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Ansvarsfriskrivning:
Hela ansvaret för innehållet i denna flyer ligger 
hos författarna. Den speglar inte nödvändigtvis 
åsikterna i den Europeiska Unionen. Varken INEA 
eller den Europeiska Kommissionen är ansvariga 
för hur innehållet används.



BIOFIT AKTIVITETER

Framtagande av tio konkreta fallstudier av ombyggnad för 
bioenergi för varje omnämnd industri, tillsammans med 
industri- och marknadsaktörer.

Översikt av valmöjligheter som finns vid ombyggnad för 
bioenergi och om de förutsättningar som krävs för att 
ombyggnad för bioenergi ska vara möjlig.

Stöd från olika intressenter och marknadsaktörer, 
framförallt från industrin, genom kommunikation av 
resultat och kunskap, lyfta möjligheter till dialog och 
framtagande av vertyg och riktlinjer. 

Utvärdering av rättsliga, institutionella och politiska 
villkor för att identifiera allmänna och industrispecifika 
hinder och möjligheter. 

Rådgivning för beslutsfattare på nationell och regional 
nivå vilket ska verka i riktning mot mer välgrundade 
beslut, ge stöd om marknader och finansiella frågor.

BIOFIT FALLSTUDIER

Undersökningar gällande ombyggnad för bioenergi kommer 
därför att inkludera bioetanol, biodiesel, biofotogen, 
bioenergibärare, andra avancerade biobränslen liksom förnybara 
bränslen samt värme - och kraftgenerering baserad på biomassa. 

Istället för att bygga helt nya anläggningar kan ombyggandet 
av en fabrik eller installation till att vara modernt, vara ett 
mycket bra alternativ för att ersätta ett fossilt bränsle eller för 
att uppgradera förnybar teknik som har blivit omodern. Att 
bygga om en anläggning betyder oftast lägre kapitalkostnader, 
kortare ledtider, snabbare implementering, mindre förlorad 
produktionstid och lägre risker. 

       BIOFIT INDUSTRIPLATTFORM

BIOFITs industriplattform är formad att involvera ett brett 
spektrum av industrirepresentanter i projektaktiviteterna.

Plattformens syfte är att stödja nätverkandet mellan industrier 
för att främja marknadsupptagningen av olika tekniker för 
ombyggnad för bioenergi, för att samla feedback från industrin, 
icke-statliga organisationer och beslutsfattare och att utbyta 
kunskap och erfarenhet mellan de olika industrierna.

Intressenter som vill gå med i BIOFITs Industriplattform 
ombeds vänligen att besöka vår hemsida på www.biofit-h2020.
eu eller att ta kontakt med Arne Groengroeft, DBFZ Deutsches 
Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH via  
Arne.Groengroeft@dbfz.de.
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Sölvesborgs Energi 
Sverige

Ett av de snabbaste sätten att öka Europas andel av förnybar 
energi är att bygga om befintliga anläggningar för att kunna 
använda bioenergi som bränsle. Detta gör industrierna mer 
hållbara.

BIOFIT-projektet kommer att initiera och stödja möjligheter 
för ombyggnad för bioenergy som bränsle inom fem sektorer: 
första generationens biodrivmedel, papper- och massabruk, 
raffinaderier samt kraft - och kraftvärmeverk.


