HAR DU
PENGAR
SOM
VÄXER?
Vill du vara med att skapa regionens kanske största
logistikförändring sedan järnvägen kom till regionen?

www.bilof.se

Efterfrågan på biobränslen ökar och om bara möjligheten till en bra logistiklösning kommer till stånd kan
många arbetstillfällen skapas i regionen.
Tillförd energi i fjärrvärme,
1970–2010.

Sveriges totala energianvändning,
1970–2010.
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Källa: Energimyndigheten och SCB.

Användning av biobränslen, torv och
avfall i industrin, 1980–2010.

Användning av biobränslen, torv och
avfall i fjärrvärmeverk, 1980–2010.
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Källa: Energimyndigheten och SCB.

Med en ny rejäl terminal för omlastning från lastbil till
järnväg är utvecklingspotentialen för regionen enorm.

Bakgrund

Vision

Bakgrunden till denna förening grundar
sig i ett projekt som Närljus med stöd av
Tillväxtverket genomförde 2009 - 2010.
Syftet var att skapa tillväxt och sysselsättning av den skogsråvara som finns
i området, skapa affärskontakter via
nätverk och marknadskontakter samt utveckla ett kunskaps och kompetenscenter.

Vår vision är att inom tre år kan regionen leverera upp till tio tåg per
vecka vilket med alla kringeffekter
kommer att medföra närmare hundra
arbetstillfällen.
I visionen räknar vi med att ett antal
mindre företag kan expandera och
kanske att nya företag kan födas
i såväl skogen, på terminaler som
inom transportsektorn.

Vem kan dra nytta av nätverket?
Alla med intresse och/eller verksamhet
inom energibaserade verksamheter, från
småbrukaren med igenväxta täktkanter
till stora skogsbolag med 1000-tals ha.
Alla med idéer och /eller verksamheter
som har anknytning till logistikfrågor på
järn- eller gummihjul.

Ett starkt nätverk har
bra förmåga att påverka
myndigheter såsom
kommuner, länsstyrelser
och statliga verk.

Alla skogsägare kommer att få ett
högre markvärde och bättre avkastning när bioenergitransporter på
järnväg startar i större skala från
regionen.
En annan möjlighet som vi har sett
och även hört från industrier i regionen är att med en terminallösning
kan conteinerlösningar komma till
stånd med möjligheter till bättre
logistiklösningar både inom landet
och för export. Vilket visat sig i att
företag utan direkt anknytning till
bioenergibranschen sökt medlemskap i vår förening.

Sponsorer

www.bilof.se

Ta nästa steg och bli medlem

Målsättning
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att bedriva samordnad verksamhet inom framtagning, försäljning och transporter av
biobränsle samt främja utveckling och utbildning.
Föreningen ska även kunna företräda medlemmarna i kontakter med myndigheter.
Medlem deltar i verksamheten genom att tillföra kunskap och kompetens för att
vidareutveckla verksamheten i föreningens medlemsföretag.
Föreningen kommer att arbeta med fem olika arbetsområden med en representant
från styrelsen som sammankallande och tillsammans med ca fem medlemmar från
föreningen och/eller spetskompetens från utomstående.

Verksamhetsområdet kan växa från lokalt
till globalt. Möjligheterna är oändliga.
Vill du vara med att skapa regionens kanske största
logistikförändring sedan järnvägen kom till regionen?
n
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Vill du vara med att skapa arbetstillfällen i regionen?

n

Vill du vara med att skapa bättre lönsamhet för skogsägare företag?

Bli medlem med oss!

www.bilof.se

