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 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” 
 



 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 



 Projekt ”Energi från Skogen”      Tre 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) 

• Nya projektidéer 

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) 

• Nya projektidéer 

Askan / Hållbarhet 
• Emballage, distribution och lossning av agglomerat 

• Nya projektidéer 
 



 Behov av stöd / Intressenter  
Stödjande företag som vi hoppas fortsätter: 
• Skogsföretag 
• Energiföretag 
• Bioenergigruppen i Växjö  
  (E.ON, Grontmij, Affärsverken i Karlskrona, Järnforsen  

Energi, Hotab,…) 
 

• Andra? 
 

• Men vi måste anpassa oss till utlysningar av FoU-
medel för att få stöd av statliga medel (EU-medel, 
Energimyndighet, KK-stiftelse, Vinnova, etc.) 
 
 

 



 EU:s regionala fond/Tillväxtverket 
 

 
 
 
 
 



Insatsområde 1 – Att stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation 
 
Syfte Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen 
 
Mål Öka utveckla hållbara innovationsmiljöer 
           Att utveckla den offentliga sektorns roll som främjare av 

 innovationer 
 
Vad kan ingå? 
Uppbyggnad och utv av hållbara innovationsmiljöer, både etablerade och nya 
Tvärsektoriell samverkan 
Mötesplatser för att främja innovation i näringslivet, kommersialisering av  
forskningsresultat 
Innovation inom offentlig sektor – ex kunskapshöjande samverkansinsatser, 
metoder för utv. av innovativa varor, tjänster och produkter tillsammans med  
näringslivet, stöd för kommersialisering. 



Insatsområde 3 – Att öka små och medelstora 
företags konkurrenskraft 

Syfte Stödja kapaciteten för SMF att delta i tillväxt- och 
 innovationsprocesser 

Mål Öka konkurrenskraften för regionens små- och medelstora  företag 
 
 
Vad kan ingå? 
Affärsutveckling av små- och medelstora företag 
Stimulera små- och medelstora företags vilja och förmåga till internationalisering 
Utveckling av det företagsfrämjande systemet 
Stödja företagens kapitalförsörjning (Almi Invest forts) 
 



Insatsområde 4 – Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
 
Syfte Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag 
Mål Effektivare energianvändning i näringslivet inom fastigheter, 

 produktionsprocesser och transporter.   
           Ökad användning av förnybar energi i näringslivet inom fastigheter, 

 produktionsprocesser och transporter. 
 
Vad kan ingå? 
Utveckling av energitjänster för att företag ska kunna identifiera och genomföra 
konkreta åtgärder för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi.  
 
Spets och demoprojekt inkl. planering, upphandling och investeringar i samverkan 
mellan aktörer inom akademi, offentlig sektor och näringslivet. 
 



CHRISGAS – Återträff/Nya projektidéer i H2020 
                         (Horizon 2020) 

• Sex projektpartner från CHRISGAS träffades 2-3 april i Växjö med 
ambitionen att hitta nya intressanta projektmöjligheter. Vi hittade fyra sådana 
och kom överens om att jobba vidare med dem! 
 

• Närmaste realistiska ansökanstillfälle är sept. 2014. 
  
• Utlysningarna återkommer under 2015.   
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