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0 SAMMANFATTNING 
 
Vårt projekt hade från början initierats av att det finns ett stort intresse i Sverige att importera 
pellets för att möta en ökande efterfrågan. Utgångspunkten i projektet var att tillvarata den 
erfarenhet och uppbyggda kontaktnät som fanns inom ett etablerat samarbete mellan Örebro 
och Novgorod. I detta regionala samarbete har särskilt skogsnäringen pekats ut eftersom den 
anses ha de bästa förutsättningarna att skapa tillväxt. Syftet med projektet har dessutom varit 
att bana väg för svenska bioenergiföretag för att därigenom ge fördelar för svensk export. 
 
Förutsättningarna för en pelletsproduktion i Novgorod Oblast är goda. Det finns gott om 
råvara och ett bra investeringsklimat. Våra produktionskalkyler visar att det dessutom finns 
ekonomiska förutsättningar för en lönsam produktion. Men en storskalig pelletsproduktion 
förutsätter att produktionen sker integrerat i ett större sågverk, eller i vart fall att mycket 
råvara finns i nära anslutning till produktionslinjen. För Novgorods del– med något undantag 
– finns det mesta av råvaran spridd på ett 50-tal mindre sågverk över nästan hela regionen. 
 
Det betyder att även om förutsättningarna för en storskalig pelletsproduktion finns i 
Novgorod är förutsättningarna ändå bättre i andra delar av NV Ryssland. Större sågverk och 
bättre transportlogistik gör att en etablering i Novgorod sannolikt bara kan ske i samband med 
t ex en nyetablering av ett större sågverk.  
 
För Novgorods del är det därför bäst att satsa på småskalig pelletsproduktion, vilket för övrigt 
även kan vara positivt när det gäller affärsmöjligheter. Man binder mindre kapital och 
engagerar fler människor i planering och produktion vilket med automatik leder till ett ökat 
medvetande. I kombination med närheten till användare brukar en småskalig produktion i 
normalfallet även leda till att en lokal närmarknad gynnas och snabbt växer fram. Detta är 
sannolikt en intressantare marknad än enbart den pelletsproduktion avsedd för svensk import 
som initialt var avsikten. 
 
En lokal marknad kräver investeringar i ny utrustning, vilket leder till nya affärsmöjligheter 
för svenska tillverkare och kunskapsföretag. Förutom att man sprider pelletsproduktionen på 
flera tillverkare kan man även testa olika råvaror för alternativa pelletskvaliteter. Här är 
närheten- och samarbetet med högskolor och forskningsinstitut en mycket viktig del när det 
gäller forskning och utveckling. Man etablerar sig som ”kunskapsort” när det gäller förädlade 
bränslen.     
 
Trots låga priser på olja och gas finns redan idag två identifierbara inhemska marknader för 
pellets; dels som undercentraler i fjärrvärmen, och dels som spetsenergi istället för elkaminer 
samt som en modern centralvärmekälla hos den växande grupp köpstarka ryssar som växer 
fram. Men det krävs en stor informationsinsats för att komma igång och bygga de första 
referensanläggningarna. 
 
Det är vår bestämda uppfattning att MiljöTekniks projekt FREJ är precis den typ av insats 
som behövs för att komma vidare med uppbyggandet av en inhemsk rysk marknad. 
MiljöTeknik Öresund har i ett liknade projekt i Estland visat att det går alldeles utmärkt att 
med en relativt liten men intensiv arbetsinsats vaska fram ett antal medelstora 
referensanläggningar och hjälpa till med hela upphandlingen till färdig värmecentral.  
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0. SUMMARY IN ENGLISH 
 
From the beginning our project was initiated by the fact that there was a great interest in 
importing pellets in order to meet an increasing demand in Sweden. The basis of the project 
was to utilize the experience and the developed network within an established collaboration 
between the cities Örebro and Novgorod. In this regional collaboration the forestry has been 
especially pointed out as it is considered to have the best chances to create growth. The 
purpose of the project has also been to clear the way for Swedish bioenergy companies and by 
that way give advantage to Swedish export.  
 
The requirements for a pellet production in Novgorod Oblast are good. There are plenty of 
raw material and a good investment climate. Our production calculations are showing that 
there are also economical conditions for a profitable production. But a large-scale pellet 
production demands that the production is integrated into a large sawmill or at least that a lot 
of raw material is available in close connection with the production line. With some 
exception, in Novgorod most of the raw material is spread on about 50 small sawmills almost 
all over the region.  
 
It means that even if there are conditions for a large-scale pellet production in Novgorod the 
conditions are even better in other parts of the north-west of Russia. Larger sawmills and 
better transport logistics are meaning that an establishment in Novgorod can most likely only 
been made in connection with, e.g. a new establishment of a new larger sawmill.  
 
For Novgorod it will therefore be best to invest in small-scale pellet production, which 
furthermore can have good effects on the business options as well. Less capital will be tied-up 
and more people will be engaged in planning and production, which automatically will imply 
an increased conscious. In combination with the nearness to the users a small-scale production 
will usually also lead to that a local market is promoted and is rapidly growing up. This is 
most likely a more interesting market than merely the pellet production for Swedish import 
that initially was the purpose. 
 
A local market demands investments in new equipment, which will lead to new opportunities 
to do business for Swedish manufacturers and know-how-companies. Besides that the pellet 
production is spread on several producers there is also a chance to make tests on different raw 
materials for alternative pellet qualities. Here is the nearness and the collaboration with 
universities and research institutes a very important part as far as research and development is 
concerned. Novgorod could be established as a “city of know-how” of processed fuels.  
 
In spite of low prices on oil and gas, there are already today two identifiable domestic markets 
for pellets, partly as sub-centrals in the district heating and partly as top-energy instead of 
electric heaters and as a modern central heating source by the “new Russians”. But it requires 
a huge information work to start building the first reference establishments.  
 
We definitely think that the project FREJ of MiljöTeknik is exactly the kind of achievement 
that is needed to continue the development of a domestic Russian market. MiljöTeknik 
Öresund has shown in a similar project in Estland that it is possible to find a number of 
medium-large reference establishments and assist in the buying process to a complete heating 
central by rather small but intensive efforts.  
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1. INLEDNING 
 
I Ryssland fanns vid projektstart ingen större etablerad pelletsproduktion eller utvecklad 
teknik att elda pellets. Däremot fanns/finns enorma mängder råvara i form av sågspån och 
gallringsvirke som inte utnyttjas. 
 
I Sverige har efterfrågan på pellets ökat snabbare än produktionskapaciteten. Samtidigt är 
tillgången på prima sågspån i Sverige begränsad. Bedömningar inom branschen att efterfrågan 
på pellets även fortsättningsvis kommer att öka. 
 
1.1 Bakgrund till projektet 
Vårt projekt har från början initierats av att det finns ett stort intresse i Sverige att importera 
pellets för att fylla upp en ökande efterfrågan av biobränsle. Samtidigt finns sedan tio år 
tillbaka (1994) ett samarbetsavtal mellan länsstyrelsen i Örebro och regionadministrationen i 
Novgorod. Ett omfattande samarbete har under åren utvecklats mellan myndigheter och 
organisationer i de båda regionerna. Samarbetet med Novgorod har haft tyngdpunkten på 
administration, utbildning och samhällsbyggande. Men det finns ett ömsesidigt uttalat 
önskemål om att även fördjupa samarbetet mellan företag i regionerna. 
 
Inom detta regionala samarbete har 
särskilt skogsnäringen pekats ut eftersom 
den anses ha de bästa förutsättningarna 
att skapa tillväxt. I Novgorodsregionen 
finns stora mängder outnyttjad 
skogsråvara och en uttalad vilja att 
utveckla skogsindustrin. 
Pelletsproduktion bör då ingå som ett 
naturligt steg att stödja ett rationellt 
tillvaratagande av de restprodukter från 
föregående led i de produktionskedjor 
där skogen utgör grunden. Samtidigt 
skulle en introduktion av teknik att 
värma även ryska fastigheter med 
bioenergi skapa förutsättningar för en 
minskad förbränning av olja/gas i 
Novgorodsregionen och därmed även 
skapa en bättre miljö. 
 
I Sverige finns en marknad för pellets samt kunskap om teknik som kan exporteras. Det finns 
alltså goda förutsättningar för att utveckla ett samarbete som ger såväl ömsesidiga fördelar 
som önskvärda resultat ur ett miljöperspektiv. Detta projekt avser att i första hand utveckla 
förutsättningar för produktion av pellets i Novgorod samt presentera och introducera teknik 
för uppvärmning genom användning av biobränsle. Pellets har den fördelen att det ofta kan 
konverteras till befintliga oljepannor vilket kan hålla nere investeringskostnaden. 
 
Inom ramen för samarbetet förkom under hösten 2001 diskussioner med regionledningen i 
Novgorod om möjligheter till svenskt bistånd för utveckling av regionens skogsindustri, 
samtidigt som underhandskontakter visat att det finns tillräcklig tillgång av lämplig råvara i 
regionen samt företag som är villiga att samarbeta. 
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Aktuellt projekt utgör en naturlig startpunkt för de mer omfattande samarbetsprojekt som 
diskuteras med regionadministrationen i Novgorod. Diskussioner förs om följande ytterligare 
delar förutom aktuellt projekt avseende biobränsle: 
 

• stöd för utveckling av ett ekologiskt riktigt skogsbruk med nyttjande av moderna 
metoder och säkrare teknik 

• stöd för att utveckla en rationell driven förädling vid sågverk och hyvlerier 
• stöd för utveckling av produktion av andra trävaror såsom spånplattor, plywood, 

byggnadssnickerier mm   
 

 
1.2 Kontakter och förberedelser i aktuellt projekt  
Med denna utgångspunkt började aktuellt pelletsprojekt planeras och bearbetas hösten 2001. 
Efter korrespondens med regionadministrationen besökte Bengt-Erik Löfgren, Äfab samt 
projektledare Axel Gisslén, Novbro AB Novgorod för överläggningar i januari 2002. Vid 
denna sammankomst konstaterades att: 
 

• tillräckliga mängder restprodukter finns i regionen för pelletsproduktion 
• skogsindustrin i regionen f n bara nyttjar 30 % av möjlig avverkningsvolym 
• det finns intresserade företag att samarbeta med 
• regionadministrationen är beredd att ge all erforderlig service i samband med en 

pelletsproduktion/teknikspridning  
 
I den fortsatta inledande planeringen har projektet presenterats för flera svenska intressenter. 
Där mer ingående samtal förts med i första hand TallOil AB och Svensk Brikettenergi. Tall-
Oil har redan omfattande affärer med Ryssland och har samtidigt större svenska kunder som 
efterfrågar pellets. Flera möten har också skett med Svensk Brikettenergi som redan bedriver 
pelletsproduktion i Baltikum och gärna vill expandera. Vi har även diskuterat projektet med 
Bert-Åke Näslund, Skogsstyrelsen som fungerar som internationell rådgivare i skogsfrågor 
med erfarenhet från internationell uppdragsverksamhet bl a i Ryssland.  
 
På den ryska sidan har som förstahandsval kontakt tagits med direktör Hans Peter Zatelkoff, 
företaget Madok . Företaget byggdes upp under åren 1991 – 1995 av Österrikiska intressen. 
Företaget hanterar 100 000 kubikmeter sågtimmer och har viss erfarenhet av 
pelletsproduktion. Madoks företagsledning har ett uttalat intresse att samarbeta med svenska 
företag för att bygga upp en större pelletsproduktion.  
 
Initialt även det ryska företaget Gallax ZAO som har vana att arrangera seminarier, har 
omfattande företagskontakter samt har tolkkapacitet, bl a har en av de anställda svensk 
utbildning på KTH. Andra tänkbara partners är företaget Raute och Schauman som delvis ägs 
av finska intressen och tillverkar björkplywood.  
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2. SYFTE OCH MÅL 
 
Projektet syftar på längre sikt till att från biprodukter inom skogsindustrin skapa ett efterfrågat 
bränsle som ger såväl inhemsk oljeersättning som exportinkomster och samtidigt bidra till 
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk med modernare och skonsammare teknik. 
 
Projektet syftar även till att vara en inkörsport som kan bana väg för ett brett framtida 
samarbete mellan flera svenska och ryska företag inom skogsindustrin. De affärsrelaterade 
målen är att skapa förutsättningar för direkta affärsavslut så att en pelletsproduktion kommer 
igång. De miljömässiga- och arbetsmiljömässiga målen är att dessa investeringar sedan sker 
med svenskt kunnande och med svensk förebild. 
 
Utgångspunkten i projektet är att tillvarata den erfarenhet och uppbyggda kontaktnät som 
finns genom samarbetet mellan Örebro och Novgorod. Syftet med projektet är att bana väg för 
svenska företag för att därigenom ge följande fördelar för Sverige.  
 
Vid projektets avslutning skall även svensk förbränningsteknik ha presenterats för ryska 
aktörer med syfte att försöka få till stånd ett antal pilotanläggningar med pelletseldning i den 
ryska hemmamarknaden. 
 
2.1 Kvalitativa och kvantitativa mål för projektet 
En mer ingående analys är nödvändig avseende råvarukvalitet, logistik- och 
produktionskostnader innan en etablering av en modern produktionsanläggning kan göras. 
 
Målsättningarna för projektet är följande: 
 

• att inventera och kvalitetsbedöma råvarutillgångarna i hela Novgorodsregionen. 
• att värdera förutsättningarna för produktion av pellets gällande produktionskostnad, 

transport och logistik. 
• under förutsättningar att produktionskostnader mm är marknadsmässiga skall ett avtal 

undertecknats om pelletsproduktion mellan svenskt företag och ryskt företag inom 
projekttiden. 

• ett seminarium genomförs i Novgorod med råvaruleverantörer och andra företag inom 
skogsindustrin 

• en workshop/utställning genomförs där svensk teknik om pelletsförbränning 
presenteras för potentiella kunder (fastighetsägare/värmeproducenter) 
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3. ORGANISATION 
 
Projektägare och ansvarig för sammanställningen har varit Bengt-Erik Löfgren; Älvdalens 
Fastbränsleteknik AB (Äfab). Äfab har expertkunskap inom bioenergibranschen från den 
svenska sidan. Som projektledare har Axel Gisslén; Novbro AB fungerat med ansvar för 
administrativ samordning av projektet. Axel Gisslen för med sig ett brett kontaktnätverk i 
Novgorod och Moskva. 
 
Initialt har även Göran Forsberg och Henrik Lundberg, TallOil AB med god erfarenhet av 
handel med Ryssland medverkat. Bert Åke Näslund och Marja Gustavsson, Skogsstyrelsen 
har fungerat som rådgivare.  
 
För det operativa arbetet i Novgorod engagerades tidigt i projektet Björn och Nonna Gisslen 
från företaget Idéteknik AB i Örebro. Idéteknik har egen erfarenhet av affärsverksamhet i 
Ryssland och inom företaget talas flytande ryska.  
 
På den ryska sidan ingick från början företagen Madok 
som tillverkar stora kvantiteter sågtimmer och Gallax 
ZAO som hade upparbetade kontakter inom regionens 
skogsindustri. Vår kontakt, direktör Hans Peter 
Zatelkoff, på företaget Madok slutade 2002 och hans 
ersättare hade inte alls samma positiva inställning till 
pelletsproduktion varför samarbetet avsomnade. 
 
Under projektets gång har dessa aktörer ersatts av i 
första hand Vadim Razumovski på företaget Archipelag. 
Dessa personer har tillsammans med Ideteknik AB 
genomfört det mesta av inventeringsarbetet i Novgorod. 
 
Inom projektet har även andra arbetsgrupper bildas för 
att kunna genomföra både Seminariet och Workshopen 
vilka varit viktiga delmomenten för att sprida 
information kring projektet. Varav speciellt bör nämnas 
samarbetet med Anton Doroshin, Olga Dryzoo och 
Natalia Mayatina, StPetersburg Forestry Research Institute och Vladimir Kolodkov; Lisino 
Skogskollege på den ryska sidan och Claes Tullin och Lars Martinsson; Sveriges Provnings 
och Forskningsinstitut (SP) på den svenska sidan. 
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4. METOD OCH ARBETSSÄTT 
 
I Novgorod – liksom i Ryssland i övrigt – finns ingen större erfarenhet av pelletseldning eller 
etablerad pelletsproduktion. Detta trots att det finns enorma mängder av råvara i form av 
sågspån och gallringsvirke som f n inte alls 
utnyttjas. 
 
Innan projektet startade hade vi via kontakter 
med administrationen i Novgorod fått 
uppgifter om att det finns gott om råvara 
lämpad för pelletsproduktion i regionen och 
det finns mer än 100 företag inom 
skogsnäringen. Skogsnäringen är dessutom 
en av de snabbast växande industrierna i 
Novgorod. 
 
4.1 Inledning och inventering 
Inledningsvis i projektet handlade det därför om att inventera – och identifiera - de tillgångar 
av lämplig råvara som finns i regionen, och samtidigt försöka finna en möjlig logistik i att 
hantera denna råvara. Dessutom fanns ett stort behov av att informera- och utbilda potentiella 
råvaruleverantörer kring förutsättningarna för pelletsproduktion. 
 
En stor del av detta inventeringsarbete utfördes 
under hösten 2002 av ryska samarbetspartners 
framförallt vice borgmästare Lobach och 
Vadim Razumovski, Archipelag med assistans 
av Björn och Nonna Gisslen, Ideteknik AB. 
Under hösten genomfördes mer än 50 
företagsbesök och en mer detaljerad bild över 
råvarusituationen kunde plockas fram. 
 
Ett första seminarium i Pelletsteknik 
arrangerades sedan av projektet i samarbete 
med regionadministrationen den 16- 17 dec 
2002. Syftet var att för presumtiva 
råvaruproducenter presentera- och informera 
om vad pellets är och de förutsättningar som 
gäller för en möjlig pelletsproduktion. 
Seminariet blev mycket lyckat och samlade 61 
deltagare från i huvudsak skogs- och 
sågverksindustin i regionen. 
 
Seminariet i Novgorod riktades främst mot nedanstående ryska målgrupper: 
 

- råvaruleverantörer av restprodukter från skogsindustrin 
- företag som kan utgöra partners till svenska företag att producera pellets 
- företag inom tillverkning, installation och service av brännare för pellets 
- fastighetsägare som kan konvertera sina bränsleanläggningar till 

pelletsuppvärmning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilden ser vi de svenska föreläsarna på seminariet. fr v 
Marja Gustavsson Skogsstyrelsen, Axel Gisslen Novbro, 
Bengt- Erik Löfgren Äfab, Thor Emil Brandrud R.S. Platou 
Shipbrokers AS, Claes Tullin SP, Mikael Wallin SPC AB och 
Vadim Razumovskij LiK 
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Under seminariet lades stor vikt vid att se pelletsproduktionen som en integrerad del i ett 
modernt skogsbruk. Som en viktig föreläsare bjöd vi därför in Marja Gustavsson, 
Skogsstyrelsen som bl a medverkar som rådgivare i uppbyggandet det ryska skogsbruket från 
planta till sågade produkter 
 
4.2 Etablerandet av nätverk 
Det fortsatta arbetet koncentrerades på att bygga nätverk av de mest intresserade kontakterna 
som knutits vid bl a företagsbesöken och seminariet. Även i detta arbete är det LIK och 
Ideteknik AB som på plats i Novgorod fortsatt arbetet med att knyta kontakter. Syftet med 
detta arbete var att försöka hitta en fungerande logistik till att samla in tillräckligt med bra 
råvara för att säkerställa en produktionskapacitet samtidigt som vi kunde presentera för 
svenska tänkbara pelletsproducenter. 
 
En första mer detaljerad kalkyl för pelletsproduktionskostnad i Novgorod plockades fram av 
Äfab med uppgifter på verkliga kostnader som underlag. Vidare studerades alternativa 
transporter av pellets tillsammans med norrmannen Thor Emil Brandrud, R.S. Platou 
Shipbrokers AS. Företaget har sitt säte i Oslo och är en av Europas större transportmäklare av 
torra globala bulktransporter till sjöss. 
 
Förhållandet att vi inte kunde finna tillräckliga mängder råvara samlat på ett ställe gjorde att 
vi fick lägga mer tid och resurser på rena logistikfrågor än vad vi från början hade räknat med. 
Betydelsen av ett djupare samarbete med forskarna och skogsbruket som helhet blev därför 
också viktigare än bara ”den dörröppnare” vi hade tänkt oss från början. 
 
4.3 Inhemsk användning av pellets 
Vårt fortsatta projektarbete fr.o.m. våren 2003 koncentrerades på att dels hitta en möjlig 
inhemsk marknad för pelletseldning och dels hitta möjliga etableringar för småskalig 
pelletsproduktion baserad på mindre kvantiteter torr råvara. Detta arbetet har skett i nära 
samarbete med bl a Mikael Wallin, SPC (Sweden Power Chippers) och med hjälp av Vadim 
Razumovski, Archipelag och Vladimir Kholodkov, Bioenergy Center, Lisino. Svenska SPC är 
för övrigt ledande tillverkare av små- och relativt billiga pelletspressar. SPC-pressen har en 
produktionskapacitet på 200- 300 kg/tim vilket ger en möjlig årsproduktion på 2- 3 000 ton 
per år. 
 
Som ett resultat av vårt projektarbete vill vi speciellt framhålla att det under sommaren 2003 
bildats ett joint venture (The closed joint-stock company ”Axelva”) mellan på ryska sidan 
”Open Comapny ´CORBET-1´ No 10253007801770” och på svenska sidan ”Hällefors 
Ecobriketter, No 556492-9791”, samt ”NovBro AB, No 556497-3013” med syfte att 
etablera och driva en mindre referensanläggningen för pelletsproduktion i Novgorod. 
Kontaktpersoner i Nogorod är Irina Lobatj eller Vadim Razumovski. Adressen är Street 
Molotkovskaja 32/27, 173004, Russia, Veliky Novgorod. Tel 007 816 22 29664, 29646. E-
post: elva@novline.ru. Kontaktperson i Sverige är på Ecobriketter AB Kenneth Pettersson; E-
post: 31ekstrm@telia.com eller på Novbro; AB Axel Gisslén E-post: axel.gisslen@telia.com  
 
Driften av detta företag ligger utanför vårt projekt, men bildandet är ett direkt resultat av 
projektet. Förutom att producera pellets är det tänkt att detta företag även skall bygga 
demonstartionsanläggningar som visar att tekniken även kan fungera i Ryssland. 
 
4.5 Samarbete med projekt ”Balder” och ”Frej” 

mailto:elva@novline.ru
mailto:31ekstrm@telia.com
mailto:axel.gisslen@telia.com
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Äfab har under flera år haft mer eller mindre regelbunden kontakt med Aili Liib, MiljöTeknik 
Öresund, och kunna följa Ailis arbete med att bygga upp pelletseldade anläggningar i Estland. 
Vi har därför under vårt projekt haft löpande kontakt med MiljöTeknik Öresund för att utbyta 
erfarenheter och kontakter. 
 
Projekt Balder syftar till att i Estland, Lettland och Litauen överföra svenskt know-how kring 
förädlade trädbränslen i närvärme och villa. Genom konkreta projekt visa lönsamhet och 
skapa fungerande referensanläggningar med svensk teknik och svenskt kunnande som bas och 
därigenom öka svenska företags möjligheter till export. Samtidigt skapas förutsättningar för 
ett ökat samarbete mellan små- och medelstora företag i länderna och därigenom erhålls 
förutsättningar även för långsiktiga investeringar. 
 
Förutom att man skall presentera effektiva och mätbara lösningar för en effektivare 
energianvändning i byggnader skall MiljöTeknik inom Projekt Frej - som är på väg att starta 
upp - genomföra i princip samma sak som man gör inom projekt Balder i NV Ryssland. 
Projekt Frej har därför förutsättningen att direkt haka på vårt pelletsprojekt och bli en logisk 
fortsättning där vi slutar. 
 
4.6 Workshop och presentation av svensk teknik 
I och med bildandet av ett joint venture företag – Axelva – var huvuddelen av vårt projekt 
avslutat. Vad som återstod vad att genomföra en workshop där – förutom ren 
pelletsinformation - huvudmålsättningen var att introducera svensk förbränningsutrustning för 
den ryska marknaden. Vi valde att lägga denna workshop så sent som möjligt inom projektet 
med förhoppningen att vi hade kunnat presentera även en fungerande pelletsproduktion i 
Novgorod. 
 
Workshopen riktades mot i första hand till följande svenska och ryska målgrupper: 

 
- tillverkningsföretag av utrustning för förbränning av pellets 
- konsultföretag med know how inom området  
- företag som producerar pellets 
- grossistföretag för försäljning av pellets 

 
Det visade sig vara direkt omöjligt att få svenska företagare att åka till Novgorod. Dels finns 
fortfarande starkt rotade fördomar om utbredd kriminalitet, dels upplevdes Novgorod som 
väldigt avlägset geografiskt och dels ser man inte Ryssland som en ”mogen marknad”. Ett 
vanligt svar var att om man skulle satsa på export i österled så var det framförallt i Polen och 
Tjekien som uppfattades som mycket intressantare. Möjligtvis även Baltikum när de nu blir 
medlemmar i EU. Men den Ryska marknaden - den bedömer man som avlägsen. 
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Eftersom en presentation av svensk teknik 
var ett av huvudmålen för en workshop 
gjorde vi den bedömningen att våra ryska 
intressenter tämligen lätt kunde ta sig till 
S:t Petersburg och till S:t Petersburg skulle 
det vara möjligt att locka svenska företag. I 
och med kontakterna med SPB Forrest 
Research Institut kunde vi även på plats få 
hjälp med lokaler och praktiska 
arrangemangen om vi valde S:t Petersburg.  
 
Vi fick lägga mycket tid på att tala med 
potentiella svenska företag för att få med dessa till Ryssland. Genomgående finns en uttalad 
och stark rädsla för att ens åka till Ryssland. Än svårare var det att tänka sig göra affärer med 
Ryska företag. Detta är naturligtvis till största delen fördomar, men inte desto mindre ett av de 
stora hindren vi upplevt inom projektet. 
 
För att göra programmet än mer attraktivt för svenska deltagare inbjöd vi därför Svenska 
Handelskammaren till workshopen för att för våra svenska deltagare presentera hur det går till 
att göra affärer i f d östländer i allmänhet och i Ryssland i synnerhet.  
 
Nu råkade vårt program krocka med att IKEA öppnade ett nytt varuhus i S:t Petersburg och 
till den invigningen kom även näringsminister Leif Pagrotsky, vilket gjorde att 
handelskammarens personal var upptagen. Man beklagade detta, men på inrådan och 
rekommendation av handelskammaren fick vi kontakt med – och engagerade - Ulf Öqvist, 
SweHeat som blev en mycket uppskattad föreläsare. Ulf har mångårig erfarenhet av handel 
med Ryssland i nära samarbete med handelskammaren. 
 
För att visa, både för ryska och svenska 
deltagare, att det är möjligt att bygga och 
driva pelletseldade anläggningar 
engagerades även Bengt Andersson, ÅF 
och Aili Liib, MiljöTeknik Öresund som 
föreläsare. Projekt Balder med erfarenhet 
från framförallt Estland och projekt Frej 
som även kommer att innefatta NV 
Ryssland fick fungera som ”goda 
exempel”. 
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5. RESULTAT 
 
De kvalitativa och kvantitativa mål för projektet som beskrivs i 2.1 har i stort sett uppnåtts 
enligt planen.  
 
Vårt projekts huvudmålsättning är att undersöka förutsättningarna för pelletsproduktion i 
Novgorodregionen i nordvästra Ryssland och etablera ett fungerande nätverk av ryska och 
svenska företag och personer vilka inom en snar framtid kan etablera en 
produktionsanläggning. Utgångspunkten för projektet är ett starkt växande behov av pellets på 
världsmarknaden och det faktum, att behovet inte kan tillgodoses utan att ta i anspråk de 
enorma råvarutillgångarna i Ryssland. 
 
Idealt för en pelletsproduktion är om man kan integrera en pelletsproduktion direkt i ett större 
sågverks produktion. I Novgorodregionen finns idag bara ett riktigt stort sågverk – Madok – 
med Österikiska ägare. Initialt, efter inledande kontakter med företagsledningen, hade vi 
hoppas på att detta företag skulle kunna vara en tänkbar framtida pelletsproducent. Men detta 
visade sig att på kort sikt inte gå att genomföra. 
 
Redan efter de inledande inventeringsarbetena stod 
det klart att även om råvarutillgångarna är stora 
totalt sett, så är de, med undantag från Madok, 
mycket utspridda geografiskt och ofta av sämre 
kvalitet. Nästan allt det timmer som sågas i regionen 
är obarkat och i den mån det finns torrare och renare 
kutter- och hyvelspån blandas denna med den med 
övriga restprodukter. Härigenom stod det också klart 
att vi måste få med ett kvalitetstänkande från i första 
hand ett antal råvaruproducenter.  
 
Vi har därför i alla våra kontakter med sågverk och 
andra råvaruleverantörer informerat om detta. Men 
det är inte lätt att förändra etablerade 
produktionslinjer där man betraktar sågspån som en 
mer eller mindre värdelös biprodukt. Här återstår ett 
enormt informationsarbete innan man ser råvaran 
som en naturlig tillgång. 
 
Logistikmässigt kan vi också konstatera att det sannolikt finns andra regioner inom NV 
Ryssland som har bättre förutsättningar för en pelletsproduktion i stor skala. Men med mindre 
produktionsanläggningar och ett differentierat utbud av alternativa råvaror som t ex bark, 
lövträ och torv, i kombination med närheten till forskningsinstitut och en god tillgång på 
välutbildad arbetskraft finns det ändå i Novgorod förutsättningar att bli ett framtida centrum 
för utveckling av pelletsteknologi. Något som vi tagit fasta på i våra diskussioner med företag 
och regionadministration. 
 
Förutom insatserna från Skogsstyrelsen kan det samarbete som startades i och med seminariet 
i dec 2002 mellan SP och S:t Petersburg Forestry Research Institute och Lisino Skogskollege 
därför i framtiden visa sig vara mycket värdefullt när det gäller att få acceptans för en 
framtida inhemsk marknad. Sammankopplingen underlättades av det samarbete som sedan 
flera år funnits mellan Energimyndigheten och SPB Forest Research och Lisino skogscollege. 

 
Bilden är från spånlagret vid pelletsfabriken i Härnösand. Ett 
av problemen i Novgorod är att råvaran normalt finns spridd 
över en större yta och har högre barkinnehåll. 
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5.1 Varför Novgorodregionen 
Novgorodregionen är belägen sydost om S:t Petersburg. Regionhuvudstaden, Veliky 
Novgorod, ligger 190 km från S:t Petersburg. Regionen omfattar 55.000 km2. Det motsvarar 
hela Svealand utom Dalarna. Invånarantalet i regionen är ca 740.000 varav  ca 240.000 bor i 
regionhuvudstaden. 
 
Staden Novgorod grundades år 859 och har 
spelat en mycket viktig roll i Rysslands 
historia. Novgorod var också en strategisk 
stödjepunkt redan under vikingatiden vid 
förbindelseleden sjövägen mellan Östersjön 
och Svarta havet. Novgorod var också den 
östligaste utposten i Hansans handelsnät i 
norra Europa.  
 
Regionens näringsliv är mångsidigt, men med 
en tyngdpunkt på skogs- och trävaruindustri. I 
övrigt finns bl a en stor kemisk industri, 
verkstadsindustri, elektronisk industri och livsmedelsindustri. 
 
Novgorodregionen har stora tillgångar på skog och enligt officiella siffror från utnyttjas 
endast omkring 30 % av avverkningsbar kapacitet. Enligt beräkningar, som redovisas av 
regionadministrationen, möjliggör den årliga tillväxten ett uttag på ca 10 miljoner m3 per år. 
Det finns ett stort intresse att modernisera skogsindustrin och öka både virkesuttaget och 
förädlingsgraden, samt ta tillvara restprodukterna, som idag endast utnyttjas i ringa grad. 
 
Ungefär 70 % av skogsarealen i Novgorodregionen är lövskog, i huvudsak al, asp och björk, 
som i Ryssland är i det närmaste värdelös. Det finns ett uttalat nationellt intresse att öka 
andelen barrved samtidigt som avverkningstakten och förädlingsgraden för sågtimmer 
behöver ökas. I Novgorod planeras därför nyetableringar av ett större sågverk med 
svensk/finländska intressenter (Stora Enso). Detta kommer att ytterligare öka tillgången på 
råvara. 
 
Regionen har goda kommunikationer. Det går två 
järnvägar som båda förbinder regionen med Moskva 
och S:t Petersburg. Den stora huvudlandsvägen 
mellan Moskva och S:t Petersburg passerar också 
genom regionen. Den har hög standard. I övrigt är 
vägnätet väl utbyggt, om än med en varierande 
standard. Mellan sjön Ilmen vid Veliky Novgord 
och Ladoga flyter floden Volchov, som kan 
trafikeras med pråmar, som lastar 3 000 ton. 
Telekommunikationerna fungerar bra. 
Mobiltelefonnätet täcker alla huvudvägar och 
centralorter. Internet och datakommunikation har 
anslutning till Global Network IBM. Även 
hotellstandarden i Veliky Novgorod är god.   
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Förutom Ryska Centralbanken finns ytterligare ett 10-tal ryska affärsbanker i regionen som 
samarbetar direkt med Uni-bank (Dk), Kommerzban AG och Dresdner Bank AG (D), 
Zentrobank (A) och Merita Bank (Fin). Ledningen i regionen ger intryck av kompetens och 
förändringsvilja. Intresset att utveckla samarbetet med Sverige är mycket stort. Novgorods 
universitet har hög standard och gott anseende. Det är omvittnat att regionen har ett 
näringsvänligt klimat och ger god service åt utländska företag, som etablerar verksamhet där. 
De utländska investeringarna i regionen är omfattande.  
 
Mellan Örebroregionen och Novgorodregionen pågår ett omfattande- och mångsidigt 
samarbete. Kontakterna inleddes redan 1993 och året därpå, 1994, ingicks ett avtal om 
”Friendship and cooperation” mellan Länsstyrelsen i Örebro och guvernören i 
Novgorodregionen. Avtalet upptog tio olika områden för samverkan. Inom de flesta av dem 
har det inletts ett mer eller mindre omfattande samarbete. I det är myndigheter, organisationer 
och företag involverade. 
 
Ett av områdena avsåg handel och annat kommersiellt samarbete. Speciellt för att utveckla det 
området bildades 1994 företaget NovBro AB. Ägare till NovBro AB är företag och 
privatpersoner med intresse för att utveckla de kommersiella kontakterna med Ryssland i 
allmänhet och Novgorodregionen i synnerhet. I det syftet har det särskilt under senare år 
pågått en omfattande inventering av affärsmöjligheter mellan företag i första hand inom dessa 
områden, men även utanför dem. 
 
Ett annat projekt, som är under arbete, avser utveckling av skogs- och trävaruindustrin i 
Novgorodregionen; allt från avverkning till förädling av olika trävaror och även utnyttjande 
av restprodukter som bränsle. 
 
Inom ramen för detta projekt aktualiserades på hösten 
2001 frågan om produktion av pellets i 
Novgorodregionen. Då inleddes ett samarbete mellan 
NovBro AB och Äfab. Eftersom intresset för import av 
pellets från Ryssland är mycket stort kontaktades även en 
rad andra intressenter i Sverige.  
 
I januari 2002 genomfördes ett första gemensamt besök i 
Novgorod med syfte att bana väg för en pelletsproduktion 
i regionen. Vid överläggningar med viceguvernören 
Skibar och representanter för Ekonomiska Kommittén och 
Kommittén för naturresurser framkom ett mycket starkt 
intresse från den ryska sidan för projektet och en tydlig 
vilja att medverka i projektets realiserande. 
 
5.2 Råvarutillgångar och förutsättningar 
Råvarutillgångarna i är spridda över stora delar av regionen med en större koncentration i 
området nära huvudstaden Veliky Novgorod samt de norra och östra delarna. Inom projektet 
har vi hittills besökt - eller på annat sätt kontaktat - ett 50-tal sågverks- och andra 
träbearbetningsföretag. Dessa har bekräftat administrationens beräkningar av 
råvarutillgången.   
 
Prisbilden varierar dels mellan olika råvaruslag, dels mellan olika delar av regionen. Det kan 
emellertid konstateras, att råvarupriserna är relativt sett låga. Klenvirke i skogen kostar t ex 
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inget alls. Flera skogsföretag betalar hellre böter än tar hand om avverkningsavfall. Även 
annan råvara kan tillhandahållas gratis.  
 
Enligt en inventering, som har utförts av regionadministrationen, ”produceras” det i hela 
regionen f n ca 75.000 m3 spån, ca 120.000 m3 fast sågverksavfall och ca 30.000 m3 bark. För 
tillverkning av flis finns dessutom närmast obegränsad tillgång på klenvirke och lövskog som 
till största delen lämnas kvar i skogen. Stora tillgångar men spridda över en stor yta. 
 
Enligt våra inventeringar utförda av IdeTeknik AB och LIK är dessa siffror säkerligen i 
underkant och tillväxten i skogen är mångdubbelt större än avverkningstakten. Det finns fyra 
kategorier av råvara: 
 

1 Torr såg- och hyvelspån från hyvlerier, snickerier och möbelfabriker. Den används fn 
till en del till bränsle. En del läggs i deponi. I de anläggningar där denna råvara 
framställs skulle de behövas enkla anordningar för fuktskyddad förvaring av råvaran. 
För råvaruförsörjningen till den planerade referensanläggningen studeras för 
närvarande alternativen att antingen hjälpa nämnda anläggningar med utrustning för 
fuktskyddad förvaring och hopsamling av råvara från flera anläggningar eller att 
anskaffa en torkanläggning så att fuktig råvara från ett större sågverk kan användas. 

 
2 Fuktig råvara i form av sågspån och fast sågavfall från sågverk. Den senare kräver 

flisning.  
 

3 Skogsavfall (toppar och grenar), som för närvarande i stort sett lämnas kvar i skogen. 
Avverkande företag betalar hellre böter än transporterar ut denna råvara ur skogen, 
eftersom det inte finns någon efterfrågan på den. 

 
4 Hela träd, främst lövträ (asp och al), som betraktas som praktiskt taget värdelös skog. 

För produktion av pellets av lövträ krävs antingen inblandning av viss procent barrträ 
för ligninets skull eller tillsats av annat bindemedel. 

 
Sammanfattningsvis gäller, att råvarutillgångarna räcker för en mycket omfattande produktion 
av pellets i Novgorodregionen. Problemet ligger logistikmässigt i att samla in denna råvara 
och skapa en större pelletsfabrik. 
 
5.3 Beräknad produktionskostnad för bränslepellets i Novgorod 
Vi har i projektet tagit fram en första mer genomarbetad kalkyl på vad en pelletsproduktion i 
Novgorod skulle kunna tänkas dra för kostnader och även överlämnat denna till det nybildade 
joint venture-företaget Axelva: 
 
Förutsättningar är tillgång till spån med en fukthalt 10 – 15%, ett elpris på 1,26 Ru / kWh, 
transportkostnad i hyrd lastbil 250 Ru / h, arbetskraftskostnad 20 Ru / h, årsproduktion 4000 
ton (2 st SCB-pressar). Vidare att 7m³ spån ger 1m³ bränslepellets och att 1m³ bränslepellets 
väger 650 kg med ett värmevärde på 4,6 - 4,9 kWh / kg. Spånkostnaden uppskattas till 10 Ru / 
m³ som medelvärde. 
     
Hemtagning av spån 
En lastbil med kapacitet om ca 20m³ lastvolym hyrs in. Om vi antar att lastning/lossning samt 
transport tar ca 4 timmar per last får vi följande hemtagningskostnad. 
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Hyra lastbil 4 timmar x 250 Ru = 1000 Ru Inköp 20m³ spån x 10 Ru = 200 Ru 
 
Totalt 1200 Ru för 20m³ spån vid bränslepelletsfabriken. Detta motsvarar en transportkostnad 
om 650 Ru / ton bränslepellets 
 
Produktionskostnad pelleteringsmaskin 
Energiförbrukning press = 30 kW / h 
Energiförbrukning kvarn = 7,5 kW / h 
 
I förutsättningarna anges årsvolym om ca 4000 ton vilket gör att vi här räknar med 2 pressar 
och kvarnar. Detta ger 75 kW / h. Om vi därtill lägger 5 kW / h för övrig elförbrukning såsom 
lyse mm får vi ett totalt energibehov om 80 kW / h. 
 
Pressarna har en kapacitet om mellan 250 och 350 kg per timme. Om vi antar en årsvolym om 
4000 ton skulle detta ge en tillgänglighetsgrad om 65% av kontinuerlig (24 timmar om 
dygnet) maxproduktion. 
 
Var timme produceras ca 28 st säckar om 16 kg med bränslepellets och var timme förbrukas 
ca 4,8 m³ spån. Med ett elpris på 1,26 Ru / kWh blir den totala elkostnaden 101 Ru / per 
timme, eller 222 Ru / ton bränslepellets. 
 
Arbetskraftskostnad 
Om vi antar att det behövs två personer som opererar pressarna så får vi en kostnad på  
40 Ru / h. Arbetskraftskostnaden motsvarar i då 90 Ru / ton bränslepellets. 
 
Lokalkostnad 
Om vi antar att det åtgår en yta på 3 000 m² och vi har en hyreskostnad om 5 000 Ru per  
1 000m² och månad så får vi en hyreskostnad per år om 180 000 Ru 
 
Hyra av mark (3 000m²) kostar på årsbasis 13 500 Ru 
 
Totala lokalkostnader motsvarar ca: 50 Ru / ton bränslepellets. 
 
Totalt skulle detta ge en produktionskostnad någonstans runt 1 000 Ru / ton oräknat ev 
torkning av råvara, kapitalkostnad, avskrivning för investeringen samt vinstmarginal för 
investeraren. Notera att transporten av råvaran är det i särklass största posten, vilket är 
naturligt om tillverkningen är småskalig och inte är direkt integrerad med 
sågverksproduktionen. 
 
Med reservation för den ovan redovisade osäkerheten i kalkylen står det ändå klart att det 
kommer att vara lönsamt att producera pellets i Novgorod, och att det även borde finnas 
förutsättningar att kunna transportera denna produktion till såväl den svenska marknaden till 
marknadsmässiga priser som till en begynnande rysk hemmamarknad.  
 
Den hotbild som finns är logistikmässig. En större pelletproduktion i ett bättre geografiskt 
exportläge kommer naturligtvis att försämra lönsamheten för export från Novgorod. Ett 
förhållande som troligen förr eller senare kommer att uppstå. Därför är det också troligt att det 
blir den inhemska användningen som på lite längre sikt kommer att använda pellets som 
produceras i Novgorod. 
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Vi vidhåller därför att det för att det behövs någon form av investeringsstöd för att snabbt 
komma igång med referensanläggningen, och vi har rekommenderat företaget att ta kontakt 
med ”Starta Öst”.  
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5.4 Möjligheter, problem och risker 
Enligt den nya jordförvärvslag, som har antagits i Ryssland, kan mark inte förvärvas av 
utlänningar. Däremot kan ett utländskt företag hyra mark på 49 år. Priset på hyra av mark 
varierar med hänsyn till läget mellan 2.50 och 7.00 rubel per m2. 
 
Elpriset kan också variera mellan olika distrikt. I Veliky Novgorod är priset för industrier 1,16 
rubel per KWh. Vatten för industriändamål kostar 9.75 rubel per m3. 
 
Dessa kostnader kommer dock inte att väga tungt i en driftkalkyl. Slutgiltiga data kan 
fastställas först när lokaliseringen är bestämd. 
 
Enligt regionadministrationen är arbetskraftstillgången god i hela regionen. Det bekräftas 
också av företag. Men det betonas också att det kan krävas utbildning. Arbetskraftskostnaden 
för utländska företag uppges av administrationen till 200 – 350 $ per månad. Därtill kommer i 
dagsläget 35 % i lönefondskostnad (skatt som betalas av företaget). Även dessa uppgifter 
bekräftas av företag. I övrigt råder en viss oklarhet om skatterna. Det finns regionala regler 
om skattebefrielse eller skattenedsättning för utlandsägda företag. Dessa regler är emellertid 
nu ifrågasatta av de federala myndigheterna. Frågan torde inte kunna i detalj klarläggas förrän 
i samband med förhandlingar om ett konkret projekt. 
 
Lönekostnader och utbildningsbehov får bedömas närmare av de aktörer som skall etablera en 
fabrik för pelletsproduktion. Generellt beräknas dock byggkostnaderna i Novgorod motsvara 
ca 500 USD per m2. Men för en första mindre produktionsanläggning krävs att det finns 
möjligheter att etablera denna i befintliga byggnader hos en samarbetspart. 
 
Det finns god tillgång till mark och industrilokaler lämpade för pelletsproduktion, men läget 
måste bedömas med hänsyn till transportlogistik. Därför har det varit en viktig målsättning att 
finna samarbetspartner i Norgorod. Vi menar att i och med bildandet av joint venture-
företaget har det etablerats en lämplig och trovärdig aktör i regionen. 
 
5.5 Förväntade resultat 
Det övergripande målet för projektet har varit att utreda förutsättningarna för en 
pelletsproduktion i Novgorodregionen. Behovet av ökad pelletsproduktion har sin grund i 
mycket bistra realiteter. En är att tillgångarna på fossila bränslen i världen är begränsad. Hur 
länge de räcker beror på förbrukningen. Om alla jordens invånare skulle ha samma 
förbrukning per person som t ex invånarna i USA skulle tillgångarna endast räcka något 
enstaka år. 
 
En annan bister realitet är att de miljöskador, 
som de fossila bränslena orsakar, innebär ett 
katastrofhot, främst via växthusgaserna. Som 
ett första steg i en strategi för att avvärja det 
hotet har EU för sin del åtagit sig att reducera 
utsläppen av koldioxid med 8 % fram till 
2012, jämfört med 1990 års nivå. Den 
energimängden motsvarar 500 TWh, eller 
lika mycket som Sveriges hela energibehov. 
Omräknat till pellets blir det 100 miljoner 
ton. Att jämföra med dagens svenska 
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användning som uppgår till mindre än 1 milj ton (2002). 
 
Förutom miljöhotet talar starka ekonomiska och sysselsättningsmässiga skäl för ökad 
produktion och användning av ett biobränsle som pellets. Priset på fossila bränslen är redan 
nu betydligt högre än på biobränsle. Detta gäller idag i såväl Sverige som i delar av Ryssland. 
Allt talar för att priset på fossilt bränsle dessutom kommer att fortsätta att stiga i en allt 
snabbare takt. Uppstår brist på energi hotas sysselsättningen och den allmänna ekonomiska 
utvecklingen. 
 
Europas stora tillgångar av biobränsle finns i Ryssland, framförallt i nordvästra Ryssland. Där 
finns 55 – 70 miljoner hektar skog, vilket är mer än i alla de nordiska länderna tillsammans. 
Det är därför nödvändigt att i större utsträckning ta i anspråk Rysslands råvarutillgångar.  
 
Vårt lilla projekt har naturligtvis inte lösningen på denna enorma uppgift. Men med hänsyn 
till att projektet ligger rätt i tiden och avser någorlunda rätt geografiskt område i NV 
Ryssland, kan det ovan redovisade övergripande målet kan brytas ner i ett antal delmål: 
 
För Sveriges del: 
 

• Bidra till att minska användningen av fossila bränslen. 
• Sänka kostnaderna för uppvärmning. 
• Skapa arbetstillfällen i företag, som producerar utrustning för tillverkning av pellets 

och utrustning för transport och eldning av pellets samt i företag, som bedriver 
utbildning på området. 

 
För Rysslands del: 
 

• Miljöeffekter av ökad användning av biobränsle istället för fossil energi. 
• Bättre hushållning med egna reserver av olja och naturgas. 
• Bättre skogsvård genom att klenvirket kan tas till vara. 
• Ökad medvetenhet och kunskap på bioenergiområdet. 
• Ökad sysselsättning. 

 
Projektets relation till dessa delmål måste ses på längre sikt. Genom att vårt projekt bidrar till 
att få igång en rysk pelletsproduktion säkras även på sikt tillgången på pellets för den svenska 
marknaden. Och en ökad pelletsproduktion utanför landets gränser bidrar i sin tur till en ökad 
konkurrens som pressar priset och garanterar användarna lägre uppvärmningskostnader. 
 
Eftersom svenska tillverkare av eldningsutrustning är ledande i Europa kommer en rysk 
pelletsproduktion även att leda till att pellets används i Ryssland. Därmed öppnas en ny 
marknad för svensk export, samtidigt som användandet minskar användningen av fossil 
energi i Ryssland. 
 
Med en pelletsproduktion följer med automatik ett ökat medvetande om råvarans betydelse. 
En råvara (sågspån) som idag betraktas som värdelös hanteras oftast också därefter. Men om 
råvaran har ett värde kommer hanteringen att förbättra- och genomsyra stora delar av 
skogsbruket från skogen till sågverket. Med ett ökat medvetande följer även en bättre 
skogsvård som på sikt leder till högre avkastning, ökad sysselsättning och förbättrad 
lönsamhet.  
 



 

 

21

Novgorodregionen är förmodligen inte den mest optimala etableringsorten för storskalig 
pelletproduktion, men kommer ändå att lämna ett bidrag till uppfyllandet av dessa mål. 
Samtidigt kan den också bli en värdefull bas för utvecklingen av ett långsiktigt samarbete 
inom hela skogs- och trävaruområdet.  
 
I Novgorod finns högt utbildad arbetskraft samtidigt som skogsindustrin är betydande. Med 
många små pelletstillverkare och ett samarbete med forskarna i bl a Lisino kan 
Novgorodsregionen etablera sig som den region där man testar och utvecklar alternativa 
råvaror för pelletproduktion. Då är många små tillverkare som lätt kan ställa om produktionen 
en stor tillgång.  
 
Som tidigare nämnts har det under våren 2003 bildats ett joint venture företag – Axelva – med 
avsikt att etablera och driva en mindre referensanläggning för pelletsproduktion i Novgorod. 
Företaget är grundat på initiativ av de ryska aktörer som under projektet arbetat med att 
inventera råvarutillgångarna med NovBro AB och Hällefors Ecobriketter AB som delägare. 
 
Det nybildade företaget har inlett förhandlingar om leverans 
av en pelletspress, typ den tidigare nämnda svensktillverkade 
SPC-pressen (se bilen till höger). Hällefors Ecobriketter (som 
ingår i joint venture-företaget) tillverkar idag pellets i 
Hällefors med just denna press och har därmed även egna 
erfarenheter från produktionen. 
 
Mellan Hällefors Ecobriketter, som även driver ett åkeri, och 
ett transportföretag i Novgorod pågår dessutom diskussioner 
om bildande av ett särskilt joint venture för samarbete på 
transportområdet. Det skulle i så fall underlätta lösningen av 
logistikproblemen och även möjliggöra en export av pellets 
till Sverige. 
 
Från svensk sida tillförs nödvändig kompetens för produktionsplanering, företagsledning, 
marknadsbearbetning och personalutbildning. Moderna system måste installeras för 
management, produktkontroll och resultatuppföljning. Investeringar skall ske i teknisk 
utrustning från i huvudsak svenska företag, främst då maskiner för själva 
pelletstillverkningen. Troligast är att det kommer att installeras en SPC-press (se bild ovan.) 
Genom att SPC-pressen i princip levereras som ”nyckelfärdig fabrik” med svensk 
produktionsstandard när det gäller säkerhet och skydd mot olycksfall skapas också 
förutsättningar för att framtida pelletsproduktion tar hänsyn till god arbetsmiljö när den 
etableras. 
 
Den ryska sidans insatser består huvudsakligen i att framledes driva pelletsproduktionen och 
det är också naturligt att den ryska sidan ansvarar för samordningen när det gäller råvaruinköp 
och råvarutransporter från olika delar av regionen. Vidare att ansvara för de investeringar i 
lokaler och den utrustning, som kan- och bör anskaffas i Ryssland. 
 
Vårt projekt har kunnat utnyttja att Energimyndighetens sedan flera år tillbaka arbetat 
tillsammans med Lisino Skogskollege och SPB Forest Research i S:t Petersburg och därmed 
skapat en grundläggande förståelse till vårt projekts önskade resultat. De inledande samtalen 
som hållits med Lisino Skogskollege om samarbete när det gäller såväl produktion som 
information och utbildning samt forskning fortsätter. Projektets inledande seminarium i 
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Novgorod och avslutande workshop i S:t Petersburg har lett till etablerandet av kontakter 
mellan forskarintressen från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och SPB Forest 
Research i S:t Petersburg. Dessa kontakter flyttar forskningen närmare marknaden och vi 
förväntar oss att samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas. Det finns i varje fall goda 
förutsättningar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete inom FoU.  
 
Under december 2003 genomfördes en avslutande workshop där vi tillsammans med bl a 
Lisino Skogskollege kunde erbjuda såväl marknadsaktörer som forskare från både Sverige 
och Ryssland ett intressant program. Workshopen genomfördes i S:t Petersburg då detta var 
en förutsättning att kunna locka svenska företag som utställare. 
 
Under projektets löptid har det i S:t Petersburgsområdet och Karelen startat inte mindre än 5 
st pelletsfabriker med en beräknad årsproduktion av tillsammans uppemot 120 000 årston. Det 
har också bildats en Rysk Bioenergiförening – Russian Biofuel Association - bl a av 
intressenter från nämnda pelletsproducenter. Projektet har förmedlat kontakten mellan Axelva 
och föreningens talesman Vladimir Bazhin.  
 
5.6 Direkta resultat från projektet 
Inom projektet finns inga direkta investeringar i produktionsanläggningar utan vårt projekt 
skulle i första hand värdera tillgångar och möjligheter för pelletsproduktion och sprida 
kunskap om teknik och möjligheter.  
 
Inventeringsarbetet och byggandet av nätverk har i stort sett gått bra. Mycket beroende på en 
mycket aktiv och för projektet synnerligen värdefull kontakt med Vadim Razumovski som 
både med stort engagemang och god lokalkännedom sett till att vi kommit i kontakt med i 
stort sett alla råvaruproducenter i regionen. 
 
Det finns nu ett väl utvecklat lokalt nätverk1 av personer som vill arbeta med pelletsteknik i 
Novgorod. Tillgångarna på råvara är väl genomlysta och finns dokumenterade hos bl a 
regionadministrationen i Novgorod. Och vi har visat att även kostnaden för en produktion ger 
en hållbar kalkyl. Ett Joint Venture-företag med svenska och ryska ägare är bildat som skall 
omsätta dessa förutsättningar i praktiken. Svenska företaget SPC har tack vare projektet 
förutom två pelletspressar till Novgorod offererat ytterligare två stycken pressar till S:t 
Petersburgsområdet. Dock har produktionen inte ännu kommit igång. 
 
Det seminarium som genomfördes den 16- 17 december i Novgorod blev mycket lyckat. 
Seminariet genomfördes i samarbete med regionförvaltningen och samlade 61 deltagare från i 
huvudsak rysk skogsindustri. Även om det funnits ett forskarsamarbete mellan Sverige och 
Ryssland sedan 1990-talet så är kunskapen ute hos företag och potentiella användare om 
pellets mycket låg. Programmet hade därför en inriktning på att i första hand presentera vad 
pellets är och vad bränslet ger för möjligheter.  
 
Vi har i efterhand - från olika deltagare - från fått bekräftat att vi över förväntan lyckades nå 
ut med vårt budskap och att det har skett en stor spridning av informationen kring vårt 
pelletsprojekt även långt utanför Novgorodregionen. Efter seminariet har förfrågningar 
kommit även från flera andra intressenter i andra delar av nordvästra Ryssland. 
 
                                                 
1 Lämplig kontaktperson för nätverket i Novgorod är antingen Oleg Klimov;Regionadministrationen eller Vadim 
Razumovski; Archeplag,eller från den svenska sidan Björn Gisslen; Ideteknik AB eller Axel Gisslen; Novbro AB. 
Adress se bilaga. 
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Också tillkomsten av ett planerat program för energisparande, som diskuteras för Novgorod, 
där en övergång från fossila bränslen till biobränsle diskuteras som en viktig åtgärd kan delvis 
tillskrivas som ett resultat av vårt seminarium. Ett protokoll om det samarbetet har den 5 
februari 2004 undertecknats av kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Mats Sjöström, och 
borgmästaren i Veliky Novgorod, Nikolay Grazdankin. Örebro kommun söker finansiering 
genom SALA/IDA. 
 
I projektplanen beskrivs syftet med projektet är att bidra till hållbar utveckling i denna del av 
Ryssland genom att bidra till effektivare energianvändning och därmed minskad miljö-
belastning. Detta har också stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Detta skall 
uppnås genom att förmedla kunskap och erfarenhet om energieffektivisering i alla led såsom: 
 
• Byta dyr och miljöstörande energi mot billigare och miljövänlig. Därmed har 

projektet en klar anknytning till ett annat Örebrobaserat projekt, som handlar om 
samarbete på bioenergiområdet. 

 
• Energieffektivisering i samhällsplanering och byggande. 
 
• Energieffektivisering i befintliga byggnader och lokaler. 
 
• Upplysning och utbildning 
 
Örebro kommun har i många år bedrivit ett systematiskt arbete med energieffektivisering på 
alla dessa områden. Det har också givit mycket påtagliga resultat. Resultaten av detta projekt 
bör bli dels inledning av och fortsatt genomförande av energi-effektivisering i 
Novgorodregionen, dels spridning av intresset till andra regioner. 
 
I ett fortsatt samarbete, som etableras genom detta projekt, planeras att etablera ett 
produktionssamarbete i något nybyggnads- eller reparationsprojekt för att demonstrera den 
bästa tillgängliga tekniken på området, att  introducera svensk energitknik som exportvara 
och att i övrigt utbyta erfarenheter, som är av värde för båda parter. 
 
Byggnadsföretag i både Örebro och Veliky Novgorod är klart intresserade av att etablera ett 
sådant samarbete.” 
 
Huruvida vi lyckats med vår andra målsättning att öka förståelsen för att integrera råvaran i 
skogsbruket, d v s att redan i skogen se möjlig råvara som en tillgång, får framtiden utvisa. Vi 
har i alla fall ”sått ett frö” och gjort många fler aktörer medvetna om problemen. 
 
Seminariet ledde även till att kontakter för första gången etablerades för forskningssamarbete 
mellan SP på den svenska sidan och Lisino Skogskollege och SPB Forest Research i S:t 
Petersburg från den ryska sidan. Dessa kontakter har under projekttiden fortsatt och förväntas 
inom den närmaste tiden leda till gemensamma konkreta forskningsprojekt. En ”spinn off-
effekt” som kan visa sig bli mycket värdefull i framtiden. 
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Vår workshop som genomfördes i S:t Petersburg den 11- 
12 december 2003 blev också den mycket lyckad. 
Arrangemanget lockade ett drygt 40-tal ryska deltagare 
och ett 15-tal svenskar, varav 8 st representerade svenska 
tillverkare av pelletsrelaterad utrustning. Även några 
deltagare från de Baltiska staterna fanns närvarande. 
Workshopen arrangerades parallellt som ett forskarse-
minaruim om pellets vilket ökade intresset från de ryska 
deltagarna.  
 
Ett allvarligt orosmoment uppdagades då vi sent i 
planeringen fick klart för oss att den 12 dec var en 
helgdag i Ryssland. Projektets tidplan, och redan 
utskickade inbjudningar, gjorde att vi trots detta valde att 
genomföra workshopen som planerat. Det fanns dock en 
uttalad oro för att vi den 12 december skulle få ett stort 
manfall från de ryska deltagarna. Men trots helgdag och 
ett ymnigt snöfall kom ändå ett 30-tal av ryssarna tillbaka. Något som vi menar är ett mycket 
gott betyg för workshopen som helhet och deltagarnas kvalitet i synnerhet. 
 
En del programmet lämnades åt s k partnering där vi hjälpte till att få igång konkreta 
diskussioner direkt mellan företag. Något som var mycket uppskattat och i synnerhet lett till 
att de deltagande svenska företagen radikalt ändrat uppfattning när det gäller affärsmöjligheter 
i Ryssland. Flera av företagen verifierade att de startat inledande diskussioner om framtida 
samarbete och att de kommer att fortsätta bearbeta nådda kontakter. Ett av 
pelletsbrännarföretagen fick redan under workshopen mer eller mindre klart med en agentur 
med ett Estniskt företag som redan några år arbetat med pelletsinstallationer i Estland och nu 
även börjat arbeta i Ryssland. 
 
En stor del av framgången med workshopen skall tillskrivas det jobb Ulf Ödqvist gjorde som 
föreläsare men framförallt i det engagemang och bollplank han visade under partnering-
arbetet. Även Aili Liib och Bengt Andersson spelade en viktig roll som dörröppnare genom att 
i praktiska exempel visa att det faktiskt är möjligt att göra goda affärer i österled. Projekt 
”Frej” innebär definitivt att marknaden fram till affärsavslut flyttat mycket närmare. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet har lett till att svenska och ryska företag 
och FoU-instanser har hittat varandra och åtminstone i någon mån börjat föra konkreta samtal 
kring ett framtida fördjupat samarbete. Ett samarbete som kommer att leda till att såväl en 
pelletsproduktion som export av svensk teknik kommer till stånd.  
 
Inom projektledningen för vårt projekt har vi konstaterat att MiljöTeknik i Öresunds projekt 
Frej är en naturlig uppföljning och fortsättning till det arbete vi utfört. Här kan vi knyta ihop 
det kontaktnät vi byggt upp med att finna konkreta objekt för investeringar.  
 
Dokumentation som tagits fram inom projektet bifogas som bilaga. 
 
5.7 Marknadsföring i Ryssland 
Såväl stadens- som regionens administration utlovar snabb och effektiv service vid alla behov 
av myndighetskontakter. Intresset för att få in utländska investerare är mycket starkt. När det 

 
Såväl Seminariet som Workshopen 
bevakades av Rysk lokal-TV 
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gäller service hänvisar administrationen till andra utländska etableringar i Novgorod, som 
bevisligen har kunnat genomföras mycket snabbt och smidigt. 
 
Det finns utan tvekan även en relativt stor inhemsk marknad för pellets i Ryssland. Vi har 
initialt funnit två direkta marknader; dels som undercentraler inom fjärrvärmen (och s k 
närvärme) och dels i privatägda bostäder hos de ”nya ryssarna”.  
 
Marknaden i det mellanskaliga registret finns i första hand genom att komplettera fjärrvärme 
och ersätta gas- och oljebrännare i undercentraler. Denna marknad skulle få både ekonomiska 
och miljömässiga fördelar. Men eftersom det i användarled i stort sett saknats kunskap om 
vad pellets är, hur pellets används och om de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med 
pellets krävs en omfattande informations- och marknadsföringsinsats.  
 
I dag upplever vi kunskapen som mycket större även om det fortfarande fattas företag med 
tillräckligt intresse för att våga sätta igång. Denna kunskapsuppbyggande insats har bara 
inletts genom vårt projekt och andra kontakter med administrationen och olika företag. Men 
mycket arbete återstår och projekt Frej är därför en naturlig fortsättning. Jämför gärna med 
Sverige där detta informationsarbete fortfarande pågår trots att vi eldat pellets i större skala i 
mer än 15 år. 
 
Sida stödjer sedan flera år tillbaka ett stort projekt i Novgorod, som går ut på en grundlig 
restaurering av systemen för fjärrvärme, renhållning och VA. För detta krävs stora 
investeringar i ny teknik på alla dessa områden. Förhandlingar pågår om internationell 
finansiering av dessa investeringar, bl a från Europeiska Utvecklingsbanken. För både Sida 
och långivarna är det viktigt att denna stora satsning även leder till miljöförbättringar. Sedan 
två år har Sida en konsult, Eilert Sidestam, placerad i Novgorod för arbetet med detta projekt.  
 
Beträffande försök med eldning av pellets i Novgorod pågår diskussioner med det stora 
fjärrvärmeföretaget ”Teploenergo” i Novgorod. Detta kommunägda företag förser i stort sett 
hela Novgorod med fjärrvärme. Företaget har en stor gaseldad produktionsanläggning och ett 
60-tal mindre undercentraler. Tanken är att som försök och demonstrationsanläggning 
konvertera en av dessa undercentraler till eldning med pellets. En förutsättning är givetvis att 
det först kan startas pelletsproduktion i Novgorod.  
 
Marknaden för småskalig teknik är sannolikt till och med större än vad vi inom projektet 
initialt förväntat. Dels finns ett mycket stort antal elkaminer för spetsuppvärmning. Dessa 
skulle med fördel kunna ersättas med pelletskaminer. Dels finns en stor grupp med köpstarka 
ryssar som gärna investerar i det som är ”inne” och ”modernt”. Här spelar priset på 
investeringen ingen roll. Erfarenheter från marknaden i Österrike visar att det går att sälja 
pelletsteknik på att det är modernt och miljövänligt. 
 



 

 

26

 
6. DISKUSSION 
 
Det är ingen tvekan om att intresset för pelletsproduktion ökar i hela nordvästra Ryssland, och 
utvecklingen nu går fort. När vi genomförde vårt seminarium i Novgorod dec 2002 var det 
knappt någon av deltagarna som visste vad pellets egentligen var. Man hade i bästa fall hört 
talas om bränslet men fördomarna var många. I dag är medvetenheten mycket större och 
redan nu finns minst fyra större pelletsfabriker under uppförande, dock inte i Novgorod. Nu är 
istället svårigheten att hitta även en inhemsk marknad och presentera en lönsamhet för en 
inhemsk användning som ersättning för olja och naturgas.  

 
Men vi har märkt, även i Novgorod, att i takt med att investeringar görs i både små och stora 
sågverk blir det allt vanligare att man samtidigt även undersöker möjligheten till 
pelletsproduktion. För Novgorod, med många mindre sågverk och träindustrier, betyder detta 
att det kommer att finnas en marknad för i första hand mindre pelletspressar. Detta i sin tur 
brukar åtminstone i Sverige gynna en inhemsk marknad. Novgorods geografiska placering 
mellan Moskva och S:t Petersburg kan då visa sig vara utmärkt för en småskalig användning. 
 
De tidigare väl etablerade kontakterna med regionadministrationen i Novgorod har varit till 
stor nytta i projektet. Inom administrationen har Ekonomiska Kommittén och Kommittén för 
naturresurser varit involverade. Efter kartläggningen av de generella förutsättningarna för 
pelletsproduktion i Novgorodregionen har arbetet fortsatt med mer detaljerade diskussioner 
och förhandlingar med flera olika företag. Det är ett tidskrävande arbete som avser 
lokalisering, finansiering, detaljerade investerings- och driftkalkyler samt produktionstekniska 
frågor. Kontakt upprätthålls hela tiden med administrationen. Kontaktperson i 
regionadministrationen är Ekonomiska Kommitténs chef, Oleg Klimov. 
 
Andra regioner i Ryssland som har ändå bättre förutsättningar för storsaklig produktion, och 
en gynnsammare transportlogistik, kommer naturligtvis också att satsa på pellets, men 
kommer sannolikt att i första hand att vilja satsa på export. I synnerhet om hela- eller delar av 
investeringen i produktionskapacitet görs med utländskt kapital. 
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Vi har lärt oss att den Ryska marknaden är svår att 
förutsäga. Vad som ibland kan uppfattas som nästa 
omöjligt att utföra, eller som i vart fall man 
förutsäger skall ta lång tid, kan bli gjort på bara 
några månader. Medan saker som vi tycker är 
självklara och enkla istället kan visa sig vara nästa 
omöjliga att genomföra. Ryssland är utan tvekan en 
spännande marknad. 
 
6.1 Samarbete med Energimyndigheten 
Vi har genomgående i vårt projekt försökt vara lyhörda för önskemål och affärsmöjligheter 
som vi genom projektarbetet råkat stöta på även om de inte alltid direkt inte rymts inom den 
ursprungliga projektplanen. Som exempel kan vi nämna förmedlandet av FoU-kontakter 
mellan SP och SPB Forest Research i S:t Petersburg och förmedlingen av offertförfrågningar 
till SPC om pelletspressar från råvaruföretag utanför Novgorodregionen. Vidare kontakterna 
med Lisino Skogskollege och Russian Biofuel Association. Vår ambition har genomgående 
varit att hellre koppla samman befintliga fungerande nätverk än att bygga nya nätverk. 
 
Vårt projektarbete har i huvudsak koncentrerats på att inventera råvaror och etablera kontakter 
med tänkbara aktörer i Novgorodregionen. Det var vår förhoppning initialt att vi skulle kunna 
ha fått hjälp- och utnyttja de kontakter och nätverk som upparbetats via Energimyndighetens 
arbete i NV Ryssland. Men intresset från Energimyndigheten representanter av samarbete har 
varit tyvärr varit obefintligt. Vi har inte ens fått hjälp att sprida inbjudan till vårt seminarium 
och vår Workshop via Energimyndighetens adresser och kontaktnät. Tvärt om har vi ibland 
fått en känsla av att det förekommer en någon form av ensidig- och olycklig konkurrens-
uppfattning som snarare blockerat än utvecklat ett samarbete. En mycket överraskande 
svårighet som vi inte hade väntat oss.  
 
Det är inte fler aktörer som jobbar med pellets i Ryssland än att vi hittade dessa utan 
Energimyndighetens hjälp. Och framförallt Lisino Skogskollege och SPB Forest Research har 
varit mycket värdefulla kontakter i vårt arbete. Vi har därför haft stor nytta av det samarbete 
som varit mellan Stem och dessa parter. 
 
Men vi har uppfattat detta svala intresse från Energimyndighetens sida som mycket märkligt 
då arbetet inom Stem och Nutek ändå båda finansieras av svenska skattemedel som från båda 
håll bl a syftar till att öka svenska företags möjligheter till export. Då borde ett samarbete vara 
en naturlig del när man arbetar mot samma mål i en gemensam marknad och inte konkurrerar 
om enskilda investeringar. 
 
6.2 Många små pelletspressar 
I och med att det enda stora sågverket Madok föll ifrån så minskade förutsättningarna för att 
få igång en större pelletsfabrik i Novgorodregionen radikalt. Med en större pelletsfabik avses 
en produktionskapacitet på 30 000 ton eller mera. Hoppet om en storskalig produktion står 
idag till det nya större sågverk som planeras byggas av Stora Enso i Novgorod Oblast mellan 
Novgorod och S:t Petersburg. Här är en integrerad pelletsproduktion med i investeringen 
redan från början och behovet av extern hjälp är obefintligt. 
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Därmed kan vi bara konstatera att även om förutsättningarna för pelletsproduktion i stor 
skala finns och dessutom är mycket goda, så finns det andra regioner i NV Ryssland som har 
ändå bättre förutsättningar. I dessa regioner har också en pelletsproduktion under 2003 börjat 
växa fram. Idag är en rysk pelletproduktion under uppbyggnad som kommer att ha en 
kapacitet på c:a 120 000 årston. 
 
Vårt projektarbete i Novgorod 
koncentrerades därför på att hitta 
möjliga etableringar för småskalig 
pelletsproduktion baserad på mindre 
kvantiteter torr råvara som inte 
behöver transporteras.  
 
Detta skulle även gynna det svenska 
företaget SPC (Sweden Power 
Chippers) som är ledande tillverkare 
av små- och relativt billiga 
pelletspressar. SPC-pressen har en 
produktionskapacitet på 200- 300 
kg/tim vilket ger en möjlig 
årsproduktion på 2- 3 000 ton per år. 
Fördelen med en småskalig 
produktion är att investeringen är låg 
och man kan i princip köpa nyckelfärdiga fabriker som på bara några dagar monteras på plats. 
Härmed kan pelletproduktionen flyttas till dit råvaran finns och en nyckelfärdig lösning ger en 
god tillgänglighet, bra säkerhet och en arbetsmiljö enligt svenska normer. Många små pressar 
spridda över regionen är bättre för den lokala marknaden än en enda stor fabrik. 
 
Men med en småskalig pelletsproduktion blir logistiken med transporter av färdig pellets en 
avgörande kostnad. Därmed blir även en inhemsk och lokal användning allt viktigare. Något 
som för övrigt även skulle gynna svenska tillverkare av eldningsteknik och öppna dörren för 
svensk export av både utrustning och ”know how”. 
 
De delar av projektet som på kort sikt varit mest framgångsrikt är nog det faktum att vi 
lyckats få acceptans för en småskalig pelletsproduktion och därmed en lansering av den 
svenska SPC-pressen i Ryssland och bildandet av Joint Ventur-företaget som i Novgorod 
skall verkställa de önskemål vi hade initialt. I SPC:s fall även de ”spinn off” med offerter 
även i S:t Petersbursregionen och andra delar av Ryssland. Något som också underlättar för 
framtida export av svensk förbränningsteknik till Ryssland. 
 
6.3 En lokal marknadspotential finns 
I dagsläget är såväl olja som gas (där den finns framdragen) på den ryska marknaden billigare 
än pellets, och i den mån man är intresserad av att elda biobränsle så är det i första hand flis 
och torv man tittar på. Under vårt projektarbete har vi återkommande fått argumentera för att 
pellets på sikt kommer att vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ även i Ryssland. Att gas- 
och oljepriserna med nödvändighet kommer att öka. En i långa stycken likartad argumentation 
som vi använder i Sverige för att klara konkurrensen med värmepumpar.  
 
Redan inledningsvis i projektet hade vi kontakter med en konsult, Eilert Sidestam, som i ett 
SIDA-projekt är placerad i Novgorod för att arbeta med att modernisera Novgorods vatten 
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och fjärrvärmeförsörjning. Men hänsyn till det viktiga syftet att uppnå miljöförbättringar är 
han beredd att medverka i arbetet för introduktion av pellets som bränslealternativ. Det av 
staden ägda fjärrvärmeverket ”Teploenergo” försörjer ca 80 % av Novgorod stad med värme. 
Bl a finns några mindre anläggningar för uppvärmning av vissa bostadsområden eller företag 
som skulle kunna konverteras inom den allra närmaste tiden. 
 
Men det finns även en inhemsk marknad för småskalig pelletsanvändning hos den grupp av 
köpstarka ryssar som idag utgör en växande 
medel- och överklass med egna hus och större 
villor. I synnerhet finns denna marknad i 
Moskva och S:t Petersburg (med Novgorod 
mitt emellan). Dessa kunder är inte 
priskänsliga utan går mer på vad som är 
”trendigt” och ”inne”. Man kan därför likna 
situationen i Ryssland med den i Österrike. I 
båda fallen är pellets ett något dyrare alternativ 
än olja, men i fallet Österrike har man lyckats 
presentera pelletseldningen som lika bekväm 
som oljan men mycket miljövänligare och 
”inne”. Och Österrike är förmodligen den marknad i Europa som växer snabbast just nu. 
 
6.4 Framgångar och misslyckanden 
Vi har i stort sett lyckats med att uppnå de kortsiktiga målsättningar som vi satt upp 
inledningsvis. Vi har inventerat och utvärderat förutsättningarna för en pelletproduktion i 
Novgorod, vi har medverkat till att det skapats förutsättningar till att en produktion också 
kommer till stånd i och med bildandet av Joint Venture-företag med både svenska och ryska 
delägare. Dock har ännu ingen produktion kommit igång, vilket vi hade hoppats på. 
 
Vi har genomfört både ett seminarium och en workshop med mycket goda vitsord och därmed 
bidragit till att etablera affärskontakter mellan svenska och ryska företag.  
 
Den viktigaste framgångsfaktorn har utan tvekan varit att vi varit lyhörda för marknadens 
förutsättningar och prioriterat ett nära samarbete med lokal ryska aktörer. Vi har i alla 
kontakter varit noga med att försöka presentera ett jämlikt samarbete på lika villkor. Detta för 
att inte uppfattas som ”besserwissers” hos våra ryska samarbetspartners. Något som är viktigt 
för att vinna förtroende bland ryska partners. 
 
Därmed har de första stegen tagits för att uppfylla även de mer långsiktiga målen som för 
Sveriges del varit att säkerställa en tillgång av pellets på marknaden och därigenom bidra till 
att minska användningen av fossila bränslen, genom bioenergianvändning erhålla sänka 
kostnaderna för uppvärmning och skapa arbetstillfällen i företag som producerar utrustning 
för tillverkning av pellets och utrustning för transport och eldning av pellets samt i företag, 
som bedriver forskning och utbildning på området. 
 
Det är både orealistiskt och omöjligt att efter bara ett drygt års inledande projektarbete kunna 
tro att det går att läsa ut mätbara effekter på dessa långsiktiga mål. Men enbart det faktum att 
Rysslands enorma råvarutillgångar nu börjat utnyttjas för pelletsproduktion är ända ett stort - 
och avgörande - steg i den riktningen.  
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När det gäller den framtida uppföljningen av projektets resultat gäller att sedan 
pelletsproduktionen väl etablerats kommer produktionen att lätt kunna avläsas i den samlade 
statistik som sammanställs av bioenergiorganisationer både nationellt och internationellt. Ett 
uppdrag som den nybildade Ryska Bioenergiföreningen redan tagit på sig att genomföra. När 
det gäller import av pellets till Sverige är det PIR (Pelletsindustrins Riksorganisation) som 
samlar in den statistiken. 
 
För Rysslands del var ett av de långsiktiga målen att nå positiva miljöeffekter av ökad 
användning av biobränsle istället för fossil energi och därigenom hushålla med egna reserver 
av olja och naturgas. Vi hade hoppats att under projekttiden kunna få till stånd åtminstone 
någon pelletseldad demonstrationsanläggning. Här har vi inom projektet misslyckats. Vi var 
helt enkelt alltför optimistiska. De extremt låga priserna på naturgas, tillsammans med en 
bristande insikt i att dessa gaspriser kommer att öka, har lett till att det varit svårt att vinna 
acceptans för pilotanläggningar. Här behövs ytterligare insatser med en stor lokal bearbetning 
för att nå framgång. MiljöTeknik i Öresunds projekt Frej är enligt vår mening exakt vad som 
behövs för att komma vidare. 
 
Målsättningarna kring en bättre skogsvård genom att klenvirket kan tas till vara, samt ett 
rationellare skogsbruk från ”planta till planka” är ett arbete som via Skogsstyrelsen redan 
pågått i flera år och vårt projekt skall i detta fall ses som ytterligare en pusselbit och ett 
argument i en större helhet. Skogsindustrin i Novgorod är under utveckling och en ökad 
användning av restprodukter som förädlas till en handelsvara kommer att leda till en ökad 
sysselsättning. 
 
När en pelletsproduktion kommer igång synliggörs ett värde på en råvara som hitintills har 
betraktats som värdelös. En pelletsproduktion kommer att ställa krav på råvarans kvalitet, där 
en bättre kvalitet naturligtvis betingar ett högre pris. Därmed kommer med nödvändighet hela 
produktionskedjan från skogen till sågverket att påverkas och ses över. 
 
Hanteringen vid avverkningen måste ske så att inte onödigt mycket sand och grus följer med 
stamvirket till sågverket. Lövved och barrved bör i möjligaste hållas separerade och sågspån 
från barkat virke särbehandlas o s v. För att få bästa kvalitet på färdig pellets gäller att man 
har bästa möjliga råvara. Härmed skapas naturliga förutsättningar för att kvalitetssäkra hela 
kedjan. 
 
I och med etableringen av nya sågverk, typ Stora Enso:s nyinvestering, kommer en 
pelletsproduktion att redan från början integreras i produktionen. Nyinvesteringar och 
modernisering, i synnerhet om dessa sker med utländskt kapital, kommer att leda till en 
rationellare resursanvändning både när det gäller arbetsmiljö, markanvändning och 
naturmiljö. En lönsam pelletsproduktion uppmuntrar sedan andra att följa efter, och skall man 
göra pellets av god kvalitet måste man ha god ordning på råvaruflödet vilket i sin tur leder till 
att hela produktionskedjan kommer att påverkas. 
 
Ännu är det för tidigt att kunna redovisa några ekonomiska, tekniska och miljömässiga 
resultat från projektet. Men enbart det faktum att det har skapats nätverk av företag och även 
bildats ett joint venture företag (Axelva) med syfte att producera pellets visar att projektet är 
på väg att lyckas. Vidare har SPC-pressen offererat anläggningar även utanför 
Novgorodregionen och minst ett svenskt pelletsbrännarföretag har knutit generalagentavtal 
om utrustning. 
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6.5 Indikatorer för uppföljning av projekt 
I särskilda villkor till Nuteks beslut om att bevilja projektmedel från Baltic 21 programmet 
Hållbar tillväxt i Östersjöregionens näringsliv står att vi skall rapportera uppfyllelsen av ett 
antal nämnda indikatorer. En sammanfattning av dessa finns även som bilaga i rapporten. 
 
6.5.1 Nytta för svenskt näringsliv inom projekttiden 
a) Antal svenska företag som till följd av projektet tagit nya affärskontakter i 
samarbetslandet/-länderna:  
Fyra företag, SPC AB, Hällefors Ekobriketter AB, SP och ett av pelletsbrännarföretagen, har 
redan idag långtgående samtal om konkret samarbete på den ryska marknaden. Men även 
framför allt Äfab och IdeTeknik AB har fått nya kontakter som kommer att leda till ytterligare 
affärer i Ryssland och övriga Östersjöregionen. 
 
b) Antal svenska företag som anser att deltagande i projektet har stärkt företagets 
konkurrenskraft. 
Minst 14 svenska företag har genom projektet fått nya kontakter i Ryssland. Av dessa är det 
tillverkaren av pelletspressar som vi bedömer ligger närmast affärsavslut. 
 
Inom inventeringsarbetet har förutom Äfab, Novbro AB och IdeTeknik AB även TallOil AB 
varit engagerade i större omfattning som lett till konkreta affärskontakter. Men även Svensk 
Brikettenergi och Hällefors Ekobriketter har direkt eller indirekt fått affärskontakter. 
 
På utrustningssidan är det främst SPC (Sweden Power Chippers) som knutit konkreta 
affärskontakter, men även bland tillverkarna av utrustning finns nu etablerade kontakter från 
Ekosystem AB, Janfire SBS AB, Viessmann AB, Thermia AB och Hans Koolman AB. Även 
investmentbolag som Th. Brunius & Co AB och Lund & Degermark har fått inledande 
kontakter.  
 
Inom FoU har Sveriges Provnings- och Forskningsistitut (SP) etablerat kontakt. 
 
c) Antal svenska företag som till följd av projektet träffat affärsavtal med företag eller annan 
aktör i  samarbetslandet  
Två svenska företag, Novbro AB och Hällefors Ekobriketter AB, har träffat avtal om 
bildandet av ett gemensamt Joint Venture-företag (Axelva) med ryska intressenter. 
Kontaktperson i Sverige är Axel Gisslen; E-mail: axel.gisslen@telia.com. 
 
 

d) Ungefärligt värde av erhållna affärsavtal (i kr) 
Det är för tidigt att kunna avläsa värdet av ingångna avtal. Ännu har ingen utrustning heller 
levererats. Uppgiften betraktas samtidigt av de ingående företagen som känslig information 
vilken man inte gärna lämnar ifrån sig.  
 
6.5.2 Förväntad nytta för svenskt näringsliv 3 år efter att projektet avslutats  
a) Antal svenska företag som till följd av projektet förväntas träffa affärsavtal med företag 
eller annan aktör i samarbetslandet inom 3 år efter projektavslut. 
 
En kvalificerad gissning, utifrån de kontakter som företagen tagit under projektet och de 
resultat som projektet levererat, är att det inom tre år finns en omfattande pelletsproduktion i 
hela NV Ryssland och att stigande olje- och gaspriserna lett till att även en inhemsk 
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användning i större skala börjat bli lönsam samt att internationella påtryckningar i 
klimatfrågan gett resultat.  
 
Inför detta scenario är det troligt att minst ett 10-tal svenska företag inom pelletsbranschen 
finns etablerade på den ryska marknaden  

 
b) Ungefärligt värde av dessa affärsavtal (i kr) 
Den ryska marknaden är precis hur stor som helst, och frågan är inte om det kommer igång 
utan när. En prognos av ungefärligt värde i kronor av de affärsavtal som företagen förväntas 
att träffas inom 3 år efter projekttiden är därför inte meningsfull att ens spekulera i då den kan 
bli allt mellan någon milj SEK till 100-tals miljoner. 

 
6.5.3 Nytta för samarbetslandets näringsliv inom projekttiden 
a) Antal företag i samarbetslandet/-länderna som till följd av projektet tagit nya 
affärskontakter med svenska företag. 
 
Förutom att vi i samband med inventeringsarbetet kontaktade flertalet av företagen inom 
skogsindustrin i Novgorod har följande nio ryska företag medverkat i projektet och/eller fått 
nya affärskontakter genom projektet: Madok, Gallax ZAO, Raute, Schauman, LIK, 
Archipelag, Teploenergo, Lisino Skogskollege och SPB Foresty Research Institut. 

b) Antal företag i samarbetslandet/länderna som anser att deltagande i projektet har stärkt 
företagets konkurrenskraft. 
Av ovanstående företag är det främst LIK, Archiepelag, Lisino Skogskollege och SPB Foresty 
Research Institut som har potential att leda till konkreta affärer på kort sikt och som 
därigenom stärkt sin verksamhet. 

c) Antal företag i samarbetslandet/länderna som träffat affärsavtal till följd av projektet  
Personer från det ryska företaget Archiepelag, har träffat avtal om bildandet av ett gemensamt 
Joint Venture-företag med svenska företag. Kontaktperson i Ryssland är Vadim Razumovskij; 
E-mail: elva@novline.ru 
 
 

6.5.4 Förväntad nytta för ryskt näringsliv 3 år efter att projektet avslutats 
a) Antal företag i samarbetslandet/länderna som förväntas träffa affärsavtal till följd av 
projektet inom 3 år efter projektavslut 
 
En kvalificerad gissning, utifrån de kontakter som företagen tagit under projektet och de 
resultat som projektet levererat, är att det inom tre år finns en omfattande pelletsproduktion i 
hela NV Ryssland och att stigande olje- och gaspriserna lett till att även en inhemsk 
användning i större skala börjat bli lönsam samt att internationella påtryckningar i 
klimatfrågan gett resultat.  
 
Inför detta scenario är det troligt att minst ett 40-tal ryska företag finns etablerade på den 
ryska pelletsmarknaden.  
 
6.5.5 Mötesplatser 
a) Här önskas en sammanställning över hur många mötesplatser som skapats inom projektet. 
Med mötesplats avses i detta fall seminarium, workshop och studiebesök. 
 

mailto:elva@novline.ru
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Under projekttiden har fyra mötesplatser skapats. Ett seminarium i Novgorod, en workshop i 
S:t Petersburg och två studiebesök, ett till Lisino Skogskollege och ett till en SPC-press 
installerad i Hälleforsnäs. 
 
Totalt har minst 130 personer deltagit i någon form av mötesplats under projekttiden, varav 33 
är representanter från svenska företag. Av det 100-tal ryska deltagare är ett 80-tal 
representanter från företag och ett 20 tal företrädare för offentlig verksamhet. 

Bioenergibranschen är i Ryssland – liksom i Sverige – en mansdominerad bransch. Totalt på 
våra mötesplatser har det bara varit 10 kvinnor. 
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7. UTVÄRDERING 
 
Någon utvärdering i egentlig mening har inte gjorts utöver vad som redovisats som resultat 
och diskussion i kapitel 5 och 6. Men ytterligare några övergripande slutsatser kan ändå dras: 
 
Intresset för pellets ökar i hela världen. I en världskonferens om pellets i Stockholm 2-4 
september i år deltog mellan 250 och 300 delegater från 34 länder i alla världsdelar. Det är ett 
uttryck för det stora och tilltagande intresset. Detta gäller inte minst Västeuropa. Just nu växer 
marknaderna snabbast i Sverige, Tyskland och Österrike. Men tendensen är den samma i hela 
Västeuropa.  
 
Troligt är också att det i framtiden kommer att tillverkas pellets av olika råvaror med olika 
kvalitetsklasser. I dag forskas på tillverkning och förbränning av pellets med sämre- och 
billigare råvaror. Speciellt kombinationer mellan trä och torv- och pellets tillverkad av grot 
(grenar och toppar) och barkinblandning är speciellt intressanta. 
 
En entydig marknadsbedömning understryker 
nödvändigheten att de stora råvarutillgångarna i 
Ryssland måste tas i anspråk för att långsiktigt 
trygga behovet av biobränsle. Pelletsproduktion i 
större industriell skala har först under 2003 
påbörjats i Ryssland (S:t Petersburg och Karelen) 
för att ta vara på de stora råvarutillgångar som finns. 
Däremot förekommer ännu ingen - eller mycket 
blygsam - eldning av pellets.  
 
Men det är ingen tvekan om att höjda priser på gas 
och olja kommer att ge även Ryssland en stor 
marknad för pellets. Även miljöhänsyn och andra 
ekonomiska intressen talar för det. Ryssland har 
stora miljöproblem till följd av utsläppen från fossila 
bränslen.  
 
Det borde också vara ekonomiskt klokare att exportera oljan och naturgasen istället för att 
elda upp den på hemmamarknaden. I synnerhet då det finns stora tillgångar på lättillgänglig 
inhemsk bioenergi. Något som i sin tur öppnar upp för ett samarbete även på utrustningssidan. 
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8. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 
Under det senaste året har – eller är under byggnad – en produktionskapacitet på närmare 
120 000 årston av pellets vuxit fram i Ryssland. Det är ingen tvekan om att NV Rysslands 
enorma tillgångar på skog och skogsråvara kommer att få en ökad betydelse både på en 
nationell- och en internationell marknad inom en snar framtid.  
 
Förutsättningarna för en pelletsproduktion i Novgorod Oblast är goda. Det finns gott om 
råvara och ett bra investeringsklimat. Våra produktionskalkyler visa att det dessutom finns 
goda ekonomiska förutsättningar för en lönsam produktion. 
 
Men en storskalig pelletsproduktion i det närmaste förutsätter att produktionen sker integrerat 
i ett större sågverk, eller i vart fall att mycket råvara finns i nära anslutning till 
produktionslinjen. För Novgorods del– med något undantag – finns det mesta av råvaran 
spridd på ett 50-tal mindre sågverk över nästan hela regionen. 
 
Det betyder att även om förutsättningarna för en storskalig pelletsproduktion finns i 
Novgorod är förutsättningarna ändå bättre i andra delar av NV Ryssland. Större sågverk och 
bättre transportlogistik gör att en etablering i Novgorod sannolikt bara kan ske i samband med 
en nyetablering av ett större sågverk.  
 
Den troliga utvecklingen blir därför att den pelletsproduktion som startat i S:t Peterburg och i 
Karelen kommer att byggas ut ytterligare. Men det är också troligt att denna produktion, 
åtminstone på kort sikt, kommer att få bästa avkastning på en exportmarknad. I synnerhet om 
investeringarna ser med större delen utländskt kapital. 
 
När det gäller export av svensk förbränningsteknik är det därför sannolikt så att andra 
regioner än Novgorod på kort sikt är en intressantare marknad. Inom förbränningstekniken - 
som så många andra områden – är det troligen marknaden i S:t Petersburg och Moskva som 
kommer att växa snabbast. Något som också återspeglades bland deltagarna i vår Workshop. 
Det var bara ”redan övertygade” från Novgorod som kom medan det kom flera delegater från 
de Baltiska staterna där användandet av pellets kommit längre. 
 
Nu skall det även påpekas att det nätverk av personer som finns i Novgorod i första hand är 
intresserade av en pelletsproduktion – inte förbränning - varför en workshop om 
förbränningsteknik inte alls är lika attraktiv i medvetandet. 
 
När det gäller produktionsutrustning däremot är Novgorod för svensk vidkommande 
fortfarande högintressant. De pressar (SPC) som vi arbetat med, och som avses att användas i 
Novgorod - är tillverkade i Sverige. Större pelletsfabriker byggs även i Sverige till stora delar 
med importerad teknik. 
 
8.1 Små pelletspressar ger stora möjligheter 
För Novgorods del är det enligt vår mening bäst att satsa på småskalig pelletsproduktion, 
vilket för övrigt kan vara positivt när det gäller affärsmöjligheter. En mindre pelletspress 
innebär betydligt lägre investeringskostnad och man kan satsa på en pelletsproduktion där 
råvaran finns. Och bygga ut i takt med att efterfrågan ökar. Man engagerar fler människor i 
planering och produktion vilket med automatik leder till ett ökat medvetande. 
 



 

 

36

Med svensktillverkade SPC:s Twin press är det möjligt att ekonomiskt lönsamt producera 5- 
6 000 årston träpellets förutsatt att man har tillgång till torr råvara. En stor fördel med detta är 
också att investeringen kan ske med väl utprovad teknik och att pressarna levereras i det 
närmaste nyckelfärdigt från tillverkaren i Sverige. Något som garanterar både tillgänglighet, 
säkerhet och arbetsmiljö hos mottagaren. 
 
Logistikmässigt blir det naturligtvis dyrare transporter av både råvara och färdig pellets om 
man inte kan nyttja stordriftens fördelar. Men detta vägs till stor del upp av betydligt lägre 
kapitalkostnader. I kombination med närheten till användare brukar en småskalig produktion i 
normalfallet även leda till att en lokal närmarknad gynnas och snabbt växer fram.  
 
En lokal marknad kräver i sin tur investeringar i ny utrustning, vilket snabbt leder till nya 
affärsmöjligheter för svenska utrustningstillverkare och kunskapsföretag. Men det krävs en 
stor informationsinsats för att komma igång och bygga de första referensanläggningarna. 
 
Förutom att man sprider pelletsproduktionen på flera tillverkare kan man även testa olika 
råvaror för alternativa pelletskvaliteter. Här är närheten- och samarbetet med Lisino 
Skogskollege och SPB Foresty Research Institut en mycket viktig del när det gäller forskning 
och utveckling. Man kan etablera sig som ”kunskapsort” när det gäller förädlade bränslen. 
 
8.2 Marknaden finns även i Ryssland 
Det ryska energipriset för olja och gas (där den finns tillgänglig) är idag mycket lågt, och 
motsvarar i de flesta fall ett pelletspris på under 1000 kr per ton. Men priserna är snabbt på 
väg upp. Men redan idag finns ändå två identifierbara inhemska marknader för pellets; dels 
som undercentraler i olje- och gas producerad fjärrvärme, och dels som spetsenergi istället för 
elkaminer samt som en modern centralvärmekälla hos ”de nya ryssarna”. 
 
Uppskattningsvis finns det enbart inom den växande medelklassen en marknadspotential som 
snabbt kan bli minst lika stor som den svenska villamarknaden är idag. Denna marknad finns 
idag i huvudsak i Moskva och S:t Petersburg, men även i andra större städer. Novgorods 
geografiska läge mellan S:t Peterburg och Moskva kan därmed vara en värdefull tillgång om 
man redan från början satsar på en inhemsk användning.  
 
Det är denna lokalmarknad som man inom det bildade Joint Venture-företaget ser som den 
snabbaste marknaden för pellets producerad i Novgorod. Därmed kan mycket väl en 
pelletproduktion i mindre skala visa sig vara värdefullare för svensk teknikexport än en 
storskalig pelletsproduktion. Upphandlingen av utrustning till denna småskaliga 
pelletsproduktion kommer att ske inom den närmaste tiden. Med en inhemsk produktion ökar 
också möjligheterna att det inom den närmaste tiden investeras i förbränningsutrustning i 
Novgorod. 
 
I synnerhet gäller detta eftersom regionadministrationen kommer att starta sitt projekt om 
energihushållning där bl a pelletseldning kommer att presenteras som ett alternativt 
uppvärmningssätt.  
 
8.3 Framtida satsningar 
Inom vårt projekt hade vi initialt den målsättningen att merparten av pelletsproduktionen till 
slut skulle hamna på den svenska marknaden. Därför har vi heller inte arbetat med 
slutanvändare som målgrupp. Vi ser nu andra - och intressantare möjligheter - i att bygga upp 
en inhemsk användning, i synnerhet i mindre anläggningar i - och utanför Novgorod.  
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Inför framtiden menar vi att det vore önskvärt om man från svensk sida även satsade på att 
bygga upp en inhemsk rysk pelletsanvändning. Detta är ingen lätt uppgift. Inte minst kan vi 
konstatera att vi även har underskattat informationsbehovet till slutanvändaren på den svenska 
marknaden i många år. Och den ryska marknaden kräver ändå mera information. 
 
Men MiljöTeknik Öresunds projekt Balder har i Estland visat att det går alldeles utmärkt att 
med en relativt liten men intensiv arbetsinsats vaska fram ett antal medelstora 
referensanläggningar, hjälpa till med hela upphandlingen till färdig värmecentral, och därmed 
även bygga upp kunskapen hos ett antal lokala företag som sedan har fungerande 
referensanläggningar att använda som ”goda exempel”. Projekt Balder har som ”spinn off” 
lett till att 3- 4 av de svenska pelletsbrännartillverkarna idag har fungerande generalagenter i 
Baltikum. 
 
För att bli lyckosam på en exportmarknad krävs normalt också att man har en fungerande 
hemmamarknad som kan ge värdefull återföring av kunskap i teknik och kvalitetsfrågor. Det 
är vår bestämda uppfattning att MiljöTekniks projekt FREJ, som är tänkt att genomföra ett 
liknande koncept i NV Ryssland, är precis den typ av insats som behövs för att komma vidare 
med uppbyggandet av en inhemsk rysk marknad.  
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9. REFERENSER 
 
Här nedan listas personer och företag med anknytning till projektet: 
 
Bengt- Erik Löfgren Äfab 

Lotsgatan 6 
531 30  LIDKÖPING 
+46 (0)510 262 35 

bengt@afabinfo.com 
 

Axel Gisslén NovBro AB 
Majorsgatan 6 
703 69  ÖREBRO 
+46 (0)19 20 16 47 

axel.gisslen@telia.com 
 

Björn Gisslén 
Nonna Gisslén 

IdeTeknik AB 
Filarevägen 3 
703 75  ÖREBRO 
+46 (0)19 18 20 23 

hero@mbox308.swipnet.se 
nonna.gisslen@tiscali.se 
 

Göran Forsberg 
Henrik Lundberg 

TallOil AB 
Torsgatan 12 
111 23  STOCKHOLM 
+46 (0)8 10 9915 

goran.forsberg@talloil.se 
hl@tps.se  
 

Jarl Mared Brikettenergi AB 
Box 5 
561 21  HUSKVARNA 
+46 (0)36 14 78 20 

jarl.mared@brikettenergi.se;  
 

Bert-Åke Näslund 
Marja Gustafsson 

Skogsstyrelsen 
551 83  JÖNKÖPING 
+46 15 57 36 

bert-ake.naslund@svo.se 
marja.gustafsson@svsog.svo.se; 
 

Claes J. Tullin 
Lars Martinsson 

SP 
Box 857 
501 15  BORÅS 
+46 (0)33 16 50 00 

claes.tullin@sp.se 
lars.martinsson@sp.se 
 

Aili Liib Miljöteknik Öresund  
Hyllie Kyrkoväg 47 
216 16  MALMÖ 
+46 (0)40 36 28 31 

info@miljoteknikoresund.net 
 

Bengt Andersson ÅF-Energi & Miljö AB 
Stensjögatan 3 
217 65  MALMÖ 
+46 (0)40 37 50 00 

bengt.andersson@af.se 
 

Ulf Öqvist SweHeat 
Box 7537 
103 94  STOCKHOLM 
+46 (0)8 442 22 11 
 

ulf.oqvist@sweheat.com 
 

Mikael Wallin SPC Pelletspress 
Skaraborgsvägen 35A 
506 30  BORÅS 
+46 (0)33 23 97 90 

mikael.wallin@pelletpress.com 
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Olof Arkelöf PellSam 

Lotsgatan 6 
531 30  LIDKÖPING 
+46 (0)510 285 30 

olof@pellsam.se 
 

Robert Ingvarsson SBS Janfire 
Box 194 
662 24  ÅMÅL 
+46 (0)532 164 17 

robert@janfire.com 
 

Erik Pettersson Ekosystem AB 
Björkevägen 84 
805 97  GÄVLE 
+46 (0)26 16 01 50 

info@ekosystem.se  

David Wiman Thermia Värme AB 
Box 950 
671 29  ARVIKA 
+46 (0)570 813 00 

david.wiman@thermia.se 
 

Ove Roldin Scand-Pellet AB 
Wismarsvägen 12 
39354  Kalmar 
+46 (0)480 49 10 95 

roldin@scand-pellet.se 
 

Sten Eriksson Naturenergi AB 
Björnnäsvägen 25 
823 30  Kilafors 
+46 (0)278 63 64 40 

sten.eriksson@naturenergi.se 
 

Lars Andersson Viessmann Värmeteknik 
Gunnebogatan 34 
163 53 Spånga 
+46 (0)8 750 60 20 

lars.andersson@pp.inct.fi 
 

Hans Koolman Ing. Hans Koolman AB 
Skedet 7 
443 34 Lerum 
+46 (0)302 135 90 

info@koolman.se 
 

Anders Lund Lund & Degermark 
Elfdaliusgatan 10 
654 55 Karlstad 
+46 (0)70 395 30 33 

anders@lundkoordinator.com 
 

Kjell Svensson 
Henrik Persson 

Th. Brunius & Co AB 
Kungsgatan 12 
403 17 Göteborg 
+46 (0)31 10 57 00 

henrik.persson@thbrunius.com 
kjell.svensson@thbrunius.com  

Staffan Berglund Indictum AB  
Box 555 78 
102 04 Stockholm 
+ 46 (0)8 648 30 00 

berglof@indictum.se 
 

Thor Emil Brandrud R.S.Platou Shipbrokers a.s 
P.O.Box 1604 Vika 
N- 0119  OSLO 
+47 23 11 20 00 

dry@platou.com 
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Eilert Sidestam VA-Projekt AB 

Box 47005 
100 74  STOCKHOLM 
+46 (0)8 775 87 00 
+8162 13 83 73 

cdu@mail.natm.ru 
 

Oleg V. Klimov Region Administration 
Room 254 
Sophiyskaya sq1 
173005 NOVGOROD 
+8162 132 486 

radm@novgorod.net 
 

Olga V. Andrianova Region Administration 
Sophiyskaya pl. 1 
173005 NOVGOROD 
+8162 131 369 

interdept@niac.natm.ru 
 

Roman Kozyrev Lisino Foresty College 
Lisino-Korpus 
Leningrad Region 
198023 RUSSIA 
+81261 94 373 

lltlisino@lens.spb.ru 
 

Vladimir Holodkov Lisino Skogskollege 
Lisino-Korpus,  
Leningrad region 
187023 Ryssland 
+7 81261 94 142 

lltlisino@lens.spb.ru 
 

Vadim Razumovskij Archipelag 
Novgorod  
Ryssland 
+7 8162 6433 42 

elva@novline.ru 
 

Andrey Tchmyr StPetersburg Forestry 
Research Institute 
Institutski Pr 21 
194021 St Petersburg 
+7 812 552 80 20 

adoroshin@AD10039.spb.ru 
 

Georgiy Yaremchuk Biotec Ltd 
Panfilova Str 12 
S:t Petersburg 
227 44 57 

yaremchuck@phaetonhc.com 
 

Irina Lobatj Corbet  
Street Molotkovskaja 32/27 
173004 Russia 
Veliky Novgorod 
+7 816 22 29 664 

elva@novline.ru 
 

Lobach Sergey  
+7816 222 96 64 

 

Vladimir Bazhin Russian Biofuel Association 
Bolshoy Pr. VO, 87 
199026 St Petersburg 
+7 812 322 66 33 

bazhin@itagroup.biz 
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Stanislav Shestakov St Petersburg State 

Polytechnical University 
StPetersburg 
+7 812 552 65 91 

shestakovsm@mail.ru 
 

Alexander Egorov StPetersburg Forestry 
Research Institute 
Institutski Pr 21 
194021 St Petersburg 
+7 812 552 80 16 

adoroshin@AD10039.spb.edu 
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