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Projekt ”Energi från Skogen” 



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 (Bioenergidagen) 



 
Syfte/Mål 

  

Att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats och FoU-

satsning över tid inom området, med målet att öka 

andelen energi från skogsråvara i regionen på ett 

hållbart sätt 

 

Detta ger: 
 

• positiva effekter på regional utveckling 
 

• medför kunskapsuppbyggnad hos alla aktörer inom 

skogsbränslekedjan 
 

• skapar fler arbetstillfällen för entreprenörer, tillverknings- och 

logistikföretag 

 



 
Några Delmål 

• Öka uttaget av skogsbränsle (grot och stubbar) för 

energiändamål 
(Idag används ca 15 TWh bioenergi i reg. Småland och öarna) 

 

• Utveckla förbrännings- och gasreningsteknik för nya bränslen  
(Grönare fraktioner och stubbar ändrar askegenskaper och vissa rökgashalter) 

 

• Öka och effektivisera askåterföring på ett miljöriktigt sätt 
(Idag återförs endast ca 15 % av askan i Götaland till skogen) 

 

• Förbättra logistiken inom skogsbränslekedjan  
(Integreringar i logistikkedjan önskvärd för att sänka kostnader) 

 

• Kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring, 

kompetensutveckling  
 



 Projekt ”Energi från Skogen”     Delprojekt 

Skogen / Tillförsel 

• Askåterföringens betydelse för ökat bränsleuttag 

• Smarta transportförpackningar 

• 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 

 



 
Forskningsavdelningar 

 
• Skog & Trä (Växjö) 

• Bioenergiteknik (Växjö) 

• 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 



 
Budget / Finansiering 

 

 

 

Budget:      15,75 MSEK 

Projekttid: 3 år (till 2014-10-31) 

 

 

Finansiering       M SEK 
 

Tillväxtverket:         4,8   (EU:s regionala fond) 

Linnéuniversitetet:         4,8  

Regionförbundet (Rfss):    0,45  

IKEA:          2,4   (Doktorand: Strategisk råvaruförsörjning) 

Övriga företag:         3,3 

Summa          15,75 
 

  (Därutöver naturainsatser från Södra, Växjö Energi och Kalmar Energi) 
 
 

 



 
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  
 

 


