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New Projects
• Botnia-Atlantica, Dan B mfl., BioHub
• Energimyndigheten, Shajoun X. En ny utvecklad teknik för 

matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt samt att 
valorisera förbrukat svampsubstrat för värme och elproduktion…

• Energimyndigheten, Sylvia L, Effektiv karbonisering av massa- och 
papperindustrins restprodukter och framställning av biokol

• VINNOVA, Sylvia L, Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri
• Energimyndigheten, Michael F, Slamproduktifiering - utveckling av 

ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell 
produkt (SLURP)

• Stiftelsen SLO-fonden, Tomas N, Demonstrations och 
försöksmodell av skyddsbåge på fyrhjuling 

• Energimyndigheten, Shaojun X, Green Power - användning av 
spillvärme från datacenter

• Ljungbergs utbildningsfond, Carola H, Simulator som ett komplett 
läromedel 

• BBI, Horizon 2020, Tomas N, EFFORTE
• Missing!? 



Seminars at SBT
• Master thesis seminar, April 7th

• Silvicultural Technology Workshop, May 17-18
• Industry Nordic, May 25th

• Mobile Flip demo seminar, June 14-17th

• Pelletsplattformen, late June
• Cetex, late August
• Raul FL 50% to PhD, Oct 10th

• FIRST II, Now 1st

• Terminals, Now 1-4th

• PhD studenty day, Now 16th

• Lars F, 50% to PhD + workshop, Now 29th



Publications
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Ill guess we miss some papers!?



Dissertations

• Mattias Eriksson, April
• Magnus Rudolfsson, June
• Emanuel Erlandsson, Dec 16!!!



“New” PhD students

• Kalvis Kons, PhD student, 100% in BioHub
• Raul FL, lic. >> PhD student
• Teresa dlF, lic. >> PhD student



Study trips

• Raul & Teresa >> IUFRO, PhD workshop, USA, 
Oregon

• Mikael T, Berkley, USA
• Sylvia L, Doktorandprojekt Eleonora Borén 

samarbete med UBC i Vancouver
• (Missing!?)



Educational work

• Exam of ca 10 MSc thesis
• 19 new MSc thesis projects
• We attract high number of students
• High scores on course evaluations
• But we will anyway improve!!! 



• Kursen ”Marknadsinriktad virkesförsörjning” blev 
utsedd till ”Mycket bra kurs vårterminen 2016” (dvs 
fick högsta betyg) av Skogshögskolans studentkår. Bara 
två av alla kurser på jägmästarprogrammet fick detta 
betyg!

• Motiveringen var att kursen hade föreläsningar på 
internet, litteraturen var relevant och uppdaterad, 
uppgifterna bidrog till ökad förståelse och var tydligt 
strukturerade, och kursen innebar en bra 
arbetstidsinsats från studenterna.

• Kursansvarig var Erik Walfridsson, och involverade 
lärare från SBT var Emmanuel Erlandsson, Björn Edlund 
och Tomas Nordfjell.

• Bra kursvärderingar för SBT under läsåret 2015/16 – i 
snitt 4,1 av 5 i helhetsintryck för våra 10 kurser (exkl. 
Mastersarbete).



New positions

• Josefina Nyström >> head of BTK section
• Mikael Thyrel >> ass. Lecturer
• Ola L >> professor
• Carola H >> postdoc
• Daniel E >> Researcher
• Ubbi >> Lab. Ass.
• Missing!?



Visitors

• Johanna Bosold, German MSc-student, 1 
month
– Biomass Termnials for a German perspective

• Elena Marra, Italian MSc-student, 6 months
– Photogrammetry method for soil disturbance 

quantification



Rewards

• Emanuel E, SLUs pedagogic prize!
• Mattias E, KSLAs prize for excellent PhD work

– 2nd in row!, Mikael T. last year!



Motivering (short story):"Emanuel Erlandsson har 
visat ett gott pedagogiskt ledarskap samt en god 
förmåga att utveckla undervisning av hög kvalitet och 
har erhållit mycket goda omdömen från studenterna."



Motivering: ”Mattias Eriksson har i sitt 
avhandlingsarbete analyserat innebörden av 
konceptet ”harvesting operations 
performance” som syftar till att identifiera 
sätt att effektivisera skogsindustrins 
försörjningskedjor genom att utveckla 
samsynen mellan skogsföretag och 
skogsentreprenörer…….
….Arbetet kommer att kunna ha stor 
betydelse för den fortsatta utvecklingen av 
skogsnäringens försörjningskedjor. 
Avhandlingen kommer också att användas i 
utbildningen inom universitet i det boreala 
området.”



Infrastructure

• New name of BTC
– Biofuel Technology Centre >> Biomass Tech…

• Expanded area at BTC
• Ca 300 m3 extra terminal area

• Kameleonten
– We moved out from Kmaeleonten

• All except Waffe

– (but maybe we need to move back!?)



During the year has the department 
generated

• 746 Invoices in Palette been processed
• 156 Travel expenses been registered in 

Primula
• 80 invoices sent out to other 

organisations/departments 
• New contracts for a total sum of 15,3 millions
• And still counting



Results for the department

• By the end of November the numbers are
• Income 102 %
• Costs 97 %
• Of the budget for the whole year 



Other stuff

• Blodomloppet, May 24th

– Scores?

• SBT party, May 27nd!
– What did we eat?



Exciting stuff

• Trials:
• Cyklontorkning vid extrema lufthastigheter
• - Exceptionell insats från nån
• Markus kryper in i slamtorken och skrapar ut 

fastkletat slam



Any foreseen highlights of 2017?
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