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”Hopp, inspiration och framgång” på World Bioenergy 
- Det genomgående temat och intrycket under min förmiddag i Jönköping var hopp, 

inspiration och framgång. Så många olika aktörer, från alla hörn av världen, som arbetar 

med vitt skilda saker, från flistuggar till beräkningsmodeller. Och som var och en bidrar till 

en mer långsiktigt hållbar framtid. Det ger hopp. Och inspiration. Stort tack för det!  

Orden kommer från Sveriges IT- och energiminister Anna-Karin Hatt som invigde mässan 

och konferensen den 29-31 maj, där tusentals företrädare för den globala energisektorn 

återigen träffades under World Bioenergy 2012 på Elmia i Jönköping. 

- Det är en mässa i dess rätta bemärkelse där inte bara politiker, organisationer och forskare deltar 

utan även företag, och företag med syfte att göra affärer,  menar energiministern. Inte mindre än 

143 utställare från 19 länder visade upp sina produkter och tjänster inom olika segment för den 

globala bioenergisektorn.  

- Vilken uppslutning! Vi hade faktiskt deltagare från totalt 1 320 företag och organisationer från hela 

63 länder och alla kontinenter på plats. Dessutom satte vi nytt rekord i antal länder representerade 

bland utställarna, säger en nöjd Jakob Hirsmark, produktchef på Elmia.  

Parallellt med mässan hölls ett digert konferensprogram med fem parallella sessioner i tre dagar.  

- Årets konferensprogram var bredare än vanligt, då vi parallellt med World Bioenergy även 

arrangerade World Pellets, World Biorefinery och Sustainable Bioenergy Day, med talare från 34 

länder och drygt 600 konferensdelegater. Vi genomförde även ett 40-tal uppskattade studiebesök 

till olika bioenergianläggningar, säger Gustav Melin, VD för Svebio och konferensansvarig. Ett 

exempel på ett sådant var turen till Skövdes nya biogasanläggning som producerar 40 GWh/år och 

samägs av Göteborg Energi och Skövde kommun. Här fick besökare från bland annat Kina, 

Ryssland och Australien se hur avfall från Arla Foods och Skövde Slakteri omvandlas till 

miljövänligt fordonsbränsle för bussar och bilar.  
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Under Sustainable Bioenergy Day framkom bland annat att det finns stora behov av 

standardisering och certifiering på bränslemarknaden, något som samtidigt innebär en risk för 

relativt höga kostnader för mindre producenter. Certifierade producenter av biobränslen behöver 

därmed kunna ta ut ett prispremium, vilket har visat sig svårt i många fall.   

På World Pellets diskuterades bland annat möjligheter kring ytterligare förädlade produkter i genom 

torrefiering och användandet av nya råvaror från biprodukter såsom agropellets inom jordbruket 

och ligningpellets inom skogsindustrin. Samtidigt var frågan om elproduktion från biobränsle en het 

potatis i en av World Bioenergys sessioner. På mässan matchades detta av flera utställare som 

levererar kraftvärmeverk i olika storlekar, såsom norska Viking Development Group som tagit fram 

ett pelletseldat kraftvärmeverk för villabruk som levererar upp till 5 kW el samtidigt som den värmer 

huset. En annan innovativ utställare var svenska Meva Innovation som levererar lite större 

anläggningar där biomassa förgasas för att sedan via en gasmotor producera el och värme med 

relativt hög verkningsgrad. 

Enterprise Europe Network anordnade även i år matchmaking på mässan, med förbokade 

affärsmöten under två dagar. Här möttes aktörer i branschen för att knyta nya kontakter som skall 

leda till lönsamma samarbeten och affärer.  

För andra gången delades priset the World Bioenergy Award ut, i år av energiminister Anna-Karin 

Hatt tillsammans med Kent Nyström från WBA och initiativtagaren till priset, Jakob Hirsmark från 

Elmia, båda medlemmar av juryn. Årets vinnare bland finalister från Indien, Ryssland, Spanien, 

Storbritannien och USA blev Harry Stokes från USA. Stokes har byggt upp, finansierat och lett 

Project Gaia som syftar till att förbättra hälsa, ekonomi och livskvalitet för ett mycket stort antal 

familjer i utvecklingsländerna. Han har lett ett världsomspännande initiativ som främjar tekniker för 

att producera och använda alkoholbränslen vid matlagning och för hushållsutrustning.  

-Eftersom den globala miljön kopplar samman världen och eftersom halva jordens befolkning lever 

i energifattigdom, ligger det i allas intresse att stödja användningen av biobränslen i 

utvecklingsländerna, inte bara för export utan även för lokal användning,  menar årets pristagare 

Harry Stokes. 

Det positiva gensvaret från deltagare på både mässan, konferensen, matchmakingen och 

studieturerna ger mersmak, och flera gamla och nya utställare börjar redan nu planera för sitt 

deltagande på nästa upplaga av World Bioenergy som går av stapeln 2014.  

  

World Bioenergy 29–31 maj 2012, inklusive World Pellets 

Denna stora och världsomspännande mötesplats för aktörer inom bioenergi anordnas vartannat år 
utifrån konceptet ”Taking you from Know-How to Show-how”. Här kombineras internationell 
fackmässa, konferens, fältexkursioner och match-making till ett samlat och fackmässa  

Arrangör: Elmia AB och Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Plats: Elmia, Jönköping. 
www.worldbioenergy.com  


