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Historia 

 Första mötet hölls den 26 september 1996 

 Ordföranden har varit Christer Langner, Sören 

Romberg, Ulf Johnsson och Ann-Mari Ståhlberg 

 Samverkan med Högskolan i Växjö med avtal om stöd 

med 1,5 mkr/år under 1996–2001 och därefter på nivån 

1 mkr/år. Nu samverkan med Linnéuniversitet. 

 Teknisk kommitté 

 Användarklubb 

 Närvärme Kronoberg och samverkan med DESS 



Mål 

 Att utveckla bioenergisektorn genom FoU och 

regionalt förändringsarbete  

 Att öka bioenergianvändningen för att minska 

koldioxidutsläppen 

 Att vara en naturlig länk mellan samhälle, 

näringsliv och universitet 

 Att stödja FoU för tillvaratagande, logistik och 

förädling av biobränslen 
 



Ägare 

 VEAB 

 EON Värme Sverige AB 

 Hotab Eldningstek AB 

 Järnforsen Energisystem AB 

 Grontmij AB 

 Värmeprodukter AB 

 Samverkan sker med Linnéuniversitetet via en 
teknisk kommitté där förutom ägarna och 
Linnéuniversitetet, Affärsverken Karlskrona, 
Dryco AB, SP och Energikontor Sydost deltar 

 



Inriktning sedan 1996: 

 Utveckling av kunskap avseende biobränsleeldade 
värmeanläggningar med inriktning på förbrännings- och 
miljöprestanda inom effektområdet 200 kW till 20 MW  

 Studier av utsläpp av små partiklar (< 10x6 mm) och dess 
påverkan på hälsan 

 Utbyggnad av miljövänliga biobränsleeldade anläggningar i 
regionen 

 Utveckling av teknik för tillvaratagande och förädling av 
biobränsle med hela kedjan 

 Samverkan kring affärsutveckling inom bioenergiområdet 
(2003-2008) 

 Samverkan och stöd till uppbyggnad av Sustainable 
Småland 



Projekt vi arbetat med: 

 Miljökrav biobränsle 
300 kW–10MW 

 Torkning  biobränsle 

 Småskalig kraftvärme 

 Förbränningsteknik och 
miljöprestanda 

 Submikrona partiklar 
och förbränning 

 Energikluster Småland 

 Biobränslekedjan 

 Närvärme Kronoberg 

• Seminarier 
biobränsle 

 

 Utbildning studenter 
och doktorander 

 Emissioner vid lagring 
av biobränslen 

 Projekt DME och 
förgasning biobränsle 

 KY- och YH utbildning 
drifttekniker 

 Användarklubb 

 Korrosion i pannor 

 Heta rökgaser 

 Energi från skogen 

 

 



Utbildning 

 Utbildning inom energi- och specifikt 

bioenergiområdet på både gymnasienivå, KY/YH och 

universitetsnivå  

 Medverka till att utbildningen bedrivs så att den 

efterfrågas av såväl studenter som näringsliv  

 Underlätta för studenterna att få tillgång till 

fadderföretag under utbildningen 

 



Allmänt 

 Samverkan för ökad marknadsintroduktion av FoU 

inom bioenergiområdet  

 Utveckla ägarstruktur och framtida utökning av 

Bioenergigruppen 

 Samverka med andra aktörer inom FoU inom 

bioenergiområdet som tex. Energimyndigheten och 

EU 

 Verka för att företag startas inom bioenergiområdet  

 Ny plattform för Bioenergi från skogen 

 



Aktivitetsplan och nya 

områden 
 Följa hela kedjan från hygge via panna och åter skogen, med 

studier av bränsle, logistikkedjan, bränslekvalitet, förbränning, 
rening och askåterföring. Energi från skogen. 

 Regional biobränslestrategi för tre län. Samverkan mellan 
Energikontor Sydost, BiG och dess företag.  

 Nya biobränslen: förbättrad kunskap om förbränning. 

 CHP med realistisk teknik och kalkyl, ev. i kombination med 
finansieringsalternativ. Tillämpad FoU. 

 Påslag i panna för stoft, NOx och förbränningsteknik. Heta 
rökgaser i samverkan KK-stiftelsen/LNU 

 Ökade kunskaper om biooljor vad gäller volym och teknik. 
ESS och Linnéuniversitetet. 

 Fortsatta studier om nivåer på utsläpp. Reningsteknik. 

 EU projekt SIMWOOD 

 



Medlemskap? 

• Ja, vi ser en möjlighet att bredda medlemsskap 
nu, tillverkar av eldningsutrustning, 
bränsleleverantörer, konsulter och energibolag 

• Börja med deltagande i Teknisk kommitté 
• Kontakta Hans Gulliksson eller Ann-Mari 

Ståhlberg 
• Nästa år, preliminärt 10 april, seminarium Heta 

rökgaser 
• Workshop om askhantering, våren 2014 
• Utbildning driftspersonal och miljöhandläggare 



Bioenergiutbildning 

Utbildningen är skräddarsydd för två olika grupper för bioenergieldade  
närvärmeanläggningar upp till 20 MW.  
•för beslutsfattare: en tvådagarskurs med mestadels teori men även  
en halv dags praktiska studier.   
•för drifttekniker: en tredagarskurs med ungefär lika fördelning teori  
och praktik. 
 

Utbildningarna är uppdelade i tre huvudområden:  
•Miljökrav, miljötillstånd och regelsystem, bioenergi allmänt, 
förbränningsteknik  
•Olika typer av bränslen, kvalitet, biobränslekedjan 
•Riskbedömning och säkerhetsfrågor 
 
Arrangeras vecka 15 och 19 under våren 2014 
 


