
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plats:  Teleborgs Slott ett stenkast från Växjö universitet    

  
Preliminärt schema: 
09.30-10.00 Kaffe och registrering 
10.00-10.15 Seminariet öppnas  
  Rektor Johan Sterte, Växjö universitet 
10.15-10.30 Information om CECOST och Självantändningsprojektet 

 Prof. G. Holmstedt, Lunds Tekniska Högskola, projektledare 
10.30-11.05 Biologisk aktivitet i biobränslelager 
   Katarina Rupar, Ulrika Welander,Växjö Universitet 
11.05-11.40 Kemisk aktivitet i pelletslager  

 Doc L. Wadsö, Lunds Tekniska Högskola 
11.40-12.00 Transport av värme, fukt och gaser  
   Tekn. Dr. U.Göransson, Lunds Tekniska Högskola 
 
12.00-13.15  LUNCH 
 
13.15-13.45 Experimentella studier av självantändning i pelletslager 

  Fil Dr Per Blomqvist, SP-Brandteknik Borås 
13.45-14.10 Numerisk simulering av självantändningsförlopp 
  G. Holmstedt, Lunds Tekniska Högskola 
14.10-14.40 Metoder att släcka självantänt pellets i silo 
  Henry Persson, SP- Brandteknik Borås 
14.40-15.05 Möjligheterna till detektion av  begynnande  
                    självantändningsförlopp 
  Katarina Rupar, Michael Strand, Växjö Universitet, Per  

 Blomqvist, SP-Borås 
15.05-15.30 Kaffe 
15.30-16.15 Paneldiskussion om möjligheter och problem vid lagring av 

 biobränslen   
  Diskussionsledare : Peter Baeling Lantmännen,  

 deltagare från olika branscher. 
16.15-16.30 Synpunkter på vad vi planerar inom projektet för 2006-2009 

 G.Holmstedt, Lunds Tekniska Högskola   

 
CECOST 

The Centre for Combustion Science and Technology 

CECOST seminarium 
 Risker i samband med lagring av biobränsle 

Växjö den 15 juni, 2006



Inbjudan till att delta vid CECOST seminarium: Risker i samband 
med lagring av biobränsle Växjö den 15 juni, 2006 

 
Syfte med seminariet i Växjö.  
Vid seminariet i Växjö kommer vi att redovisa vad som gjorts i CECOST projektet 
”Självantändning vid lagring av biobränsle och biogent avfall” under 2001 – 2005.   Intressenter 
från tillverkare och användare av biobränsle, brandtekniska konsulter, myndigheter och 
räddningstjänst kommer att kunna ge synpunkter på den fortsatta forskningen som planeras för 
2006-2009. 
Kostnader. Deltagande vid seminariet och måltider är kostnadsfritt. 
Anmälan elektroniskt via CECOST´s hemsida  http://www.cecost.lth.se/  senast den 8 juni 2006. 
Klicka på registrering, fyll i rutor markerade med röda stjärnor + er e-mailadress 
och tryck sedan på ”submit” längst ner. Ni får bekräftelse om ert deltagande senast tre dagar efter 
det ni anmält er. Agendan visas om ni klickar på ”agenda”. Där finns även en kort beskrivning av 
CECOST. 
Antalet deltagare är begränsat till 100 
Plats för seminariet i Växjö, Teleborgs slott 
Videum AB · SE-351 96 Växjö,Telefon: +46 470 77 86 60, Fax: +46 470 77 89 62  
http://www.teleborgsslott.com/ (Där finns en karta som visar vägen till slottet). 
Slottet är beläget ett stenkast från universitetet och ett par minuter från Växjö centrum med 
centralstationen. Flygplatsen finner du inom 15 minuter med bil. Avstånd från slottet till: 
Centrum 4,2 km, Centralstation 4 km, Flygplats 14 km. 
 
CECOST- bakgrund 
Finansiärer. Den strategiska stiftelsen (SSF) beslutade år 1995 att finansiera ett nationellt centra 
för förbränningsforskning CECOST (Centre for Combustion Science and Technology), 
innehållande både forskning och doktorandutbildning. År 2001 beslutade SSF om fortsatt 
finansiering av forskarskolan och Statens energimyndighet (STEM) beslutade att finansiera 
forskningen tillsammans med industri och andra forskningsfinansiärer på 50-50% bas t.o.m 2005   
Nyligen har SSF (2006-2010) och STEM (2006-2009) tagit beslut om fortsatt finansiering av 
CECOST med 26 Mkr respektive 12 Mkr/år med villkor av ytterligare 12 Mkr/år från övriga 
finansiärer. 
Administration. Centrat administreras från LTH vid Lunds Universitet och omfattar verksamheter 
vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers Tekniska 
Högskola (CTH) och Växjö Universitet (VXU) i samarbete med flera industrier och organisationer. 
Inom CECOST hanteras flera olika forskningsprojekt.  
Självantändningsprojektet. År 2001 startades ett CECOST projekt om självantändning vid 
lagring av biobränsle och biogent avfall upp med medverkan från LTH, Växjö Universitet och 
Brandteknik vid SP i Borås. Projektet avslutades år 2005. Huvudfinansiärer var STEM, SRV och 
BRANDFORSK som tillsammans bidrog med 5.4 Mkr. För 2006 – 2009 har medel beviljats av 
STEM (3.3 Mkr) på 50-50% bas för fortsatt arbete med att beskriva självantändningsförlopp och 
göra en simuleringsmodell som kan förutsäga hur risken för självantändning påverkas av flera 
faktorer som ventilation, lagringsgeometri, fukthalt, bränslesort mm. 
 
Välkomna! 
Frågor kan ställas till: 
Prof. Göran Holmstedt, Projektledare Lunds Tekniska Högskola tel. 046-2224882 
Prof. Mehri Sanati, Växjö Universitet   tel. 0470-708943 
Tekn Dr Patrick van Hees forskningschef Brandteknik, SP Borås tel. 033-165093 


