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Opcon: Saxlund tar ännu en brittisk stororder värd ca 40 mkr 
 
Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Saxlund International GmbH har vunnit ännu en 
stororder till Babcock & Wilcox Vølund A/S, Danmark. Ordern är för leverans av Saxlunds förstklassiga 
hanteringssystem till bioeneriganläggningen Templebourough i Sheffield, Storbritannien.  
 
Saxlunds leverans omfattar design, tillverkning, leverans och driftsättning av ett dubbelt automatiskt 
bränslehanteringssystem komplett med mottagningssystem och matning till ugn inklusive kranar. 
  
Hela bränslehanteringsystemet, inklusive bränslelagring och matarsystem, designas för effektivitet, 
minimalt underhåll och hög tillgänglighet samtidigt som miljöpåverkan i form av stoft och ljud 
begränsas. Systemet erbjuder även flexibilitet vid användning av virkesavfall av olika slag och kvalitet.  
 
Ordervärdet uppgår till drygt 4 miljoner EURO (ca 40 m SEK) med driftsättning och överlämning 2017. 
 

- Vi är stolta över att kunna hjälpa Babcock & Wilcox Vølund i ännu ett förstklassigt projekt. Vi 
levererar utrustning som är avgörande för att säkerställa hög tillgänglighet, effektivitet och 
flexibilitet för våra kunder. Med omfattande verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Sverige 
och runt 60 års erfarenhet kan vi erbjuda innovativa och beprövade lösningar inom de flesta 
applikationer, säger Harald Wehner, vd Saxlund International GmbH.  

 

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt 
från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under 
varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering 
för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt 
rökgasreningsutrustning för industrier.  
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 11, 070-592 54 53 
 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm 
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 
e-post: info@opcon.se 
www.opcon.se 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.opcon.se/


Om Opconkoncernen 
 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och 
produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. 
 
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 100. Aktien är 
noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  
 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om 
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11 november 2015, kl 08:20 (CET). 

 


