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Utmaning. Samverkan. Förändring.

VAD VI ÄR

Ägs av medlemmar och verkar för 
kompetensspridning, fossilfri 
fordonsflotta och en utvecklad 
bioekonomi

VAD VI GÖR

Startar, koordinerar och samarbetar i 
projekt tillsammans med medlemmar 
och regionala aktörer 

HUR VI FINANSIERAS

Medlemsavgifter, regionala medel och 
EU-medel



o Forest Power, Forest Refine 2003 -

o EUs bioekonomiska panel för intressentgrupper 2016 

o BioHub & TransAlgae 2016-2018

o Regionalt nätverk för samverkan kring bioekonomi 2017  



Bothnia Green Fuels - application

• Multi-green fuel stations in 
13 municipalities

• Test-fleet of 100 Heavy 
duty vehicles (HDV) using
CNG/LNG and ED95

• Study Public Private 
Partnerships as method to 
pave the way for further
roll-out of renewables for 
HDV

• Raise the awareness of 
barriers, opportunities and 
benefits of RE for HDV



Bothnia Green Fuels - application

Project facts

• Application submitted
6/02/2017. Decision in 
May/June 2017

• Project period: 2017-
2020

• Budget 27,4 million €

• 13 partners

Partners

BioFuel Region, co-
ordinator

Aga, Sundfrakt, Skellefte-
bränslen, SEKAB, Scania-
bilar Sverige, Volvo Trucks, 
Luleå Municipality, Gasum, 
Regional Council of Central 
Finland, SEO, Mustankorkea
Ltd, Micropolis



BEGIN (Baltic E-mobilty Growth INitiative)-Overview
2018 - long range electric vehicles (EVs) will be on the market
Must be supported by a new infrastructure of High power Charging (HPC)

Goal: To pilot, evaluate and communicate HPC in combination with 
intermediate storage as a solution to grid constraints and open access 
payment models.

Pilots:  To provide EU wide visibility, one lighthouse site will be piloted in 
the lead partner host country Sweden and satellite pilots will be piloted 
in each participating state

Partners: Umeå Energi lead partner + 8 partners from Sweden, Denmark,, 
Latvia and Lithuania 

Budget: 3.7 M€ of which 1.2 M€ for pilot investments  
75%-85% funding from EU- Interreg Baltic Sea Region Programme 
3.5 Environmentally friendly urban mobility

Timeplan: 15 Sept. Concept note approved 
15 Sept.- 17 Jan. Work out full application  
June 2017 – June 2020 Project activities (if approved)   

Coordinator: magnus.matisons@biofuelregion.se

Pilots
Umeå
Sundsvall
Copenhagen
Valmiera
Kaunas 

mailto:magnus.matisons@biofuelregion.se


Skogen växer så att det knakar 



Bra möjligheter för skogsägaren och skogsägarens barn



Virkessvackan blev en åldersvacka 



Hur används den svenska skogen idag? 



Sågverken blir färre men större 



Byggsektorn släpper ut cirka tio miljoner ton koldioxid
Lika mycket som samtliga personbilar 

50% under själva byggprocessen (80 % = materialval)



Skogsindustrin fortsätter att investera tungt i Sverige 
Under 2015 och 2016 investerades 28 miljarder kronor. Och hittills har 
företagen aviserat investeringar för 12 miljarder under 2017 och 2018.



Biokraftvärmen växer

IDAG 
209 biokraftvärmeverk  

20 nya planeras 

4 500 MW  Totalt installerade 
eleffekt

17 TWh el - Normalårsproduktion

35 TWh per år 

Potentialen för ökad elproduktion 



Minskad efterfrågan 

• Varmare vintrar  

• Mer energieffektiva 
byggnader 

• Lågt el pis

• Låga priser för 
elcertifikat 

Ökat utbud av 

• Spån och Bark 

• Returträ 

• Sopor

Låg efterfrågan på skogsbränslen 
(grot) i norra Sverige 





En m3 ved ersätter kol
700 kg CO2

En m3 ved ersätter olja
500 kg CO2

Ved ersätter gas
400 kg CO2

En klok skogspolitik borde premiera tillväxtbefrämjande åtgärder
En biomassa som behövs för en utvecklad bioekeonomi

Ökad tillväxt + Ökad substitution = Ökad klimatnytta 
Svenskt skogsbruk minskar utsläppen av CO2 med 60 miljoner ton/år

Skogen – Ett kraftfullt verktyg för klimatarbetet 

En m3 ved ersätter cement
ca 1500 kg CO2

Det går att bygga 
höga hus i trä

En m3 ved ersätter 
metallkonstruktion
1000-1500 kg CO2



Intensivodling på 15 % 
av den produktiva 
skogsmarken 

+ 30 miljoner kubikmeter 
högre avverkning om 70 år.

Intensivodling på 400 000 
hektar nedlagds åkermark 

+ 6 miljoner kubikmeter i 
avverkning

Det går att öka tillväxten ännu mer!
Ska vi ha ett tillväxtmål i skogen



Källa Danske Bank 
Skog och Ekonomi nr 2 2016 



Bioraffinaderier –
Finland visar vägen 









Förnybar Energi = Sol, Vind och Vatten 

Men Bioenergi då 



Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

- Årlig tillväxt



BFRs Inspel till Politiska processer 

• Nationella Skogsprogrammet

• Reduktionsplikt- Remiss

• Styrmedel och Innovationspolitik för framtidens 
bioraffinaderier 

• RED 11 Dialoggrupp med Frederick Federley

• LULUCF

• Debattartiklar, seminarier mm.  



Till våra beslutsfattare

• Ett aktivt skogsbruk med produkter och energi från skogen gör en väsentlig och 

odiskutabel klimatnytta 

• Den nordiska skogsbruksmodellen är hållbar och värnar om viktiga naturvärden 

– Ökad samverkan med miljörörelsen 

• Skoglig biomassa finns tillgänglig för en expansion av nya industrier 

– En ökad efterfrågan ger mer skog inte tvärtom 

• Framtida energi och klimat politik bör verka för en fortsatt ökad användning av skoglig 

biomassa 

• Det finns starka synergier mellan utveckling av nya produkter och energi från skogen 

• Detta kan ytterligare stärka Svensk kompetensutveckling och Skogsindustri samt skapa 

arbetstillfällen, särskilt i glesbygd  


