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Syfte

• Förstudien undersöker 
förutsättningarna och möjligheterna 
för att skapa ett näringsanpassat
innovationsstöd för hållbar bioenergi.

• Innovationsteman inom hållbar 
bioenergi föreslås.

• Innovationsteman avser 
sammanfattande områden där 
framtida fokuserade satsningar kan 
göras

• Hållbar bioenergi?



Bakgrund - Avstamp till ansökan

• Tidigare projekt: Energi från skogen, SimWood, 
SecureChain, Heta rökgaser, Agenda "Termisk 
Bioenergianvändning” - Värme, kyla och el från 
bioenergi

• I värdekedjan behövs ett cirkulärt systemperspektiv 
där olika och nya bränslen ska hanteras och 
användas effektivt. 

• Potential att öka produktion och utnyttjande av 
biomassa på flera sätt

• Produkterna som skapas bedöms också ligga långt 
ner i värdekedjan 

• Miljökrav gör att nya kostnadseffektiva lösningar 
behövs i bl.a. omvandlingsprocesser.



Agenda pekade på

• Insatser som både skapar 
branschöverskridande och tvärvetenskapliga 
samarbeten mellan företag och akademi. 

• Insatser som samtidigt stimulerar till att söka 
nya konstellationer som kan penetrera nya 
exportmarknader”

• Vi behöver inte alltid hitta på så mycket nytt 
utan kan koppla ihop det som redan är 

• Industriella utmaningar i likhet med andra 
industrier avseende behov av rätt 
kompetensförsörjning, automation, 
produktionsutveckling och digitalisering



Vilka utmaningar ska förstudien lösa? 

• Regionalt bör bioenergi ses som ett styrkeområde där det 
finns goda möjligheter att utvecklas för att stärka regionens 
gröna profil - regional utvecklingsstrategi. 

• samtidigt möjliggörs tillväxt och exportmöjligheter av 
kunskapsintensiva produkter och tjänster utanför region och 
land - regional innovationsstrategi.

• För att jobba med utmaningarna och möjligheterna krävs 
dock innovationskraft och samverkan mellan aktörer såsom 
användare av produkterna, producenter, 
råmaterialleverantörer, region, kommun och akademi. 
Bedömningen är att detta kräver någon typ av stöd 

• Branschen behöver samlas kring gemensamt viktiga 
innovationsområden. 



Praktikaliteter om projektet

• Beviljat 1:1 regionala tillväxtåtgärdsmedel 2017-2018 från region 
Kronoberg (finansierar ca 50 % av studien)

• Näringslivet (Bioenergigruppen, Växjö Energi och Kalmar Energi) 
medfinansierar med sin arbetstid

• Resterande medel sökta från Tillväxtverket 

• Projekttid nov 2017-juli 2018



Utdrag ur beslutsmeddelande från Region 
Kronoberg



Hur nyttiggörs resultaten?

• Antagandet är att näringen kan behöva 
stöd avseende en samlande miljö genom 
tex. initiativ för nätverkande, 
kompetenshöjande insatser avseende 
innovation, hållbarhet och cirkulära 
perspektiv och stöd för att attrahera 
finansiering för att driva fram 
innovationer.

• Förstudiens resultat skulle kunna 
användas för ett genomförandeprojekt 
inom exempelvis regionalfonden.



Mål

Övergripande mål

• Aktörer agerar för att skapa ett 
samlande innovationsstöd inom 
hållbar bioenergi

Förstudiens projektmål

• Att beskriva möjligheter och 
förutsättningar för ett 
innovationsstöd samt föreslå 
innovationsteman inom hållbar 
bioenergi.



Delmål

• Beskriva lärdomar och 
samverkansmöjligheter från pågående 
satsningar (t.ex. SMART housing Småland), 

• Beskriva skogsråvarans hållbarhets- och 
horisontella förutsättningar

• Beskriva finansieringsmöjligheter för ett 
innovationsstöd 

• Beskriva geografiska aspekter inom hållbar 
bioenergi

• Beskriva behov för regional utbildnings- och 
kompetensutvecklingsbehov

• Definiera 4-6 innovationsteman inom hållbar 
bioenergi



Aktiviteter

• intervjuer med företagare, 
akademi och 
intresseorganisationer

• Uppföljning av kända
innovationsnätverk/plattformar

• Workshop utbildning

• Fokusgrupper - innovationsteman 
och för vem finns skogen?

• Litteraturstudie - råvara och 
branschens förutsättningar.



Fokusgrupper

• 4-5 tillfällen

• Valda deltagare utifrån kategorier i 
samråd med bransch

• Förslag 
• Biobränsle och värmeproducenter

• Företag nära konsument

• Cirkulärfokus

• För vem finns skogen/bioenergin (=för 
alla!)



Partners/ organisation

• Energikontor Sydost  - äger projektet

• Bioenergigruppen (medlemmar + teknisk kommitté), Kalmar 
Energi, Växjö energi bildar styrgrupp

• LNU (Skog och träteknik, Byggd miljö och energiteknik) – hålls 
informerad inför en kommande ansökan

• Energiföretagen Sverige

• Skogskvinns



Projekt att samverka med

• SMART HOUSING

• IEC

• Co2munity

• GreenAct

• LTC

• Skogsindustriella klustret (västerbotten)

• SLU

• Biogas sydost + projekt

• Trästrategi

• Regional skogsstrategi

• Skogskompetenscentrum syd

• Skogskvinns




