
NYFIKEN PÅ SVERIGES  
SAMHÄLLSUTVECKLING UR ETT  

BIOENERGIPERSPEKTIV?

Pelletsförbundet finns på Skeppsbron  
i monter H129 den 2 – 5 Juli.

KONTAKTPERSONER FÖR PELLETSFÖRBUNDET:
Ordförande; Peter Granborn – peter.granborn@scandbio.com
Kansliet; Bengt-E Löfgren – kansliet@pelletsförbundet.se

SEMINARIEPROGRAM

MÅNDAG 3 JULI:
10.00- 10.30 - KLARAR DU 72 TIMMAR? 
MARTIN HEDBERG,  
SWEDISH WEATHER CENTER AB.

”Det är inte enbart en orolig omvärld som kan 
skapa stora problem med försörjningen. Även 
klimatförändringen gör att det blir allt vanligare 
med kraftiga stormar som kan slå ut viktiga sam- 
hällsfunktioner. Därför är det allt viktigare att även  
den enskilde har beredskap att ta ett eget ansvar.”

14.00- 14.30 - TILLBAKA TILL  
FRAMTIDEN. ULF WIKSTRÖM KMP OCH  
BENGT- ERIK LÖFGREN PF

”Många ser på bioenergin som något föråldrat 
och omodernt. Att ved- och pelletsvärme innebär 
stora arbetsinsatser och orsakar stora utsläpp av 
hälsovådliga ämnen. Dagens moderna förbrän-
ningsteknik kan ge värme och el samtidigt som vi 
ställer om till ett hållbarare samhälle.”

TISDAG 4 JULI:
10.00- 10.30 - KLIMATFRÅGAN EFTER 
USA:S EXIT. MADELEINE WESIN TV4

”Klimatfrågan är vår generations ödesfråga. Vi 
måste hitta nya alternativ och lösningar för att 
klara målen. Konsekvenserna av klimatföränd-
ringarna blir allt tydligare. Efter president Trumps 
tillkännagivande om att USA lämnar Parisavtalet 
har världen ställts inför nya utmaningar.”

14.00- 14.30 - KLIMATFRÅGAN  
GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER.  
DANIEL TEGIN NCC

”Vi måste tänka annorlunda, se nya möjligheter 
och våga prova nya lösningar för att nå målen.  
Omställningen till ett koldioxidsnålt energisystemen  
ger samtidigt nya möjligheter. Ett exempel är  
NCC som visat att det går att ersätta fossil energi 
vid asfalttillverkning med pellets och träpulver.”

ONSDAG 5 JULI:
10.00- 10.30 - LOKALA JOBB STÄRKER 
HELA LANDET. HELENA SJÖGREN 
SKOGSINDUSTRIERNA

”Nya regler för förnybar energi diskuteras i 
Bryssel – hot eller möjlighet för Svensk pellets? 
Förnybar energi som produceras lokalt ger 
varaktiga arbetstillfällen och skatteintäkter även 
utanför storstadsregionerna. Pengar stannar i den 
lokala ekonomin istället för att exporteras till 
andra regioner och länder. Tryggheten med lokalt 
producerad energi är underskattad.”

14.00- 14.30 - BIOENERGI TAR  
ANSVAR FÖR HÅLLBAR ENERGI- 
BALANS. GUSTAV MELIN SVEBIO

”Mycket i dagens energidebatt handlar om 
elektrifiering. Ett kallt vinterdygn år redan idag 
omkring 40 % av all tillgänglig elproduktion åt 
till att värma bostäder och lokaler till 20 grader. 
Minskad eluppvärmning och biokraft kan bidra 
till att lösa effektfrågan.”




