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BRCs expansion
• Etapp 1 (2012-2014), ca 10Mkr/år, 2 fakulteter, 6 avdelningar på
LiU, ca 30 forskare medverkade, 10 partners/medlemmar
• Etapp 2 (2014-2018), ca 20 Mkr/år, 7 avdelningar, ca 20 partners
och medlemmar
• Etapp 3 (2018-2022), ca 30 Mkr/år, två universitet (LiU, SLU), 6
avdelningar på LiU, 3 avdelningar på SLU, 23 partners och
medlemmar
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BRC Etapp 3: Energimyndigheten, LiU,
SLU och 23 partners och medlemmar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiebolaget Borlänge Energi
Avfall Sverige AB
Biototal AB
E.ON Biofor Sverige AB
Econova AB
Gasum AB
Härnösand Energi & Miljö AB
Jönköping Energi Biogas AB
Lantbrukarnas riksförbund
Linköpings kommun
Nordvästra Skånes Renhållnings
Aktiebolag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Norrköpings kommun
Purac
Region Gotland
Region Jönköping Län
Region Östergötland
Regionförbundet i Kalmar län
Rena Hav Sverige AB
Scandinavian Biogas Fuels AB
Scania AB
Tekniska verken i Linköping AB
Wärtsilä Puregas-Solutions AB
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Roller och ansvar i BRC
• Föreståndare: övergripande ansvar, syfte och mål,
programkommitté och rektor.
• Forskningsområdesledare (FOL): övergripande ansvar för
verksamhet i respektive FO, fyra FO-möten/år samt ledning av
arbetet mellan dessa.
• Koordinator: stödjer föreståndaren med övergripande ansvar,
koordinerar administrativt stöd, kommunikation och nätverkande
både internt och externt.
• Ekonom: sammanställning av tidsredovisning, budgetfrågor,
uppföljning av ekonomin.
• Kommunikatör: uppdrag för BRC vid behov, främst extern
kommunikation.
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Organisation
• Daglig verksamhet leds av föreståndare, koordinator, administrativt
stöd.
• Programråd – en representant från varje part i BRC. Sammanträder
ej formellt.
• Programkommitté – Utses av programrådet och rektor. Strategisk
funktion vilket handlar om BRCs inriktning, övergripande prioriteringar,
omvärldsbevakning. Beredande för budget och verksamhetsplanering.
• Internationell referensgrupp – bidrar med erfarenheter, reflektera
över och bidra till BRCs forskning, koppling till forskningsområden
• BRCs ledningsgrupp – informationsutbyte mellan
forskningsområdesansvariga för respektive FO
• FO-ledningsgrupp (FOL-grupp) –forskare och representanter för
parter som ansvarar för verksamhet inom respektive FO.
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Möten under BRCs verksamhetsår
• Fyra forskningsområdesmöten: fyra gånger per år möts alla
forskare och partners och medlemmar inom forskningsområdet för
ett heldagsmöte som planeras och genomförs av de
forskningsområdesansvariga
• Två stormöten: Syftet är ökad sammanhållning inom BRC, genom
att samla så många deltagare som möjligt, och att dela erfarenheter
mellan projekten och mellan parterna. Det finns även möjlighet att
t.ex. bjuda in externa föreläsare.
• En biogasturné: tre dagar fyllda med studiebesök och möten.
• Tre programkommittémöten, föreståndare och koordinator
förbereder dagordning, material och representerar verksamheten.
• Tre möten med BRCs ledningsgrupp (FOL), kan utökas vid behov.
• Ett möte med internationella referensgruppen, utöver deltagande
i respektive FO-område.
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BRC-året 2019
December 2018

Januari 2019

Februari 2019

Mars 2019

April 2019

Maj 2019

Vecka 50 2018, 12
december (kl. 12.0016.00)
Möte med BRCs
ledningsgrupp

Vecka 3 FO-möten (kl.
10.00-16.00):
14 januari FO4
15 januari FO2, FO5
16 januari FO1, FO6
17 januari FO3, FO7

Årlig kickoff för
programkommittén

Vecka 10, 7 mars (kl.
10.00-16.00)
Möte med BRCs
ledningsgrupp

Vecka 14 FO-möten (kl.
10.00-16.00):
1 april FO4
2 april FO2, FO5
3 april FO1, FO6
4 april FO3, FO7

23-24 maj (lunch till
lunch): Stormöte +
internationell
referensgrupp

Juli 2019

Augusti 2019

September 2019

Oktober 2019

November 2019

Vecka 35 FO-möten (kl.
10.00-16.00):
26 augusti FO4
27 augusti FO2, FO5
28 augusti FO1, FO6
29 augusti FO3, FO7

Biogasturné (3 dagar)

Vecka 41, 11 oktober (kl.
10.00-16.00) Möte med
BRCs ledningsgrupp

Vecka 45 FO-möten (kl.
10.00-16.00):
4 november FO4
5 november FO2, FO5
6 november FO1, FO6
7 november FO3, FO7

Juni 2019
Programkommitté

28/2 Rapportering
naturainsatser Q1

31/8 Rapportering
naturainsatser Q3

Programkommitté

31/5 Rapportering
naturainsatser Q2

28-29 november (lunch
till lunch) Stormöte
30/11 Rapportering
naturainsatser Q4
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Administration
• Avtal - BRC:s samtliga parter skriver under ett avtal som reglerar
samarbetet i etappen. Parter är partner, medlem eller associerad,
beroende på insatsen.
• Programkommitté
• Tre ledamöter utses av LiUs rektor, en ledamot utses av
Energimyndigheten, sex ledamöter utses av de övriga parterna i
programrådet.
• Föreståndare och koordinator kallar till möte, förbereder
dagordning, material och representerar verksamheten
• Lägesrapport + ekonomisk rapport – Energimyndigheten tillhanda
en gang per år. Sammanfattning av året med fokus på måluppfyllelse.
• Tidsredovisning – ska ske i början av varje kvartal, rapporteringsmall
skickas ut av ekonom/koordinator inför varje rapporteringstillfälle.
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Intern kommunikation
Intranät: kalendarium, anslagstavla, diskussionsforum och filarkiv
Nyhetsbrev: 4 ggr/år eller fler
Mail: specifik information skickas till samtliga på kontaktlistan
Outlook: inbjudningar till alla möten under kommande 12
månader
• Hemsida: främsta publikationskanal för kampanjer, vetenskapliga
artiklar, intervjuer etc.
•
•
•
•

• Stormöten
• Regionala workshopserier
• Reseverksamhet
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Kommunikation och nätverkande
• Etapp 3 – fokus på nätverkande och kommunikationsinsatser som
bidrar till en mer verkningsfull implementering av biogaslösningar.
• Mål: spridning av resultat, kompetensuppbyggnad i BRC, samarbete
med andra aktörer, ökad kunskapsnivå bland beslutsfattare
• Kommunikationskanaler:
• Kommunikationskampanjer med utgångspunkt i vetenskapliga
publikationer
• Information om nätverkande och BRCs budskap i samband med
deltagande i konferenser och evenemang
• Seminarier, workshops och konferenser (i vissa fall tillsammans
med andra aktörer) för att belysa särskilda teman
• Debattinlägg
• Pressmeddelanden
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Kommunikationskampanj

2. Webbartikel

1. Vetenskaplig publikation

3. Sociala medier
4. Spridning via partners
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Information om BRCs nätverkande
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BRC seminarier, workshops, konferenser
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BRCs biogasturné i maj 2017
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BRCs biogasturné, september 2018
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Kommentarer, intervjuer och debattinlägg
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