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”Vinnova har till uppgift att främja 

hållbar tillväxt genom finansiering av 

behovsmotiverad forskning och utveckling 

av effektiva innovationssystem. 



Innovation i världsklass



HÅLLBAR TILLVÄXT



Source: Rockström, J. and Sukhdev, P. new way of viewing the Sustainable Development Goals. Illustration: Azote Images for Stockholm Resilience Centre



Vad gör Vinnova 
inom skog och 

bioekonomi?



50Mkr/årSIP BioInnovation

Forest Value

Regionala Vinnväxt-satsningar 100Mkr/år

48Mkr 3 år



• ”Med skog och industrins 

restströmmar som råvaror 

möta dagens och framtidens 

energi- och klimatutmaningar.”

• Processum Ö-vik

• Stöd 2008-2019

En Vinnväxt-satsning



iljoner kr

Karlstad

• Mål - ”Skapa en internationellt 

attraktiv innovationsmiljö för 

skogsbaserad bioekonomi” 

• Drygt 100 medlemsföretag

• Finansieras 2013-2023



Förnybara råvaror i befintliga 
raffinanderier

Storskalig demonstration av 

omvandlingen av biooljor till en 

oljeprodukt som kan matas in 

befintliga raffinaderier 

100+ projekt 

430 miljoner kr



Projekt: Etablera närodlad 
textil i Sverige

Nobelklänningens tyg är helt 

gjort av svenskt papper.

100+ projekt 

430 miljoner kr



• Partnerskapsprogram under 
Horizon2020

• Internationella FoI projekt

• 15 av 17 beviljade projekt har 
svenskt deltagande!

• Finansiering i samarbete mellan 
Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas

100+ projekt 

430 miljoner kr

”Innovating forestbased
bioeconomy”



50Mkr/årSIP BioInnovation

Forest Value

Regionala Vinnväxt-satsningar 100Mkr/år

48Mkr 3 år

Utmaningsdriven Innovation (UDI)

Cirkulär och biobaserad ekonomi 20Mkr/år

n/a



Programmet 

Cirkulär och biobaserad ekonomi

54 projekt startade

Senaste utlysning ”Från teori till praktik” 

syftar till att lösa upp knutar inom policy, 

regelverk, beteende mm



Programmet

Utmaningsdriven innovation

Källa: Nyteknik.se





50Mkr/årSIP BioInnovation

Forest Value

Regionala Vinnväxt-satsningar 100Mkr/år

48Mkr 3 år

Regeringsuppdrag:

Cirkulära affärsmodeller 

och industriell symbios 44Mkr 3 år

Utmaningsdriven Innovation (UDI)

Cirkulär och biobaserad ekonomi 20Mkr/år

n/a



Projekt: MinePap

Kan ett restmaterial från 

pappersindustrin lösa ett 

problem hos gruvindustrin?

Regeringsuppdrag



Projekt: Timber on Top

Förtätning och förlängd 

livslängd för flexibelt nyttjande 

av befintliga byggnader med 

hjälp av på/vidbyggnader med 

återanvändbara biobaserade 

prefabricerade byggsystem. 

20

Regeringens 

Samverkansprogram 





Hoppas att ni…

• Drar nytta av satsningarna (även UDI!)

• …bidrar till internationella samarbeten

• …ger oss feedback!



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se


