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Historia 
 

 Första mötet hölls den 26 september 1996 

 Bioenergidagen har genomförts sedan 1999 

 Antalet delägare har legat runt fem stycken med VEAB 
som majoritetsägare 

 Ordföranden har varit Christer Langner, Sören Romberg, 
Ulf Johnsson, Ann-Mari Ståhlberg och numera Björn 
Wolgast. 

 Teknisk kommitté 
 



Syfte 

 Att öka bioenergianvändningen för att minska 

koldioxidutsläppen 

 Att utveckla bioenergisektorn och öka 

bioenergianvändningen i södra Sverige genom FoU inom 

tillvaratagande, logistik och förädling av biobränslen. 

 Att vara en naturlig länk mellan samhälle, näringsliv och 

universitet 

 Att stärka projektansökningar genom t.ex. engagemang i 

styrgrupper. 
 



Ägare 
 VEAB 

 EON Värme Sverige AB 

 Hotab Eldningsteknik AB 

 Järnforsen Energisystem AB 

 Grontmij AB 

 Värmeprodukter AB 

 Samverkan sker med Linnéuniversitetet via en teknisk 
kommitté där förutom ägarna och Linnéuniversitetet, Solör 
Bioenergi, Dryco AB och Energikontor Sydost deltar. 

 



Inriktning 

 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 och dess påverkan på 

hälsan 

 Utbyggnad av miljövänliga biobränsleeldade anläggningar i 

regionen 
 Utveckling av teknik för tillvaratagande och förädling av 

biobränsle med hela kedjan 
 



Utbildning 
 Bioenergigruppens roll att utbildning bedrivs så att den 

efterfrågas av såväl deltagare som näringsliv och att 
underlätta tillgången till företagen för examensarbeten och 
praktik. 

 Utbildning inom energi- och specifikt bioenergiområdet på 
både YH och universitetsnivå. 

 Tredagars bioenergiutbildning för verksamma drifttekniker i 
samverkan med LNU och Grontmij. 

 Seminarier för energikonvertering, på fyra orter i landet. 
 



Aktuellt 
 

• Ansökan om ”Energi från skogen 2” 

• Utbildning befintlig driftpersonal och miljöhandläggare 

• Seminarier om energikonvertering 

• Arrangemang av två seminarier om året 

• Ytterligare projekt 
 



Medlemskap 
• Vi ser en möjlighet att bredda medlemskap gruppen. Nu har vi  

tillverkare av eldningsutrustning, konsulter och energibolag 

• Börja med deltagande i Teknisk kommitté 

• Kontakta Göran Gustavsson eller Björn Wolgast 

 

 



 
Bioenergin utvecklas i Sydost 

 
 

 

Sju nya block för värme eller kraftvärmeproduktion tas i drift i Småland 
under 2014 och 2015. Och fler planeras efter det. 

 

Industriföretag har energikonverterat eller planerar att göra det. 
Skatteomläggningen gör eldningsolja knappt 1000 kr dyrare per 
kubikmeter från 1 januari 2015.  

 

Småskalig biobränslebaserad kraftvärme planeras på tre företag.  



 
SimWood – för ökat skogsbränsleuttag 

  

EU-projekt med LNU och Energikontoret som 
svenska partner. 

 

Övergripande syfte att öka kunskap och 
sprida erfarenhet för att öka 
skogsbränsleuttaget I Småland. 

 

Fyra år långt. 

 

Målgrupp är främst skogsägare. 

 



 
SimWood – för ökat skogsbränsleuttag 

  

Inventering hur bioenergin används i 
Kronoberg. Jämförelser med andra regioner I 
EU. 

 

Forskning om uttagspotential från skogen. 

 

Testa och visa modeller för ökat uttag  i 
praktiken i Uppvidinge kommun. 



 
SimWood – för ökat skogsbränsleuttag 

  

I projektets referensgrupp ingår  

• Södra 

• Skogsstyrelsen 

• Skogsbränsle Småland 

• Uppvidinge kommun 

• Bioenergigruppen i Växjö 

• Länsstyrelsen Kronoberg 

• Stora Enso 

• Andra sågverk och skogsägare 

 



 
Småskalig kraftvärme 

 
 

 

• Kraftvärmeproduktion på storsklaliga anläggningar i 
nuläget, till exempel Sandviksverket och 
Ljungsjöverket. 

 

• Teknik finns för kraftvärme i mindre skala. Projektet 
syftar till att bygga tre anläggningar i Sydost med 
olika tekniker, för att demonstrera möjligheten. 

   Foto: Bo Dahlin, Svenska kraftnät 

 



 
Småskalig kraftvärme 

 
 

I projektets referensgrupp ingår  

 

• Bioenergigruppen i Växjö 

• Linnéuniversitetet 

• Svebio 

• Svensk fjärrvärme 

• Energimyndigheten 

 

   Foto: Bo Dahlin, Svenska kraftnät 
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