
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möjligheter för vår största gröna 
energikälla, skogsråvaran 
Seminarium och diskussion kring framtidens hållbara bioenergi  
Bioenergi är idag den största förnybara energikällan i Sverige. Med hållbara metoder kan tillförseln 
öka ytterligare. Men bioenergins hållbarhet är omdebatterad i Europa. På seminariet avhandlas 
bioenergins roll och framtid. Om hur det som händer i Europa påverkar vår användning av bioenergi i 
regionen. Men också på unika satsningar och framtidsplaner som finns i regionen.   
 
Seminariet riktar sig till: Politiker, miljöstrateger, energi- och klimatrådgivare, energiföretag, 
skogsföretag eller andra som har intresse av bioenergi.  
 
Välkommen till ett spännande seminarium om bioenergins möjligheter i 
Ronneby den 8 maj 2018 kl. 9.00– 16.00 (cirka)   

Avslutning med studiebesök till unika anläggningar för 
småskalig produktion av värme och el från biomassa 
 
Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som arbetar 
med vatten, avlopp, fjärrvärme, avfallshantering, el och fiber.  
 

I Bräkne-Hoby har Ronneby Miljö & teknik AB installerat en ORC-
enhet (Organisk Rankine Cykel) på den befintliga biobränslepannan. 
 
På fjärrvärmeverket i Sörby har de installerat en ångturbin till den 
befintliga biopannan för att producera el med hjälp av våt ånga 
 
Båda anläggningarna är de första i sitt slag i Sverige. 

Se programmet på nästa sida 
 



Välkomna till Ronneby den 8 maj 2018 kl. 9.00– 16.00 (cirka) 
 
Program 
Kl.8.30- Registrering och fika 
Kl.9.00 – 10:00 Bioenergi lokalt, nationellt och internationellt 

o Välkomna - Daniella Johansson, Energikontor Sydost 
o Läget när det gäller bioenergi - vad händer med bioenergitillförseln på kort och 

lång sikt – Raziyeh Khodayar, Energiföretagen Sverige  

Kl. 10:15 – 12:00 Exempel på hur vi i Sydost jobbar med framtidens hållbara bioenergi  
o Så fungerar ett hållbart kraftvärmeverk – Affärsverken Karlskrona  
o Energi från skogen via ett massabruk - Södra Cell Mörrum  
o Kluster för att stödja företag inom hållbar bioenergi – Göran Gustavsson, 

Energikontor sydost 
o Bioenergi –tillgång och potential  
o Klimateffekter av skogsbruk på lång och kort sikt – Johan Bergh, Linneuniversitetet  

Kl. 12.00-12:45 lunch 
 

Kl. 12:45 - 13:05 fortsättning - Exempel på hur vi i Sydost jobbar med framtidens hållbara bioenergi 
o Erfarenheter från installation och drift av två unika småskaliga 

kraftvärmeanläggningar - Arne Andersson, Ronneby Miljö & Teknik AB 

Kl. 13:10-13:45 Paneldiskussion  

o Bioenergins roll i Blekinges klimat och energistrategi – Samuel Karlström, 
Länsstyrelsen Blekinge län 
 

o Paneldiskussion kring bioenergins roll i Blekinges klimat och energistrategi 
 Talare samt inbjudna politiker och skogsstyrelsen – diskussionsledare Göran 

Gustavsson, Energikontor sydost  

Kl.13:45 - Avslutning och inledning till studiebesök 

o Kl.14.00 - Studiebesök på Sveriges första ORC på värmeverk i Bräkne Hoby inkl. frågor 
o Kl.15:00 - Studiebesök på Sveriges första våtturbin på Sörbyverket inkl. frågor 

Plats: Soft Center Ronneby- Gröna rummet Anmäl dig via länken: 
https://simplesignup.se/event/129654  senast 27 april 2018. 
Deltagandet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande/sen avanmälan tas en självkostnadsavgift 
på 200 kr ut.  

Vid frågor kontakta Daniella Johansson: daniella.johansson@gmail.com eller 0768 61 70 00 
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