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Bakgrund för Projektet 
• Mycket stor skogspotential i Götaland (Småland) 

 

• Mest skoglig FoU görs i Norrland/Svealand 
 (SLU i Umeå, Skogforsk i Uppsala/Umeå) 
 

• LNU unika förutsättningar för en tvärvetenskaplig 
forskningssatsning 

 
  Seminarium om skogsbränslekedjan 18 nov 2010 
  Projektstart ”Energi från skogen” 1 nov 2011 
  Första seminariet 13 nov 2012 
Andra seminariet 19 nov 2013 



 Forskningsavdelningar  
• Institutionen för Skog & Trä (Växjö) 
• Institutionen för Energiteknik (Växjö) 
• Institutionen för Biologi & Miljövetenskap (Kalmar) 

 
Samverkan med Bioenergigruppen i Växjö och 
Energikontor Sydost sedan 1996 / 1999 
    - Ett tjugotal gemensamma projekt (Bioenergiteknik) 
 

Ett stort antal relevanta projekt inom CHRISGAS- 
projektet och inom ESS-projektet 



 Vision 
• Att skapa en tvärvetenskaplig FoU för hela 

skogsbränslekedjan 
   (från bränsleuttag till askåterföring) 
 

• Sydsvenskt perspektiv 
    (många små skogsenheter, samt största outnyttjade potentialen                 

för skogsbränsle) 
 

• Samverkan med regionens skogsföretag, 
energiföretag och utrustningstillverkare/entreprenörer 

   

        ”Plattform för energi från skogsbränsle” 
 



 Projekt ”Energi från Skogen”     Delprojekt 

Skogen / Tillförsel 
• Askåterföringens betydelse för ökat bränsleuttag 
• (Smarta transportförpackningar) – har utgått 
• Strategisk råvarutillförsel (IKEA-projekt) 
• Var hamnar barren? Separering av barr från övrig finfraktion 
• ”Energiförluster” (från inmätning till inmatning i panna)  
 

Energiomvandling 
• Bränsleanalyser och förbränningsegenskaper (nya fraktioner) 
• Eldningsförsök med olika nya fraktioner (Tre rostanl. i området 0,5 – 10 MW) 
• Mät-, styr- och reglerteknik (nya fraktioner) 
 

Askan / Hållbarhet 
• Emballage, distribution och lossning av agglomerat 

 



Verksamhetsbeskrivning 
Fem delar (varav tre med forskning) 
 

1. Koordinering (adm., hemsida, seminarier, etc.) 
 

2. Tillförsel - Skogsteknologiska projekt (Prof. Thomas Thörnqvist) 
 

3. Omvandling - Förbränning/gasrening (Prof. Michael Strand) 
 

4. Hållbarhet – Askåterföring (Doc. Tommy Claesson)  
 

5. Slutrapport 
 
• Styrgrupp 
• Referensgrupp 
• Hemsida  http://lnu.se/forskargrupper/energi-fran-skogen  
• Informationsblad  
• Årliga projektseminarier 
• Slutrapport 

http://lnu.se/forskargrupper/energi-fran-skogen


 Intressenter /Avnämare 
Stödjande företag: 
• Södra 

 

• Växjö Energi 
•  Kalmar Energi 

 

• Bioenergigruppen i Växjö  
  (E.ON, Grontmij, Affärsverken i Karlskrona, Järnforsen  

Energi, Hotab,…) 
 

• IKEA 
 

Avnämare 
• Alla – offentlig forskning  

 

 



 Budget / Finansiering 
 

 
 
Budget:      15 MSEK 
Projekttid: 3 år (till 2014-10-31) 
 
 
Finansiering       M SEK 
 
Tillväxtverket:         4,8   (EU:s regionala fond) 
Linnéuniversitetet:         5,55  
Regionförbundet (Rfss):    0,45  
IKEA:          2,4   (Doktorand: Strategisk råvaruförsörjning) 
Övriga företag:         1,8 
Summa          15,0 
 
  (Därutöver naturainsatser från Södra, Växjö Energi och Kalmar Energi) 
 
 
 



Resultat/Tillförsel (Exempel) 



Resultat/Omvandling (Exempel) 



Resultat/Ash(Exempel)  



Resultat/Mål 
• Att skapa en tvärvetenskaplig FoU för hela skogsbränslekedjan 
      (från bränsleuttag till askåterföring) 

Det har vi gjort! 
• Sydsvenskt perspektiv 
      Det har vi! 
• Samverkan med regionens skogsföretag, energiföretag och 

utrustningstillverkare/entreprenörer 
   

        ”Plattform för energi från skogsbränsle” 
 
Projektseminarierna/”Bioenergidagen” sörjer för detta! 
Ökat deltagande och ökad tyngd i Bioenergidagen – 58 anmälda 
deltagare 2012. 
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