
World Pellet och Bioenergy Conference 2006
En intressant konferens inom bioenergi, pellets och förnybar energi 
ordnades på Elmia i Jönköping mellan 30 maj och 1 juni, 2006.
I olika internationella seminarier som ordnades deltog 1.100 
personer från 60 länder. Jämsides med seminarier pågick också en 
mässa där företag och organisationer visade upp sig. För 
information om vårt projekts verksamhet ansvarade Håkan Örberg 
från SLU-BTK och Tomas Nordfjäll från SLU-skogsteknologi i Umeå. 
Inom konferensprogrammet fanns också möjlighet att delta i olika 
tekniska turer till företag som producerar eller använder bioenergi.

Posterutställning   
Några av projektets forsk-
ningsinsatser redovisades 
på ett par posters i utställ-
ningshallen.
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Ett Interreg projekt som delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN

SLU-BTK visade upp olika pelleteringsresultat
Intresset bland seminariebesökarna 
var stort för de forskningsresultat som 
Håkan Örberg redovisade från olika 
pelleterings- och förbränningsförsök 
på SLU-BTK:s monter i utställnings-
hallen.

Ovan, Dan Bergström och 
Tomas Nordfjäll berättar om 
sin forskning kring korridor-
skörd. 

Nedan, SLU-BTK:s försök 
med pelletering av olika 
gallringsråvaror och resultat 
från förbränningsförsök 
studeras av två seminarie-
besökare

Seminariet introdu-
cerades av Tomas 
Kåberger och Christine 
Egger, statsminister 
Göran Persson höll 
öppningstalet och 
beskrev det svenska 
målet att bli fri från 
oljeberoendet fram till 
år 2020. 

T.h. Håkan Örberg redovisar pelleterings-
och förbränningserfarenheter för en 
seminarie- och mässbesökare. 

Ett omfattande utbud av seminarieprogram
Konferensen bestod av ett brett seminarieutbud med över 100 st. 
föreläsare. Konferensen fungerade samtidigt som en mötesplats för 
forskare, innovatörer, företagare och mässbesökare. 



Tekniska turer i skogen
Det fanns möjlighet att delta i flera olika tekniska turer under 
seminariedagarna med olika besöksmål till företag som producerade 
biobränsle och företag som vidareförädlade och använde biobränsle 
av olika slag. 

Energivedsskörd  
Svenska ABAB demonstrerade sin utrustning för 
energiskogsgallring. Speciellt utefter en väg 
fungerar ett klippverktyg bättre då det alltid är 
problem med att sand finns runt trädstammarna.

Besök på en mindre pelletfabrik
Ett av besöksmålen var en mindre pelletfabrik strax utanför 
Linköping, Wilhelmssons Trävaru Ab. Sågspån och kutterspån från 
sågens torra trävarulinje går till pelletering. Fukthalten i spånet är 
mellan 12-14%. För pelletering används en svensk SPC PP450 
Twin, dubbelpress. Kapaciteten är ca 800 kg, 8 mm pellets, per 
timme. Pelleten förpackas i 16 kg:s småsäck och 650 kg:s storsäck. 

Sami pelletsilo
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Risbuntning med John Deere 1490D Grotbuntare som gör ca 3 m långa 
risstockar på 0,7-0,8 m diameter som innehåller ca 1 MWh energi. 

Wilhelmssons Trävaru Ab i Linköping vidareförädlar restprodukter från sågen och 
hyvleriet till träpellets.

Uttag av trädbränsle från skogen
Intresset var mycket stort bland seminariedeltagarna att se 
hanteringen av Grot från skogen med modern teknik.

Bruks-Klöckner:s mobila flishugg 805 CT som drivs av en dieselmotor på 330 kW. 
Maskinerna för Grot-hantering intresserade en stor skara utländska besökare.

ABAB klippen 250, 
kan samla 6-8 st. 
stammar i greppet.


