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För att förändra världen 
behöver vi också förändra oss själva. 

Vi har lösningarna för att bygga ett hållbart samhälle i harmoni 
med naturen och inte på dess bekostnad. 
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2020 

Nya affärer  

En resa med sikte på framtiden 



Från bolag,  
till affärsområden,  
till kundnytta. 
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Varför då? 



För att framtiden kräver det. 
 
 Med ett bolag och ett varumärke är det 

betydligt enklare att ge en samlad bild av 

företaget och vårt erbjudande – såväl 

gemensamma som affärsområdesspecifika.  

 Ekonomiskt har det flera fördelar såsom att 

kunna arbeta från en plattform där man 

jobbar med all kommunikation istället för flera 

 Vi bildar en grupp för att samlat gå framåt i 

raskare takt 
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Bränslepellets 



Vanadistvätten  Stockholm Totalentreprenad 

2016-12-01 2017-04-16 



Vad är skapar värdet för en 

energikonvertering inom industrin ?  

 Tillgång på interna resurser med kompetens 
 Ekonomi 
 Tillgång till plats för panncentral  
 Investeringsnytta 
 Förstå produkten 
 Känna att leverantören klarar leveransen 
 Miljö 
 Leverantörens löfte till marknaden 

Beslut inom business to business tas i stort sett alltid på 

emotionella grunder ej rationella som många tror. 



Klimatklivet gör skillnad 

 30 beviljade ansökningar 

 Totalt ca 42 MW effekt konverteras till pellets 

 Över 50 % är för processånga 

 

 Ytterligare 12 ansökningar ligger för beslut i februari. 

 

 En processindustri förbrukar 200 m3 olja. 

Hur tänker man ? 

 

 Besparing blir efter investering ca 800 000 kr/år 

Är det tillräckligt för att investera 8 000 000 kr ? 

 

Här skapar klimatklivet investeringsvilja  



Pellets i processapplikationer 

Pellets – ånglokomotivsteknik 

Hur gör vi ångloket snabbaccelererande ? 

 

Här har kvalitetsavvikelser på bränsle stor betydelse. 

• Hållfasthet 

• Volymvikt 

• Fukthalt 

• Innehåll av varierande mängd spårämnen 

 

Hur bör en optimal pellets var för processindustrin ?  



Framgång skapar 

framtidstro 

2010 

23 Mkr 

2015 

30 Mkr 

2017 

260 Mkr 

2018 

460 Mkr 

2019 

700 Mkr 

2020 

1000 Mkr 


