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Sverige har trots allt kommit en bra bit på väg 

Vi har nått 50 % förnybart redan 2012 

Svensk BNP ökar samtidigt som 

CO2 utsläppen minskar….. 
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Har vi passerat ”pik- bioenergi”? 

…pelletsleveranserna till villa-
marknaden har minskat med hela 
260 000 ton (33 %) sedan 2010!! 

…användningen av pellets har 
minskat med 425 000 ton sedan år 
2010… 

…av de som slutat elda pellets har 
68 % valt en värmepump och 23 % 
valt fjärrvärme… 

Pelletsanvändning Sverige (ton)  
Källa: Pelletsförbundet 

…många företag har röda siffror 
och ledande branschföretag har 
tappat var 5:e anställd… 

…av 1,99 milj villor finns det bara 
359 749 villapannor kvar 2012… 
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 Fortsatt ersättning av oljeeldning. Enligt Svenska Petroleum och 

Biodrivmedel Institutet (SPBI) levererades år 2013 736 262 kbm 

EO1 (minus 34 % sedan 2010) och 597 695 kbm tyngre 

eldningsoljor(minus 55 % sedan 2010).  

 Genom att utnyttja fjärrvärmen som kylkrets kan man, enligt 

SVEBIO:s beräkningar, med hög verkningsgrad öka 

elproduktionen från dagens dryga 10 TWh till närmare 30 TWh.  

 Energimyndigheten pekar på att det fortfarande finns 180 000 

svenska villaägare med eluppvärmning som skulle kunna spara 

många tusenlappar på att se över sitt uppvärmningssystem. 

 Utveckling av nya systemlösningar och effektivare övervaknings- 

och rapportsystem behövs för att ta tillvara och lagra 

överskottsenergi. Teknikutveckling för att tillverka processånga 

med bioenergi mm.  

 Oberoende av detta kan vi konstatera att marknaden är ännu 

mycket större utanför Sveriges gränser.  

Inom landet finns ett antal utvecklingsspår 
för branschföretagen att ta tag i….  
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Utmaningen inför framtiden  
finns på flera plan… 

• Bryta den negativa utvecklingen hos våra 
företag genom att utbilda personal med rätt 
anpassad utbildning 

• Öka medvetenheten om bioenergins fördelar 
när det gäller hållbarhet, klimat, arbets-
tillfällen och lokal ekonom 

• Lyssna mer till företagens önskemål och behov 
när det gäller forskning och utveckling 

• Skapa en, eller möjligen flera, handlingsplaner 
som ska hjälpa företagen att växa nationellt 
och sälja på nya exportmarknader.  

• Regler kring offentlig upphandling och politisk 
styrning av offentliga medel behöver ses över 
och marknadsanpassas 
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 Etablera en gemensam aktör för 

samordningsinsatser 

 Stimulera till ökad forskning och 

utveckling 

 Ta fram och erbjuda företagsanpassad 

exporthjälp 

 Öka svensk närvaro på mässor, 

konferenser och studieresor  

 Initiera bättre anpassad utbildning 

och information. 

                                Ett regionalt 
                    VGR- projekt  som   
           fungerar  som en bro  

           för företag som vill växa  
på nya marknader….  

Erfarenheter från vårt 
IRETI-projekt i VGR… 



Projekt och aktiviteter som är riktade till att 
skapa tillväxt är ofta finansierade av lokala 
eller regionala medel.  

Dessa arbeten ofta begränsas ofta av hur 
offentliga lokala och regionala skattemedel 
får användas  

Nationella projekt har ofta en slagsida med 
grundforskningskarriär som inte direkt ger 
bärighet på de önskemål och behov som 
företagen efterfrågar  

© Copyright B-E Löfgren ÄFAB  E-mail bengt@afabinfo.com 

Behov av ett bredare erfarenhetsutbyte  
i regionala projekt och nätverk 

Svårt och krångligt för privata företag att få 
tillgång till offentliga medel när det gäller 
teknikutveckling och marknadsanpassningar 

För att lyckas måste vi bli bättre  
på att samverka och arbeta både  

nationellt  och internationellt 
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Vi kan se tre ledande 
regioner i Sverige… 
Gävle/Dala-området finns  
• Tillverkare av pellets- och flisförbränning  
• Gävle Dala Energikontor 
• Skogshögskolan i Garpenberg  (f.d.) 
• Högskolan Falun/Borlänge 

Kalmar/Växjö-området finns  
• Landets ledande Energikontor 
• Fokus på När- och Fjärrvärme 
• Framgångsrik forskning på Linneuniversitetet 
• Kända varumärken VeÅ, Ariterm, Euronom, Trebema m fl. 
• Ledande hustillverkare 

Västsverige-området finns  
• Mix av företag inom förnybar eneergi 
• Biogas, vågkraft, vindkraft 
• Branschforskningsinstitut 
• Passivhuscentrum 
• Ledande inom agrobränslen 
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Vi upplever det som att mycket kunskap 

”Faller mellan stolarna” och 
att vi nu är läge att göra något. 

En nyckel till framgång… 

Hitta sammarbetsformer som kan växlas upp 
till att ta fram större projekt med finansiering 
även från nationella myndigheter ….. 

• Samarbete med bl a Finland för att ta fram 
gemensamma regler för ”Certifiering av 
energiinstallatörer”  (Eco-design+) 

• Ett övergripande mål är att identifiera och 
överbrygga  barriärer som hindrar företagen att 
växa nationellt och hitta nya exportmarknader 

• Agenda-projekt från Vinnova /Energimyndigheten 
med syfte stärka sambanden mellan samhälle, 
akademi och företagande  

• Yh-utbildning av ”Energisystemtekniker ” som 
svarar upp mot företagens behov och önskemål  
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Inbjudan till en Workshop… 

Västra Götalandsregionen avser att senare i 
vinter stå värd för företag, forskare  och 
representanter för övriga projektsamordnare 
vid en  Workshop där parterna tillsammans 
sitter ner med avsikt att hitta gemensamma 
samarbetsformer.  
 
Kallelse kommer inom kort 
 



Neil Armstrong ,  July 21 1969 

That's one small step for a man,  
but a giant leap for mankind… 

Tack för att ni lyssnade! 
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