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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



European Bioeconomy Stakeholders MANIFESTO



VARFÖR BIOEKONOMI?
Bioekonomisk tillväxt måste i hög grad bygga på de 
specifika regionala förutsättningarna.

Genom ett hållbart nyttjande av bioresurser kan EUs 
regioner hjälpa till att lösa de globala utmaningarna som 
en växande befolkning, överutnyttjande av resurser, 
miljöförstöring och klimatförändringar. 

Svenska regioners förutsättningar för att bidra till 
bioekonomin måste lyftas fram bättre.



BIOEKONOMI REGIONER I SAMVERKAN 

Stärka regionernas och allmänhetens kunskap 
om bioekonomi för att stötta regionalt 
utvecklingsarbete och därmed stärka de 
näringar som berörs.

Genom samverkan delta och höras i de 
politiska processer som pågår i både Sverige 
och EU.

Ge svenska företag inom bioekonomisektorn 
bättre förutsättningar för 
fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och 
ökade investeringar.



1700-tal - Bergsbruket krävde enorma mängder ved för koltillverkning 
till masugnarna



De norrländska älvarna var vid seklets början förvandlade till floder av virke.
Sorteringsverket anlades vid Öns sydvästra del år 1915.

1937 var ett rekordår för flottningen och arbetsstyrkan på Ön uppgick till ca 500 man

Ända fram till 1980 förekom flottning



Holmsunds sågverk på 1950-talet
Anläggningen togs i drift i maj 1885 och kompletterades därefter med ett hyvleri. 

Av sågverksavfallet producerades träkol

I december 2012 meddelade SCA att man beslutat lägga ned sågverket



Skogen växer så att det knakar 



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



Framtiden

Trä är 
motorn i den 
framväxande 
bioekonomin 



Hur används den svenska skogen idag? 



Trend 1 - Sågverken blir färre men större
men har låg förädlingsgrad  



Industriellt träbyggande
I dag: byggs ca 3 000 lägenheter 
i flerfamiljshus i trä varje år.

Framtid: byggs uppskattningsvis 
10 000 lägenheter.

.



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

50% under själva byggprocessen (80 % = materialval)



Trend 2 - Tryckpapper minskar 
övriga pappersprodukter växer 

 I dag: 42 miljoner 
skogskubikmeter per år 
används till massaved.

Framtid: Industrin har 
investerat 20 miljarder 
mellan 2014 och 2016. 



Trend 3 Biokraftvärmen växer

 I dag: 209 biokraftvärmeverk  
4 500 MW  Totalt installerade 
eleffekt
17 TWh el –Normalårsproduktion

Framtid: 20 nya planeras
Ökat nyttjande av installerad 
eleffekt (35 TWh)

Ökad produktion av 
fordonsbränslen ?  



Hög efterfrågan i stora städer
Låg efterfrågan på skogsbränslen (grot) i norra Sverige 

MINSKAD EFTERFRÅGAN
• Varmare vintrar
• Mer energieffektiva byggnader
• Värmepumpar
• Lågt elpris
• Låga priser på elcertifikat

ÖKAT UTBUD AV;
Spån, bark, returträ samt sopor 



Ett nav för nya affärer



BIOEKONOMI
Nya produkter och energi från skogen 





Bio4 f…ing everything ? 

Hot topics

• Bio Resources availability
• Ecosytem pressure
• Subsidies for energy only
• A level playing field

Bio4energy, Bio4Metals, Biofuels, Biojetfuels, Bioplastics
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