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Projektet tyngdpunktsområden - WP
Projektet består av fem st. WP (Work Package) som bygger på forskning och 
utveckling (FoU), uppföljning samt informationsspridning. 
Varje WP består av två till fyra delar, som betecknas med D  (Deliverable).

Nytt projekt startar, HighBio – Interreg Nord
Projektet HighBio är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland inom 
Interreg IV A Nord. Projektets tyngdpunktsområden är bioenergi och miljö.  

Interreg IV A Nords område i rött och 
angränsande områden

Samarbetsparterna i projektet är;
• Jyväskylä universitet, Karleby 

universitetscenter Chydenius 
• Centria i Ylivieska (Mellersta Öster- 

bottens yrkeshögskolas forskningsenhet) 
• Oulun yliopisto, Uleåborg 
• LTU, Luleå tekniska universitet 
• ETC, EnergiTekniskt Centrum i 

Piteå

Projektet HighBio finansieras av;
• EU Interreg IV A Nord
• Länsstyrelsen i Norrbotten, svensk 

nationell medfinansiering 
• Lapin Lääninhallitus, finsk nationell 

medfinansiering 
• Norrbottens läns landsting 
• Norrbottens Forskningsråd 
• Samarbetsparternas egna 

insatser 
Projektet HighBio består av fem Work Package

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011



En översiktsbild över informationsspridingen i projektet 
HighBio. Att sprida erfarenheter och resultat är en 
viktig del av projektet och det sker genom seminarier, 
konferenser och INFO broschyrer från projektet som 
också läggs på Internet

Schematisk bild över insatsområden för FoU arbeten  i projektet HighBio, de med rött 
inringade områden är prioriterade. (Se också närmare i INFO 03 och 04.)

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

FoU arbetet i projektet HighBio – Interreg Nord i ett nötskal
Från figuren nedanför kan översiktligt ses inom vilka områden projektets 
FoU insatser ligger. Det är del inom förgasningsprocessen, råvara för  
processen, rågasens rening, förädling av produktgasen till syntetiska och 
kemiska råvaror samt teknoekonomiska analyser av processerna. 

Mervärde genom projektet HighBio
Genom projektet bedöms att FoU arbetet kommer att ge olika typer av 
mervärde till projektregionen. Den positiva inverkan är bl.a.;

 Aktivt medverkar till att det utvecklas teknik för en bra lokal miljöhänsyn
 Vidareutvecklar förädlingen av regionala bioenergiresurser 
 Ger möjligheter till att lokala arbetsplatser kan bevaras genom lokal kraftvärme


 
Medverkar till kunskapsspridning av FoU resultat inom projektregionen genom 
seminarier och informationsmaterial 



 
Bygger broar genom att delta i internationell växelverkan inom FoU arbete 
genom konferenser, seminarier, mässor och forskarträffar.

Informationsspridning
Spridningen av information om projektets olika FoU resultat är viktig inom 
projektet för att resultaten ska kunna omsättas i en praktisk regional 
utveckling.
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