
Skog och 

träteknik för en 

hållbar framtid
Något om pågående arbeten vid Skog och trä.



Sydsvenskt skogsbruk
Forskning och utbildning vid Skog och trä har en sydsvensk profil.



Klimatpåverkan
På Skog och trä pågår forskning kring hur klimatet påverkar skogen och tvärtom.



Bioekonomi inte bara ”bio” -

Skogens och 

skogsindustrins klimatnytta



Hållbart skogsbruk och klimatsmart

användning av skogsråvara
BET BY SOT



Projekt: LC Districts –

mot koldioxidsnåla städer genom 

förbättrade regionala policyer

14 November, 2019 Bioenergidagen



Mål
LC Districts ska förbättra regionala utvecklingspolicyer inom områdena 

byggnadsrenovering, byggande och energieffektiva byggnader, skapande och 

renovering av fjärrvärme samt andra stadsrenoveringsåtgärder, för att underlätta 

övergången till städer och regioner med låga koldioxidutsläpp.



BioFrame

Projektet: finansieras av Energimyndigheten

Projektparter: Linnéuniversitetet och Chalmers

Mål

• Projektets övergripande mål är att utveckla ett analytiskt ramverk till 

stöd för strategiutveckling gällande bioenergi som betraktar 

skogssektorns totala klimatnytta.



BioFrame

Projektet: finansieras av 

Energimyndigheten

Projektparter: Linnéuniversitetet 

och Chalmers

Mål

• Projektets övergripande 

mål är att utveckla ett 

analytiskt ramverk till stöd 

för strategiutveckling 

gällande bioenergi som 

betraktar skogssektorns 

totala klimatnytta.



BioFrame

Utgångspunkt i modellen SweFor
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I projektet ska:
Modellen SweFors kapacitet 

utvecklas med särskild fokus på:

• Klimatets påverkan (finns modeller idag 

men som är begränsade)

• Modeller av skogsindustrin utvecklas

• Koldioxidbudgetmodell inklusive tillägg av 

modeller för bioraffinaderier

• Ta fram nya data gällande exempelvis 

substitution av olika skogsprodukter

• Modellera ekosystemtjänster 

• Genomföra fallstudieanalyser (högre 

upplösning) av problemställningar som 

kopplas samman med ökad användning 

av bioenergi. Analyserna fokuseras på att 

studera effekter för Småland.



Resultat - scenarioanalyser

• Kolbalansmodell

..

• Skogsskötsel – bästa skötsel för något mål

• Transporter

• Input till anläggningar (förutsättningar)

• Flöde till marknad(er)

• Marknadspriser




