer Boman, Umeå Universitet. 
 

14.45 - 15.00 NY AGENDAPUNKT:  
Viktig information om EcoDesign-direktivet för ”Ångpannor” 

 Direktivsförslaget kan starkt komma att påverka hur en fastbränsleanläggning med ång-
panna i framtiden får utformas. Branschen har dock stor möjlighet att påverka utformandet 
av direktivet! 
Sofia Backéus, Svebio. 
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Bilaga B. Närvarolistor från workshoparna 
 

Närvarolistorna är renskrivna från handskrivet underlag 

 

 

Deltagarlista Workshop 1, Framtida Närvärme, 18 september 2012 

Dennis Eliasson Energtech AB Osby 

Parca 

Dennis.eliasson@osbyparca.se 070-546 1717 

Martin Lundkvist Energtech AB Osby 

Parca 

Martin.lundkvist@osbyparca.se  

Anders Edholm KMW Energi AB Anders.edholm@kmw.se  

Magnus Holm-

gren 

Jernforsen Energi 

System AB 

Magnus.holmgren@jernforsen.com  

Andreas Löfgren Värmeprodukter 

AB 

Andreas.lofgren@varmeprodukter.se  

Tommy Karlsson Petro ETT AB tommy@petroett.se  

Tannia Marinado Lantmännen Energi Tannia.marinado@lantmannen.com  

Hans Hellsmark SP Energiteknik Hans.hellsmark@sp.se 010-516 5832 

Marie Rönnbäck SP Energiteknik Marie.ronnback@sp.se 010-516 5505 

Claes Tullin SP Energitek-

nik/LTU 

Claes.tullin@sp.se 010-516 5555 

Sven Hermans-

son 

SP Energiteknik Sven.hermansson@sp.se 010-516 5851 

Håkan Örberg SLU-BTK Hakan.orberg@slu.se  

Michael Finell SLU-BTK Michael.finell@slu.se  

Christoffer Bo-

man 

Umeå Universitet Christoffer.boman@chem.umu.se  

Jonathan Fager-

ström 

Umeå Universitet Jonathan.fagerstrom@chem.umu.se  

Marcus Öhman Luleå tekniska uni-

versitet 

Marcus.ohman@ltu.se  

Sara Laurentz KTH laurentz@kth.se  

Henrik Ström Chalmers Henrik.strom@chalmers.se 031-772 1360 
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Deltagarlista Workshop Framtida närvärme 22 november 2012 
 

    Namn Företag Mail Tel 

Henrik Ström  Chalmers tekniska högskola henrik.strom@chalmers.se +46 (0) 31 772 13 60 

Svante Söderholm Energimyndigheten svante.soderholm@energimyndigheten.se +46 (0)16 544 21 22 

Daniel Zerea Energimyndigheten daniel.zerea@energimyndigheten.se 016-544 24 66 

Per Stenegard 
BooForssjö Energi AB per.stenegard@booforssjo.se  

0150 - 734 12 / 070 - 607 34 
12  

Christer Rosendahl  Hotab christer.rosendahl@hotab.se  0708 - 21 84 81 

Robert Ingvarsson Janfire Robert.ingvarsson@janfire.com 0532-608552 

Magnus Holmgren Jernforsen Energi System AB magnus.holmgren@jernforsen.com +46 706 44 23 53 

Andras Baky JTI andras.baky@jti.se 010-5166922 

Anders Edholm KMW Energi AB anders.edholm@kmw.se +46 (0)176 20 56 26  

Claes Boberg Lantmännen Agrovärme AB claes.boberg@lantmannen.com 010-556 02 01 

Lars Blom Lantmännen Agrovärme AB lars.blom@lantmannen.com ? 

Michael Strand LNU michael.strand@lnu.se +46-(0)70-3594171 

Daniel Ingman LRF daniel.ingman@lrf.se 08-787 5365 

Anders Steen MW Power AB anders.steen@mwpower.se  +46 382 158 21 

Gert Johannesson Osby Parca / Enertech AB gert.johannesson@osbyparca.se +46 479 177 17 

Tommy Karlsson Petro ETT AB tommy@petroett.se +46 (0)431 447544 

Håkan Örberg SLU BTK hakan.orberg@slu.se 090-7868779 

Sven Hermansson SP sven.hermansson@sp.se 010-5165851 

Marie Rönnbäck SP marie.ronnback@sp.se 010-5165505 

Martin Hansson Stora Enso Bioenergi AB martin.hansson@storaenso.com 01046 -787 52 

Fredrik Weringer Stora Enso Timber AB fredrik.werninger@storaenso.com +46 (0)104676036 

Tomas Isaksson  Stora Enso Timber AB tomas.isaksson@storaenso.com ? 

Hampus Mörner Svenska Bioenergiföreningen hampus.morner@svebio.se  08-84417077 

Sven Hogfors Svenska Trädbränsleföreningen sven.hogfors@lrf.se 08-7875904 / 070-5433038 

mailto:svante.soderholm@energimyndigheten.se
mailto:daniel.zerea@energimyndigheten.se
mailto:christer.rosendahl@hotab.se
mailto:magnus.holmgren@jernforsen.com
mailto:andras.baky@jti.se
mailto:anders.edholm@kmw.se
mailto:claes.boberg@lantmannen.com
mailto:lars.blom@lantmannen.com
mailto:michael.strand@lnu.se
mailto:daniel.ingman@lrf.se
mailto:anders.steen@mwpower.se
mailto:gert.johannesson@osbyparca.se
mailto:tommy@petroett.se
mailto:hakan.orberg@slu.se
mailto:sven.hermansson@sp.se
mailto:marie.ronnback@sp.se
mailto:martin.hansson@storaenso.com
mailto:fredrik.werninger@storaenso.com
mailto:tomas.isaksson@storaenso.com
mailto:hampus.morner@svebio.se
mailto:sven.hogfors@lrf.se
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Jonathan Fagerström Umeå Universitet johathan.fagerstrom@chem.umu.se +46 730 89 94 30 

Dan Boström Umeå Universitet dan.bostrom@chem.umu.se  +46 90 786 54 45 

Christoffer Boman Umeå Universitet christoffer.boman@chem.umu.se +46 90 786 67 56 

Birgitta Strömberg Värmeforsk birgitta.stromberg@varmeforsk.se 08-677 27 71 

mailto:johathan.fagerstrom@chem.umu.se
mailto:dan.bostrom@chem.umu.se
mailto:christoffer.boman@chem.umu.se
mailto:birgitta.stromberg@varmeforsk.se


33 

 

 

 
 
 
 
Deltagarlista Framtida Närvärme WS3 Umeå 
 

Jan Persson  Entreprenör och skogsägare, Vindeln jan093351030@telia.com 

Robert Ingvarsson Janfire robert@janfire.com 

Erik Hedar Energimyndigheten erik.hedar@energimyndigheten.se 

Mårten Sohlman Teknikföretagen, SBCA marten.sohlman@tebab.com 

Viktor Boman CMG Management AB Viktor.boman@gmail.com 

Christoffer Boman Umeå universitet christoffer.boman@umu.se  

Dan Boström Umeå universitet dan.bostrom@umu.se  

Markus Broström Umeå universitet markus.brostrom@umu.se 

Jonathan Fagerström Umeå universitet jonathan.fagerstrom@umu.se  

Anders Rebbling Umeå universitet anders.rebbling@gmail.com 

Robin Nyström Umeå universitet robin.nystrom@umu.se 

Erik Steinvall Umeå universitet erik.steinvall@umu.se 

Nils Skoglund Umeå universitet nils.skoglund@umu.se 

Markus Carlborg Umeå universitet markus.carlborg@umu.se 

Eleonora Borén Umeå universitet eleonora.boren@umu.se 

Kajsa Werner Umeå universitet kajsa.werner@umu.se 

Michael Finell SLU Umeå michael.finell@slu.se 

Håkan Örberg SLU Umeå hakan.orberg@slu.se 

Sven Hermansson SP sven.hermansson@sp.se 

Marie Rönnbäck SP marie.ronnback@sp.se  

Marcus Öhman Luleå tekniska universitet marcus.ohman@ltu.se  

Kentaro Umeki Luleå tekniska universitet kentaro.umeki@ltu.se 

 

  



34 

 

 

 

 

 

Framtida Närvärme 

 

Deltagarlista 

 

Workshop 4: Biokraftvärme – tekniska och marknadsmässiga möjligheter och utmaningar 

 

Namn   Företag    E-post 

  

Hans Gulliksson Bioenergigruppen AB/ Energikontor Sydost

 hans.gulliksson@energikontorsydost.se 

Mikael Odenberger Chalmers  mikael.odenberger@chalmers.se 

Tommy Thoresson  EON Värme     tommy.thoresson@eon.se 

Mats Uddbäck EON Värme    mats.uddback@eon.se 

Björn Kjellström Exergetics    bjorn@kjellstrom.se 

Håkan Jansson HOTAB Eldningsteknik AB  hakan.jansson@hotab.se 

Lars-Åke Adolfsson HOTAB Eldningsteknik AB  lars-ake.adolfsson@hotab.se 

Magnus Hermansson HOTAB Eldningsteknik AB  magnus.hermansson@hotab.se 

Magnus Holmgren Jernforsen Energi System AB  mag-

nus.holmgren@jernforsen.com 

Christina Lindström  KLm Energi & Mekanik AB  christina.lindstrom@klmenergi.se 

Kjell Lindström KLm Energi & Mekanik AB   kjell.lindstrom@klmenergi.se 

Christofer Rhén Opcon    christofer.rhen@opcon.se 

Dennis Eliasson Osby Parca    dennis.eliasson@osbyparca.se 

Gert Johannesson Osby Parca    gert.johannesson@osbyparca.se 

Ola Svensson  Osby Parca    ola.svensson@osbyparca.se 

Tommy Karlsson Petro ETT    tommy@petroett.se 

Mattias Svensson Pomero AB    mattias.svensson@pomero.se 

Michael Finell SLU    michael.finell@slu.se 

Håkan Örberg SLU     hakan.orberg@slu.se 

Sven Hermansson SP    sven.hermansson@sp.se 

Lars Lindskog Statkraft Värme AB    lars.lindskog@statkraft.com 

Thomas Karlsson Statkraft Värme AB    thomas.karlsson@statkraft.com 

Mårten Sohlman Teknikföretagen   marten.sohlman@tebab.se 

Anders Rebbling UmU    anders.rebbling@umu.se 

Christoffer Boman UmU    christoffer.boman@umu.se 
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Workshop 5 

 

Namn Företag 

Hågan Örberg SLU 

Håkan Jansson HOTAB Gruppen 

Magnus Hermansson HOTAB Gruppen 

Anders Steen VEÅ AB 

Christofer Rhén Opcon AB 

Fredrik Björkbäck Lantmännen Agrovärme AB 

Marcus Öhman Luleå Universitet 

Matz Hermansson Aritermsystems AB 

Bengt-Erik Löfgren ÄFAB / IRETIse 

Dan Skavhellen Hjo Värmeteknik AB 

Per Löfberg Emerging Cooking Solutions 

Erik Åkesson AB Bruzaholms Bruk 

Niklas Hansson 
 Robert Ingvarsson Janfire 

Anders Henriksson MAFA 

Sven Hermansson SP 

Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö 

Mattias Andersson Energimyndigheten 

Daniel Zerea Energimyndigheten 

Jörgen Mannheimer Greenbox Energi 

Håkan Andersson Enycon AB 

Mike Oats Greenbox Energi 

Anders Karlsson Greenbox Energi 

Andreas Rosenkvist Loarp Energi AB 

Petter Krantz Loarp Energi AB 

Bosse Augustsson Cleanburn 

Niklas Olsson Biomontage 

Niklas Rehnström Aritermsystems AB 
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Workshop 6 

 

Namn Företag 

Johan Lagerqvist Pemco 

Lars Blom Lantmännen Agrovärme AB 

Fredrik Björkbäck Lantmännen Agrovärme AB 

Staffan Asplind Naturvårdsverket 

Sofia Backéus Svenska Bioenergiföreningen 

Dan Skavhellen Hjo Värmeteknik AB 

Sven Hermansson SP 

Andreas Löfgren  Värmeprodukter AB 

Kjell Lindström KLm Energi & Mekanik 

Roger Karlsson Petro Bio AB 

Michael Finell SLU 

Erik Pettersson Ekosystem AB 

Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö 

Martin Lundkvist Osby Parca / Enertech AB 

Mathias Stenberg Skellefteå kraft AB 

Martin Älvebrant Skellefteå kraft AB 

Christoffer Boman Umeå Universitet 

Linda Bäfver Pöyry Swedpower 

Robert Ingvarsson Janfire 

Jesper Norman Aerovit A/S  

Magnus Hermansson Scheuch GmbH 

Oskar Räftegård SP 

Sven-Olov Ericson Näringsdepartementet 

Lars-Åke Adolfsson Hotab 
 



 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

 

SP Rapport 2015:40 

ISBN 978-91-88001-67-2 

ISSN 0284-5172 

Mer information om SP:s publikationer: www.sp.se/publ 
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högsko-

lor och bland våra cirka 10000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till inter-

nationella koncerner. 
 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. Us-

ing Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, measurement 

technology, research and development, we make an important contribution to the competitive-

ness and sustainable development of industry. Research is carried out in close conjunction 

with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of about 10000 

organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or new ideas to 

international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


