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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
 Växjö Energi AB

 EON Värme Sverige AB

 HOTAB

 Järnforsen

 Samverkan sker med Linnéuniversitetet via en teknisk kommitté där 
förutom ägarna och Linnéuniversitetet även en del andra bolag deltar.



Inriktning

 Utveckling av kunskap avseende biobränsleeldade 

värmeanläggningar med inriktning på förbrännings- och 

miljöprestanda inom effektområdet 200 kW till 20 MW 

 Utbyggnad av miljövänliga biobränsleeldade anläggningar i 

regionen

 Utveckling av teknik för tillvaratagande och förädling av 
biobränsle med hela kedjan, t.ex. inom projektet ”Energi 
från skogen”



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.

 Egna seminarier i samverkan med Linnéuniversitetet.



Aktuella bioenergiprojekt för 
Bioenergigruppen och Energikontor Sydost

• Småskaligt elfilter
• Svenskt Förgasningscentrum, tjärproblematiken vid 

fluidbäddsförgasning
• Småskalig kraftvärme
• Förstudie Hållbar Bioenergi, om bl.a. innovationer
• Kunskaps – och erfarenhetsutbyte med partner i Ukraina
• Bioolja, exemplet pyrolysolja



SecureChain –
för ökade investeringar i bioenergi

EU-finansierat projekt med syfte att stärka
biobränslekedjan genom att ge fyra små – och
medelstora företag i Småland pengar för
konsulttjänster i syfte att göra en investering.

• Lessebo Fjärrvärme 

• Skogsentreprenörerna

• Skogsbränsle Småland

• Värnamo Energi



Inventering av spillvärme och stora industriella
fossilbränsleanvändare i Kronoberg

Tillsammans med Länsstyrelsen

Seminarium i februari i Växjö om 
- Möjliga tekniska lösningar
- Finansieringsmöjligheter

- Exempel på genomförda projekt



Medlemskap
• Möjligt att börja med deltagande i Tekniska kommittén

• Kontakta Göran Gustavsson 0709 – 21 60 54

• goran.gustavsson@energikontorsydost.se

• Läs mer på vår egen hemsida: www.bioenergigruppen.se

Där kommer information om kommande arrangemang                       
och dokumentation av denna dagen.

http://www.bioenergigruppen.se/

