ALTENER är ett EU-program som är helt inriktat på
produktion och användning av energi från förnybara
energikällor. Biomassa, vind, sol och avfall är några av
de energikällor som främjas.
AFB-nett (The Agriculture and Forestry Biomass
Network) omfattar biomassa från jord- och skogsbruk
och EfW-nett (Energy from Waste) omfattar energi från
avfall.

EU-nätverk främjar bioenergi
AFB-nätverket
I nätverket för biomassa från
jord- och skogsbruk (AFB-nett)
ingår 14 länder. Målet med arbetet inom nätverket är att verka
för en ökad produktion och användning av biomassa från jordoch skogsbruk.
Under första årets nätverksarbete ägnades mycket tid åt kartläggning av biomassasituationen,
samt hinder och möjligheter för
ett ökat utnyttjande av biomassa i Europa. Arbetet har därefter
allt mer inriktats på att åstadkomma en ökad spridning av
teknik och kunskap mellan de
länder som ingår i nätverket.
Två workshops
Som ett led i detta arbete kommer under hösten 1997 två större workshops att arrangeras, en i
Finland (1–5 September 1997)
och en i Österrike.
Workshopen i Finland, som
är ett samarrangemang med
EfW-nätverket, kommer att
omfatta tekniker som rör hela

kedjan från uttag/produktion av
biomassa till förbränning och
förgasning.
Workshopen i Österrike kommer att omfatta bränsleproduktion från pannor i storleksklassen
1 MW. Svenska företag har också möjlighet att deltaga och presentera sitt företag/teknik.
Seminarier
Två andra större aktiviteter (tidpunkt och plats är ännu inte bestämt) inom AFB-nett är ett seminarium i Nederländerna om
finansiella styrmedel och ett seminarium i Storbritannien om
bränslekvalitet och emissioner
vid utnyttjande av biomassa.
EfW-nätverket
I EfW-nätverket är syftet att stimulera en ökad användning av
avfall för värme- och elproduktion. De länder som ingår i nätverket är Sverige, Danmark, Finland,
Italien, Nederländerna, Portugal,
Spanien, Storbritannien samt
Österrike.

Nätverket arbetar med tre områden: Energi från hushållsavfall
och liknande, biprodukter från
skogsindustrin, samt biogas.
Evenemang
Den 27–29 maj hålls ett seminarium i Amsterdam om utnyttjande av hushållsavfall i samband
med en internationell konferens
och mässa om förnybar energi
från avfall (the World Sustainable Energy Trade Fair).
Den första veckan i september
anordnas en kombinerad studieresa och workshop i Finland,

Chans till resebidrag
Inom både AFB-nett och EfWnett, som hela tiden är öppna för
nya deltagare, finns det möjlighet
att erhålla ett mindre bidrag för
till exempel att göra en marknadsundersökning eller för deltagande i studieresa i ett annat
EU-land.
Av Birgitta Olandersson

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om nätverken och pågående aktiviteter kontakta då:
AFB-nätverket: Birgitta Olandersson, NUTEK, tel. 08-681 93 64,
fax: 08-681 93 28.
e-post: birgitta.olandersson@nutek.se
http://www.etsu.com/Europ/AFB/contents.htm
EfW-nätverket: Magdalena Svensson, NUTEK, tel 08-681 93 93,
fax 08-681 93 28
e-post: magdalena.svensson@nutek.se
http://edv1.vt.tuwien.ac.at/ag_hofba/efw/efw.htm
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med tyngdpunkten på utnyttjande av biprodukter från skogsindustrin. Den 8–10 september
hålls ett seminarium och workshop kring biogas i Danmark.
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