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Energimyndigheten arrangerade för andra året en resa till den stora mässan,
Hearth & Home EXPO 2002 i USA.
Mässan i Anaheim hade cirka 400 utställare och besöktes av 10 000 personer
under 4 dagar i april.

E

tillverkare av pelletsbrännare för
småhus och mellanskala, konsult
inom förbränning-utvecklingutbildning och forskare.

Kaminer dominerar
Pelletsproducenter deltar och
diverse andra produkter till småhusen finns med, men kaminer
dominerar.
Pellet Fuel Institute, PFI, passar på att ha ett medlemsmöte
och flera kurser med olika teman
arrangeras också under mässan.
Syftet med resan är att knyta
kontakter mellan Svenska och
Amerikanska företag som kan
gynna utbytet av produkter och
tjänster. Med på resan var i år

Största
pelletsmarknaderna
Nordamerika och Sverige är i
dag de allt överskuggande största pelletsmarknaderna. Bägge
dessa marknader hanterar var för
sig mellan 800 000- 1 000 000
ton pellets per år.
Skillnaden är dock att i Nordamerika är det pelletskaminer
som gäller och all pellets distribueras i dag som småsäck, 16kg,
lastade på pall till småhus över
hela denna kontinent.
Sverige har en bredare användning av pellets. Svensktillverkade
pelletsbrännare är världsledande
och intresset i Nordamerika ökar
nu för dessa produkter.

nergimyndigheten ar
rangerade för andra året
en resa till den stora mässan, Hearth & Home EXPO
2002 i USA. På denna mässa
finns alla större aktörer på den
Nordamerikanska kontinenten
både med pellet- och vedkaminer.

Etablerad marknad
Marknaden är redan etablerad
med pelletsproduktion från väster till öster både i USA och Canada. Tillverkningen domineras
av ett 40-tal större pelletsproducenter som är medlemmar i PFI.
Pelletskaminmarknaden består
av totalt ca 500 000 enheter.

Förra året såldes 53 000 pelletskaminer, en ökning med 73 procent, men som mest såldes ca 70
000 i början av 90-talet.
All pellets säljs i dag i småsäck
på pall. Intresset för svensk bulkbilskunskap har funnits sedan
något år och några aktörer har
försök ”på gång”.
Detta öppnar vägen för svensk
mellanskalig teknik med pelletsbrännare från 100 kW till några
MW. Sverige är också i dessa
storlekar världsledande.
Cirka 6 procent av den Nordamerikanska småhusmarknaden
har vattenburna system enligt en
källa på konferensen. Här finns
en marknad för pelletsbrännare
och pelletspannor.
Mässan i Anaheim har ca 400
deltagande företag och besöktes
av ca 10 000 personer under 4
dagar i april.
Branschorgansiationen
Pellet Fuel Institute, PFI, tog
emot oss på sitt medlemsmöte
och undertecknad hade ett anförande om Svenska pelletssatsningar.
Den första världskonferensen
för pellets i Stockholm 2 - 6 september presenterades också och
vid ett senare möte med delar av
PFIs styrelse diskuterades ett deltagande i mycket positiv anda.
PFIs nye ordförande Rob
Davis och tre andra ur styrelsen
kommer att tala på denna konferens och en planering för deltagande från Nordamerikanska
företag har initierats.
Erfarenhetsutbyte
värdefullt
Som avslutning kan sägas att
både Nordamerika och Sverige
kan ha stor nytta av ett erfarenhetsutbyte som kan manifesteras
genom denna typ av träffar.
Ett nytt tillfälle kommer vid
årets världskonferens i Sverige
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som kanske kan arrangeras i USA
nästa gång. Internationellt samarbete för att etablera nya alternativ till de etablerade fossila energislagen är nödvändigt för att
nå framgång.
Sverige ledande
I dag är Sverige världsledande,
vad gäller den breda kunskapen
inom pelletsområdet.
Sverige är också ledande tillverkare av pelletsbrännare från
småhuset upp till några MW.
Sverige är också ledande och har
störst bredd vad gäller forskning
inom pelletsområdets alla delar.
För att dra nytta av detta unika läge måste Sverige fortsätta att
satsa seriöst på forskning och utveckling inom hela kedjan från
råvara till pellets hos kund och
färdig värme.
Sverige måste också söka affärspartners i andra länder för att
bredda marknaden för de produkter vi tar fram. Detta var och
är anledningen till att resa till
USA och besöka pelletskollegor
med lika lång erfarenhet som
Sverige men inom en speciell
sektor -pelletskaminer.
Glöm inte anmäla er till
Världskonferensen i september.
Jan-Erik Dahlström
Nittonde året med pellets och
lika övertygad.

