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1 Vad är biogaslösningar och vad bidrar de med?
Anaerob rötning av organiskt material genererar en energibärande molekyl, metan, och ett så kallat
digestat som ofta fungerar som en förnybar gödselprodukt. Ett tekniskt system som levererar dessa
båda produkter erbjuder dessutom en hygieniseringsprocess där besvärliga avfall blir ofarliga. Med
dessa tjänster som grund har biogaslösningar en stor potential att generera många nyttor till
samhället.
Ekonomisk tillväxt, befolkningsökning, globalisering och urbanisering är megatrender som i huvudsak
har tjänat mänskligheten väl. Dock finns baksidor av utvecklingen vilka uttrycks som allvarliga
hållbarhetsproblem när det gäller luft- och vattenkvalitet, klimat, markens produktionsförmåga och
tillgången på naturresurser. Biogaslösningar har potential att samtidigt adressera dessa stora
utmaningar genom att återupprätta funktionella länkar mellan sektorer genom sina material- och
energiflöden. Biogas och biogödsel är förnybara resurser som ersätter fossila motsvarigheter. Det
ofta negativa eller låga värdet av olika avfall höjs väsentligt genom rötningen. Problembyten
motverkas genom de multifunktionella biogaslösningarna.
Utöver de direkta bidragen till ett mer hållbart samhälle uppstår förstås indirekta effekter av
biogaslösningar. Dessa kan till exempel vara sådant som stärkt regionalekonomisk utveckling, ökad
energisäkerhet, fler lokala jobb, förbättrad folkhälsa och bättre lokal miljö. En betydande effekt av att
kunna erbjuda kostnadseffektiva avfalls- och energilösningar med biogas är att man stärker
industrins konkurrenskraft.
Om man jämför biogaslösningarnas potential att bidra till angelägna samhällsmål med andra
alternativ inom avfallsbehandling och transporter står det klart att biogas bidrar till ett bredare
spektrum av nyttor. Om vi söker tekniska system som samtidigt bidrar till att uppfylla Sveriges
miljömål eller FNs mål för hållbara utveckling så är biogas en mycket stark kandidat. Mänsklighetens
långsiktiga överlevnadsfrågor handlar i stor utsträckning om klimat, markens bördighet, god
vattenkvalitet och god luftkvalitet, områden där biogaslösningar redan bidrar till ett mer hållbart
samhälle. Biogasen kan ses som den bästa tiokamparen som kanske inte vinner varje gren men som
får bra resultat i alla grenar. Därför kan man konstatera att biogaslösningarna löser många olika
problem samtidigt. Många alternativa lösningar löser ofta bara ett problem i taget och ökar risken för
så kallade problembyten.
Det finns flera områden där mänskligheten söker lösningar där biogas kan vara en viktig del av svaret.
En kraftfull expansion av biogaslösningarna är möjlig och den skulle leverera många stärkta
samhällsnyttor. Detta rör till exempel utvecklingen av hållbara städer och regioner, den växande
bioekonomin och hållbara tunga transporter. Dessa utgör tillämpningsområden för biogas där hela
världen utgör en potentiell marknad. Sverige och Norden har här möjlighet att fungera som en
permanent världsutställning för utveckling och export av kunskap, teknik och systemlösningar. Den
stora utmaningen som måste hanteras för att realisera biogasens potential är att den är svår att
genomföra och utveckla eftersom den involverar många aktörer och sektorer och är beroende av
kostsam infrastruktur. Detta ställer stora krav på koordination och samverkan, förekomst av
kapitalstarka aktörer i sektorn samt tillräckligt gynnsamma policyvillkor.
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2 BRC som kompetenscentrum
Programmets långsiktiga vision för samhällsutvecklingen har varit:
Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer
hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt företagande.
BRC:s roll för att uppnå denna vision är att bidra med kunskapsförsörjning och process/teknikutveckling för att göra den möjlig. Centrumets verksamhet skall facilitera utveckling,
innovation och implementering av biogaslösningar. Resurseffektivitet innebär optimerat nyttjande av
resurser såväl genom förbättrade befintliga processer och anläggningar som genom utvecklade
biogaslösningar för olika sektorer och användning av nya substrat.
Under den period som programmet verkat (2014-2018) har mycket hänt i biogassektorn i Sverige. Ett
antal faktorer som skett under perioden är en fortgående konsolidering av branschen, höjda
förväntningar kopplat till nya tunga gasfordon, ökad satsning på likvifiering av gas och ökad
användning av biogas genom import via naturgasnätet. Staten har tagit tag i de institutionella
villkoren för biogas. Nya anläggningar har planerats, fått investeringsbidrag och byggts eller byggts
om under perioden. Det är inte möjligt att fastställa kausala samband mellan programmets
verksamhet och den faktiska utvecklingen. Vi får nöja oss med att konstatera att BRC ägnat sig åt
relevant forskning och kommunicerat på ett sätt som kan ha stärkt aktörerna som driver
utvecklingen.
De huvudsakliga mekanismerna för hur BRC bidrar till samhällseffekter är genom kunskapsspridning i
vetenskapliga och bredare kommunikationskanaler, kompetenshöjning hos samhällsaktörer och
stärkt nätverkande mellan biogaslösningarnas aktörer.
På ett övergripande plan har den avsedda funktionen av programmet varit att bidra med
kompetenshöjning i akademin, företag och offentliga organisationer. För att uppnå denna
identifierades inför etappen följande viktiga framgångsfaktorer för centrumet:
1. att fungera som en kraftsamlande plattform i Sverige för integrerad kunskapsutveckling inom
biogaslösningarnas process- och teknikutveckling och dess nyttiggörande. Detta innebär att
svensk FoU stärks och blir kostnadseffektiv
2. att stärka den nationella kompetensen inom akademin för att möta den ökade efterfrågan av
kvalificerade forskare inom akademin och de kunskapsintensiva företagen
3. att bedriva världsledande FoU med stor bredd och stort djup för att driva och stödja process/teknikutveckling och dess spridning och nyttiggörande
4. att vara en stark samarbetspartner för internationella aktörer och bidra i europeiska och
globala program för att stärka kompetensuppbyggnaden inom området resurseffektiva
biogaslösningar.
I viss mån har BRC bidragit till att stärka områdena som beskrivs av framgångsfaktorerna 1-3 ovan
genom att svensk FoU inom biogasområdet har stärkts och kraftsamlats, kompetensen inom
akademin har höjts men också breddats till nya discipliner samt att världsledande FoU bedrivs inom
programmet. Att utveckla programmet och att möta dessa framgångsfaktorer har krävt mycket
resurser och det är uppenbart att programmets internationella nätverkande och samverkan i viss
mån blivit lidande.
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3 Forskningsområden och forskningsprojekt
Under etapp 2 har centrumet verkat för att bidra till visionen ”Resurseffektiva biogaslösningar finns
genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat
miljötillstånd och stärkt företagande”. Programmets tyngdpunkt har legat på process- och
teknikutveckling av biogaslösningar och för att kunna nyttiggöras behöver det mynna ut i
implementering. Programmet har därför även fokuserat på systemmässiga och samhälleliga
kontexter vilka har beforskats för att resurseffektiva biogaslösningar ska kunna utvecklas och spridas.
Forskningen under etapp 2 har varit uppdelad i tre forskningsområden;




Process- och teknikutveckling
System
Samhälle

med forskningsprojekt inom respektive forskningsområde, samt kring forskning om biogasens
genomslag inom regioner och sektorerna avfall, lantbruk, skog och akvatisk biomassa specifikt.
Forskningen har gemensamt fokuserat på sex huvudsakliga utmaningar för biogasutveckling kopplat
till centrumets vision vilka utgörs av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mer biogas från befintliga anläggningar
användning av nya substrat
implementering i nya sektorer
ökad resurseffektivitet i produktion och distribution
relevanta samhälleliga villkor
affärsmässiga villkor

Respektive forskningsområde har fokuserat på specifika forskningsfrågor och delområden vilka
presenteras i tabell 1 tillsammans med en översikt över BRC:s genomförda forskningsprojekt under
etappen. Fem forskningsprojekt (så kallade RP) har löpt under hela etappen och fokuserat; RP1)
Förbättrad hydrolys för ökad nedbrytbarhet av organiskt material; RP2) Strategisk multikriterieanalys
av biogaslösningar från utvärdering av substrat till andra perspektiv; RP3) Kvantitativa
systemanalyser för förbättrad resurseffektivitet av olika biogaslösningar, kritiska faktorer och
osäkerhetshantering; RP4) Biogas i den hållbara regionen användare och framtidsvisioner; och RP5)
Biogas i pappers- och massaindustrin.
Forskning som behandlat förutsättningar för implementering av biogaslösningar i olika
samhällssektorer har genomförts inom fem implementeringsprojekt (IP); IP1) Regioner; IP2) Avfall;
IP3) Lantbruk; IP4) Skog; och IP5) Akvatisk biomassa. Samtliga IP har sektorsvis utgått från en
gemensam forskningsfråga som lyder ”Under vilka villkor skulle biogaslösningar expandera i
respektive sektor?”.
Forsknings- och implementeringsprojekten presenteras vidare i efterföljande avsnitt (4.1-7.2)
tillsammans med en introduktion till respektive forskningsområde. I avsnitt 8 delges även en
forskningssyntes för etappen. Projekten har tillsammans genererat en mängd forskningspublikationer
och konferensbidrag vid nationella och internationella konferenser vilka presenteras i tabellform i
Bilaga 1.
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Tabell 1 Översikt över BRC:s forskning i etapp 2.
Vision

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och
bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt
företagande

Utmaningar

Mera
biogas

Forskningsområden

Process- och
Teknikutveckling

Projekt

RP1 - Förbättrad
hydrolys för ökad
nedbrytbarhet av
organiskt material

Under vilka affärsmässiga och
institutionella villkor skulle en
expansion av biogaslösningar
ske i nya sektorer, marknader
och regioner?

Nya sektorer och
marknader

Vilka är de kritiska
faktorerna som skulle
förbättra
resurseffektiviteten hos
befintliga och nya
biogaslösningar och hur
kan osäkerheten om
nya lösningar hanteras?

Aktörer och
marknad

Samhälle

Resurseffektiv
produktion

System

sektorer

Rötning

Förbehandling

Delområden

Digestathantering

x
Vilka är de viktigaste
Övergripande
förändringarna av
forskningsfrå
biogasprocesserna som
ga
skulle leda till mer
lönsamma
biogasföretag?

Nya
Resurseffektiv Samhällsvillkor Affärssektorer produktion
expansion

Nya substrat och

Nya
substrat

RP2 - Strategisk
multikriterieanalys av
biogaslösningar från
utvärdering av substrat
RP4 - Biogas i den hållbara
till andra perspektiv
regionen användare och
RP3 - Kvantitativa
framtidsvisioner
systemanalyser för
RP5 - Biogas i pappers- och
förbättrad
massaindustrin
resurseffektivitet av
olika biogaslösningar,
kritiska faktorer och
osäkerhetshantering

“Under vilka villkor skulle biogaslösningar expandera i respektive sektor?”
IP 1 – Regioner; IP2 – Avfall; IP3 – Lantbruk; IP4 – Skog; IP 5 – Akvatiska biomassa
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4 Process- och teknikforskning för resurseffektiva biogaslösningar
En del av BRC:s forskning har under etapp 2 varit inriktad mot process- och teknikutveckling med det
primära syftet att möjliggöra en effektivare biogasproduktion i existerande anläggningar, samt skapa
förutsättningar för etablering av processer baserade på nya substrat och förbättrad hantering av
digestat. Biogasprocesser kan fortsatt utvecklas mot högre utrötningsgrad, ökad processtabilitet,
flexibilitet och rötrestkvalité. Teknikutveckling och processförbättringar är angelägna för att kunna
möta expansion av olika biogaslösningar samt bidra till förbättrad miljöprestanda och bioekonomi.
Det första steget vid anaerob nedbrytning, det så kallade hydrolyssteget, är ofta begränsande vid
nedbrytning av organiskt material varför forskningsinsatser för förbättrad hydrolys har varit särskilt
prioriterat under etapp 2.

4.1 Varför process- och teknikutveckling?
Sverige har en målsättning om att markant öka användningen av biogas, vilket förutsätter en ökad
produktion (från dagens ca 2,1 TWh biogas per/år  15 Twh biogas /år 2030). Forskningsinsatser
inom området process- och teknikutveckling är angelägna för att kunna realisera outnyttjade
biogaspotentialer från befintliga samt outnyttjade substrat. Utvecklingspotentialen finns både i
produktion per rötkammarvolym och per kg organiskt material. Forskningsinsatser omfattar bland
annat resurseffektiva behandlingstekniker för olika typer av substrat och rötrester, optimering av
näringsbalanser respektive omblandning i biogasprocesser, ökad förståelse för hur den
hastighetsbegränsande hydrolysen kan regleras och optimeras genom olika processlösningar etc.
Process- och teknikutveckling har relevans för kortsiktiga vinster i effektivitet men kan också skapa
förutsättningar för långsiktiga genombrott.

4.2 BRC:s process och teknikforskning
Resultat från etapp 1 i BRC påvisade att de mest angelägna forskningsfrågorna omfattar
förbehandlingstekniker främst för cellulosarika material; optimering av näringsbalanser och
spårämnestillsatser; reologisk karaktärisering för förbättrad processkontroll; ökad förståelse för
mikrobiella nedbrytningsvägar och hastighetsbegränsande steg (främst hydrolysen); ökad
nedbrytningsgrad för avloppsslam, lignocellulosa, akvatisk biomassa och organiskt material i
industriella avloppströmmar, samt en mer hållbar hantering av näringsämnen i rötresten. Dessa
områden är, trots att de har varit aktuella under flera år, viktiga för en vidareutveckling av
biogasprocesser. För att uppnå en effektivare AD av komplexa fraktioner av olika substrat, och
därmed en ökad gasproduktion, behövs en optimering av hydrolysen, speciellt för material med en
hög andel komplexa makromolekyler. Forskningsfrågor kopplat till just hydrolysen har fokuserats i
stor utsträckning under etapp 2.
Genom de explorativa projekten som genomfördes under etapp 1 framkom även att
proteinomsättningen i biogasreaktorer inte är klarlagd och att proteinhydrolysen kan hämmas i
samband med att kolhydrater (stärkelse) bryts ned vid samrötning. Detta implicerar att proteiner kan
passera en reaktor utan att rötas, vilket innebär att potentiell metanproduktion inte utnyttjas och
instabilt digestat med sämre avvattningsegenskaper erhålls. Dessutom utgör förhöjda
koncentrationer av proteiner i rötvätskan en potentiell risk för skumning. Detta har under etapp 2
undersökts experimentellt för fullskaliga biogasprocesser med fördjupade kunskaper om
proteinomsättning i olika typer av biogasprocesser. Likaså har under etapp 2 analysmetoder
utvecklats för att möjliggöra kemisk karaktärisering av organsiska strukturer i biogassubstrat och
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digestat, samt tekniker för efterbehandling av digestat för utökad nedbrytning av identifierade
svåromsatta organiska strukturer i digestat, inklusive restproteiner.
Det finns fortsatt en stor outnyttjad biogaspotential i reningsverksslam med anledning av att VSreduktionen normalt enbart ligger mellan 40-50%. Resultat från etapp 1 indikerade att tillsats av
enzymer skulle kunna öka utrötningshastighet och grad avutrötning av reningsverksslam. En
förutsättning för det skulle emellertid vara att man kan förhindra inaktivering av kommersiellt
tillgängliga enzymer när de tillsätts processen. Potentiellt kan detta uppnås genom att med bioteknik
konstruera modifierade enzymer optimerade för att tåla miljön i biogasprocesser. Detta område har
vilket har fortsatt beforskats under etapp 2.
För att optimalt kunna omsätta hittills outnyttjade substrat såsom energigrödor, biomassa och avfall
från lantbruket och skogsrelaterad industri samt akvatisk biomassa krävs åtgärder som gör materialet
mer tillgängligt för nedbrytning. Utveckling av väl anpassade enzymer tillsammans med fortsatt
utveckling av kemiska, fysikaliska och mekaniska behandlingstekniker och implementering i en väl
fungerande förbehandlingsstrategi kan möjliggöra en avsevärt högre nyttjandegrad av dessa substrat
och bidra till utökad biogasproduktion. Lämpliga enzymer är sannolikt andra än de som avses
användas för reningsverksslam, varför specifika enzymers egenskaper och effekter för olika typer av
substrat även har fokuserats under etapp 2. Även avfallsströmmar från pappers- och massaindustrin
utgör fortsatt en stor potential för biogasproduktion. Fortsatt kartläggning av metanpotentialer och
tekniker, processoptimering och uppskalningsförsök är emellertid nödvändiga för etablering i större
skala och omfattning, vilket i viss utsträckning har studerats under etapp 2 med fokus på
avfallsströmmar från sulfatmassabruk via parallellt projekt (för mer info se avsnitt 6.2.).
I samband med optimering av befintliga processer genom belastningsökning har det visat sig att
tillgången på mikronäringsämnen ofta är begränsande för biogasproduktionen och behöver tillsättas
för att uppnå stabila processförhållanden. Studier av spårämnenas betydelse i olika biogaslösningar
har utgjort centrala delar i BRC:s forskning, såväl under etapp 1 som etapp 2. Förändringar i
substratprofiler och organisk belastning medför förändringar i rötvätskans reologiska egenskaper och
därmed i dess viskositet. Viskositetsförändringar har visats sig vara starkt relaterade till
substratsammansättning, produktion och förekomst av mikrobiellt utsöndrade och cellbundna
organiska komplex samt till vissa processbetingelser. Forskningsinsatser för att bättre förstå dessa
fenomen och konsekvenser har inkluderats under etapp 2 (för mer info se avsnitt 6.2).
Den process- och teknikrelaterade forskningen under etapp 2 har främst bedrivets inom
forskningsprojektet RP1 – Förbättrad hydrolys av organiskt material för ökad nedbrytbarhet för
biogasproduktion (se avsnitt 4.3) och forskningen har syftat till att:




Bidra till ökad lönsamhet i existerande biogasanläggningar samt möjliggöra för nya substrat i
biogasprocesser i olika sektorer;
Karaktärisera substrat som ej bryts ned i nuvarande rötningsprocesser och identifiera möjliga
lösningar för att förbättra nedbrytningen av dessa;
Producera mer biogas från samma mängd substrat.

Dessutom har övriga BRC-projekt och ett antal fristående/parallella projekt bidragit väsentligt till
forskningsområdet och vice versa.

4.3 RP1 – Förbättrad hydrolys för ökad nedbrytbarhet av organiskt material
för biogasproduktion
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Deltagare









Tema Miljöförändring, LiU; Annika Björn (projektledare), Bo Svensson, Anna Schnürer, Alex
Enrich Prast, Sepehr Shakeri Yekta, Laura Masuda, Anna Sieszko, Eva-Maria Ekstrand, Luka
Safaric, Andreina Laera, Xio-Xiao Li, Ingrid Sundgren, Mårten Dario, Mette Axelsson Bjerg
Molekylär Bioteknik, LiU; Martin Karlsson (projektledare), Bengt-Harald Jonsson, Anna
Odnell, Mikaela Johansson, Jenny Sahlin, Anton Stark, Maria Jonsson, Lennie Jansson
Tekniska Verken AB; Erik Nordell, Jan Moestedt, Sandra Waern
Scandinavian Biogas Fuels AB; Anna Karlsson, Jörgen Ejlertsson, Xu-bin Truong, Björn
Magnusson Gasum AB; Emma Abrahamsson, Anneli Ahlström, Andreas Berg
Purac AB; Linda kanders, Owe Sänneskog
Västblekinge Miljö AB; Robert Lundgren
Nordvästra Skånes Renhållning AB (2015); Irene Bohn

Problem och syfte
Hydrolysen, det första nedbrytningssteget vid anaerob nedbrytning av organiskt material, har i
många avseenden visat sig vara hastighetsbestämmande och studier har påvisat att komplexa,
mindre tillgängliga, biopolymerer (organiska strukturer) vanligtvis bryts ner enbart i viss utsträckning.
Detta innebär att betydande mängder organiskt material ej hydrolyseras och därför passerar
biogasreaktorer utan att brytas ned, med outnyttjade biogaspotentialer som följd. För att uppnå en
effektivare hydrolys av komplexa organiska material behövs fördjupade kunskaper om
underutnyttjade organiska reststrukturer i rötkammare och digestat, samt ökad förståelse för
betydelsen av omgivningsfaktorer och hydrolytiska reaktioner, vilket har varit en målsättning med
projektet. Specifika syften har varit att:




Definiera underutnyttjade substratfraktioner vid anaerob nedbrytning genom att
karaktärisera komplexa organisa strukturer som återstår i olika digestat;
Studera hur enzymers stabilitet påverkar deras aktivitet/livstid i biogasprocesser;
Optimera hydrolysen och nedbrytbarheten av definierade svårnedbrytbara organiska
strukturer för olika biogasprocesser.

Generellt har forskning inom biogasområde fokuserat på metanbildningssteget, vilket är det steg
som är mest aktuellt att studera för att lösa frågor kopplade till instabilitet och effektivtet.
Hydrolyssteget är betydligt mindre studerat och här finns många obesvarade frågor; exempelvis i)
vilka är organismerna som är aktiva i detta steg? ii) vilka polymerer är svårast att omsätta? iii) är det
skillnad mellan olika processer avseende nedbrytningen av olika typer av polymerer? iv) vilka
processparametrar kopplar till en effektiv/dålig hydrolys? Enzymaktivitet är central för hydrolys.
Studier av olika enzymers aktivitet och effekt för att bryta ned reststrukturer i överskottslam och
rötkammarmiljö i etapp 1 av BRC visade på att vissa enzymer var både aktiva i de aktuella miljöerna,
och gav upphov till en signifikant snabbare/ökad biogasproduktion. Studierna visade att detta fr.a.
gällde proteaser. Det vill säga, den fysikokemiska miljön tillät enzymerna att vara veckade/aktiva och
att det fanns restprotein kvar att göra mer biogas av. Problemet var att samtliga testade enzymer i
dessa miljöer har en halveringstid (t½) med avseende på aktivitet som var <2 timmar. För att
kvarvarande protein skall hinna brytas ned inom de tillsatta enzymernas t½ måste därför stora
mängder enzym tillsättas, så stora mängder att det inte blir ekonomiskt försvarbart. Vi kunde också
härleda inaktiveringen till proteolytisk nedbrytning av de tillsatta enzymerna genom närvaron av en
naturlig proteasaktivitet i de båda miljöerna. Vidare noterades att enzymer som var kemiskt
modifierade för att motstå proteolys från serinproteaser (acetylerat trypsin) hade c:a 10 ggr längre
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aktivitetslivstid (t½ > 20 tim) än icke modifierat trypsin i både överskottslam och rötkammarmiljö,
vilket bidrog till fortsatt intresse att studera/utveckla.
Genomförande
Arbetet har genomförts inom ramen för sju arbetspaket (WPs 1-7; Figur1) och startade med
metodutveckling för att möjliggöra en fördjupad karaktärisering av komplexa organiska strukturer
som återstår i rötrester från olika biogasprocesser inom WP1. Analysmetoder för fastfas-NMRspektroskopi (1H13C NMR) utvecklades specifikt där effekterna av förbehandling med saltsyra (HCl) på
digestatens paramagnetiska egenskaper och erhållna NMR-spektrum utvärderades. Därefter
genomfördes inom WP1 en omfattande screeningstudie på ingående substrat och digestat från
rötkammare och befintliga efterrötningskammare av nio fullskaliga biogasprocesser. En rad kemiska,
fysikaliska och mikrobiella analyser genomfördes parallellt och operationella betingelser
identifierades. Multivariata analyser genomfördes av analysresultat från den organiska
karaktäriseringen och tillhörande operationella processparametrar/analysresultat. Enzymaktiviteten
med avseende på celullaser och proteaser analyserades också. Därtill genomfördes ett tillägg av
explorativa analyser av sällsynta jordartsmetaller (17 st) kopplat till screeningen.
Inom WP2 undersöktes effekten av hydrolytiska enzymer på biogaspotentialen och inom WP3
bioteknisk modifiering av enzymer. Inom WP5 nyttjades nyligen identifierade enzymer i
biogasreaktorer för studier kopplade till potentiell produktion och användning. Olika angreppssätt
inom dessa WPs (2-3, 5) med förhoppning att åtgärda den korta halveringstiden för enzymer i
rötkammarmiljöer valdes; (a) förändra processen så att de naturliga enzymerna inaktiveras innan
externa proteaser, fr.a. det kommersiellt tillgängliga/billiga subtilisin, sätts till processen, (b)
gentekniskt förändra subtilisin för att ge det samma egenskaper som kemiskt modifierat trypsin (dvs
ta bort igenkänningssite för serinproteaser), eller (c) identifiera biogasspecifika proteaser, som kan
förväntas vara evolutionärt anpassade till miljön i rötkammare för att dessa ska kunna klonas,
produceras och tillsättas till rötprocessen. Arbete riktat mot samtliga angreppsätt har genomförts
enligt:
a) I försök med att inaktivera naturlig proteasaktivitet sattes försök upp med en sekventiell termiskenzymatisk behandling av avvattnat rötrest från reningsverk. Temperaturen sattes till 70 C och tiden
till 1 tim, därför att detta också skulle motsvara en hygienisering av slammet. Enzymbehandlingen,
med subtilisin efter den termiska behandlingen, sattes till 1 tim. Vinsterna med denna
processförändring skulle vara flera; (1) En mindre volym slam behöver värmas/kylas; (2) slammet blir
hygieniserat; (3) substratkoncentrationen ([S]) i v = k[S][E] skulle öka och hydrolyshastigheten (v) som
funktionen av mängd tillsatt enzym ([E]) skulle därmed öka och (4) naturligt förekommande enzymer
skulle möjligen inaktiveras.
b) För att ta bort igenkänningssite för serinproteaser i subtilisin studerades enzymet först i
datormodeller för att identifiera exponerade sådana platser i subtilisin. Sex sådana platser kunde
identifieras och genetiska konstrukt (expressionsplasmider med modifierade varianter av genen för
subtilisin) för tre av dessa designades, klonades och producerades för att testa om detta gav längre
aktivitetslivstid hos subtilisin i rötkammarmiljö.
c) Identifiering av biogasspecifika proteaser lyftes in i projektet baserat på tidigare resultat, men med
avseende på proteaser, ofullständiga studier av metaproteomet (alla proteiner producerade av alla
mikroorganismer) i ett biogasmodellsystem. Studien baserades också på att vi kunde visa på att
naturliga biogasspecifika enzymer hade betydligt högre aktivitet och längre aktivitetslivstid i
biogasmiljön än ej evolutionärt anpassade men kommersiellt tillgängliga enzymer.
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Inom WP4 studerades effekter av mikronäringsämnen på hydrolysen specifik,t kopplat till pågående
reaktorförsök i lab-skala vid SLU, vilket rötade hushållsavfall och albumin med och utan tillsats av järn
och mikronäringsämnen. Organisk karaktärisering av den fasta fasen i digestaten genomfördes liksom
kinetikstudier kopplat till omsättning av intermediära produkter i processerna.
Resultaten från inledande arbetspaket användes för att definiera möjliga åtgärder/tekniker/koncept
att testa inom ramen för WP6 som fokuserade på optimering av hydrolysen för specifika processer
för biogasproduktion. Inom arbetspaketet studerades effekter av termofil torrötning av avvattnat
slam på komplexa organiska strukturer i det fasta materialet kopplat till ett tidigare reaktorförsök
genomfört vid Tekniska Verken (SUV rapport 2015-05). Likaså studerades effekter av torkning och
återfuktning av rötrester under anaeroba respektive aeroba betingelser med efterföljande
metanpotentialbestämning och karaktärisering av löst organiskt material för digestat av olika
karaktär från tre fullskaliga biogasprocesser. Därtill genomfördes experimentella försök för att
studera effekter av olika värmebehandlingar (55C i 24h; 70C i 1h; respektive ångexplosion vid
165C och 7-8 bar) av digestat och tillhörande substrat för 8 fullskaliga processer. Inledningsvis
studerades effekter av värmebehandlingarna för lösligörande av organiskt material och dess
karaktäristik, varefter metanpotentialförsök i batch respektive kontinuerliga rektorförsök i lab-skala
genomfördes för ett urval av dessa digestat och värmebehandlingar för vilka intressanta
biogaspotentialer observerades.
Inom WP7 genomfördes parallellt vidare analys och syntes av erhållna forskningsresultat och
erfarenheter inom projektet för att underlätta förståelsen och kommunikation av resultatens
betydelse och potentiella användning för olika biogasaktörer.

WP1: Kemisk karakterisering av
komplexa organiska strukturer i den
fasta fasen i digestat

WP2: Tillsats av kommersiella
hydrolytiska enzymer (proteas &
lysosym) till avloppsslam

WP3: Bioteknisk modifiering av
enzymet Subtilisin (proteasvarianter)
för ökad hydrolysaktivitet

WP4: Operationella
processparametrars potentiella
effekt på hydrolysen

WP5: Nyttja nyligen identifierade
enzymer i biogasreaktorer för
produktion & användning

WP6: Förbättrad hydrolys &
nedbrytbarhet av definierade
svårnedbrytbara organiska strukturer

WP7: Syntes av erhållna forskningsresultat och erfarenheter – resultatens betydelse för biogasaktörer?

Figur 1 Översikt över genomförda arbetspaket (WPs) inom projektet RP1 – Förbättrad hydrolys för
ökad nedbrytbarhet av organiskt material för biogasproduktion.
Resultatsammanfattning
Resultaten från metodutvecklingen avseende karaktärisering av organiska molekylstrukturer i fast fas
visade att en kemisk provbehandling med HCl effektivt avlägsnar paramagnetiskt järn utan förlust av
kol från den fasta fasen. Avlägsnandet av järn förbättrade avsevärt kvalitén av NMR-spektra (jämfört
andra förbehandlingar, exempelvis komplexbildare som EDTA). Utöver avsevärt förbättrad
analyskvalité gav HCl-behandlingen även enbart begränsade effekter på det fasta organiska
materialet i form av en mindre förändring i kolhydratfraktionen.
Den organiska karaktäriseringen visade att en relativt stor andel av kvarvarande organiska ämnen i
digestat i de flesta studerade biogasprocesserna utgjordes av proteinstrukturer (proteiner och i
mikrobiell biomassa). Två anläggningar utmärkte sig dock genom anrikning av den relativa andelen
kolhydratliknade strukturer (ligninstrukturer och polysackarider med β-glykosidbindningar). Dessa
anläggningar hade högre koncentrationer av ammoniumkväve än övriga, vilket indikerar att hydrolys
av kolhydrater hämmats av höga ammoniumkoncentrationer. Resultat av enzymaktivitetsanalyser
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(cellulase- respektive proteaseaktivitet) för dessa anläggningar indikerade detsamma genom lägre
uppmätt cellulaseaktivtet jämfört övriga anläggningar. Detta konfirmerar liknande resultat i andra
sammanhang och betonar behovet av ökad kunskap om hur aktiviteten hos hydrolytiska enzymer
regleras för att nå optimala förhållanden för nedbrytning av komplexa föreningar.
Betydande metanpotentialer bekräftades i digestat från flertalet av de studerade fullskaliga
anläggningarna vid genomfört avgasningsförsök i lab-skala (100 dagar vid 37C). Organiska strukturer
som minskade i relativ koncentration under ordinarie rötning (främst alifatiska molekylstrukturer av
omättade fetter och stärkelseliknande kolhydrater) var specifik de som fortsatte att brytas ned över
tid vid avgasning. Detta innebär att enbart en förlängd retentionstid kan bidra till mer metangas från
anläggningarna men bidrar ej till nedbrytning av identifierade svårnedbrytbara och mindre
tillgängliga organiska strukturer. För att komma åt dessa krävs andra metoder.
Substratsammansättning (inklusive centrala mikronäringsämnen) utgör den primära faktorn som
bestämmer den organisk sammansättning av fastfasen i digestat. Det relativa bidraget av kolhydrater
och fetter i substrat är bl a centralt för hur biogasprocessen förändrar sammansättningen av det
fasta organiska materialet. Processoperationella betingelser (våtrötning vs torrötning; mesofil vs
termfil rötning) inverkar också på sammansättningen av organiska reststrukturer i den fasta fasen i
digestat för samma typ av substrat som rötas. Exempelvis noterades en tydligare begränsad
nedbrytning av aromatiska strukturer vid termofil torrötning av matavfall jämfört mesofil våtrötning
av matavfall. Resultat från genomförda labskaleförsök indikerar också att bristen på spårämnen
(mikronäringsämnen) kan leda till en försämrad fettomsättning.
Resultaten visade att främst delar av proteinfraktionen kan passera en reaktor utan att brytas ned,
vilket innebär att potentiell metanproduktion inte utnyttjas och digestat med sämre
avvattningsegenskaper erhålls. Försöken inom WP6 visade att restproteiner i rötrester från
fullskaleprocesser omsattes till viss del efter värmebehandling (vid 55 respektive 70C) följt av
efterrötning, där 70C påvisade störst effekt. Beroende på uppehållstid (5-15 dagar) vid efterrötning
gav värmebehandling vid 70C upphov till mellan 28-48% mer metan jämfört obehandlat digestat
från avloppslam. Enbart efterrötning (utan värmebehandling) gav ca 10% mer metan. Tillgängligt
kväve ökade ca 30% vid värmebehandlingen. Liknande effekter av samma värmebehandling
påvisades även i kontinuerliga reaktorförsök för digestat från matavfall (+35% mer metan vid en
uppehållstid på 10 dagar) respektive digestat från jordbruksrester (+16% mer metan vid en
uppehållstid på 20 dagar).
Även termofil efter-torrötning av avvattnat diegstat från avloppsslam visade sig ha en positiv effekt
på den totala nedbrytningen och gav samtidigt en hygieniserande effekt. Nedbrytningen av
restproteiner var signifikant med ökad metanproduktion (+6%) jämfört föregående mesofil
våtrötning. En signifikant ökning av den metanogena familjen WSA2 registrerades som svar på ökade
ammoniaknivåer och termofila betingelser. Torrötning verkar kunna medge högre ammoniaknivåer
utan risk för processtörning jämfört våtrötning.
Efterrötning av rötresten har visat sig vara ett centralt område för vidare studier för att utvinna
ytterligare biogas för energiändamål och samtidigt undvika metanutsläpp vid lagring. Vissa
efterbehandlingar kan också bidra till att eliminera patogener och hormonrester. Ytterligare en
utveckling kan vara att använda behandling som avvattning, torkning och uppblötning och på så sätt
göra vissa ämnen mer tillgängliga för gasutvinning. Resultat av efterbehandlingsförsök i
laboratorieskala med torkning följt av återfuktning av olika typer av digestat gav emellertid ingen
eller negativ effekt på metanpotentialen på ”färska” digestat, medan samma efterbehandlingsmetod
på ”lagrade/mer utrötade” digestat indikerade positiv effekt avseende metanpotentialer
motsvarande 25-35%, jämfört obehandlade rötrester. Rötrestens värde är starkt kopplat till dess
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innehåll av kväve (N), främst ammonium-N, som är direkt tillgängligt för växterna. Innehållet av
andra närings- och mullbildande ämnen bidrar också till intresset. Innehållet av ammonium i
biogödseln är ett resultat av balansen mellan mineralisering och upptag av mikroorganismer, och
därmed direkt kopplat till tillgången på löst organiskt material. Resultat från den explorativa studien
kopplat till screeningen i WP1 indikerade att digestat (främst från avloppslam) även kan utgöra
betydande källor för sällsynta jordartsmetaller (främst avseende Dysprosium och Neodym), vilket
potentiellt kan utgöra möjligheter för återanvändning och ekonomisk avkastning. Detta behöver
emellertid utredas vidare.
De testade processförändringarna (sekventiellt termisk-enzymatisk behandling) inom WP2 visade på
att både den termiska och den enzymatiska delen i processen gav en ökad
biogasproduktionshastighet. Vid tiden för då termiskt-enzymbehandlat prov hade nått 95% utrötning
(6 dagar) var den ökade totala mängden biogas 78 %, jämfört med obehandlad rötrest. Dock var det
den termiska behandlingen som stod för merparten av ökningen (58 %). Den naturliga
proteasaktiviteten kunde dock inte helt elimineras genom värmebehandling vid 70 C, 1 tim.
Reduktionen av den naturliga proteasaktiviteten stannade därför vid c:a 75% under dessa
betingelser. Tillsatt enzym bröts alltså fortfarande ned av naturligt förekommande proteaser och en
relativt stor mängd enzym måste fortfarande tillsättas för att uppnå den uppmätta effekten.
Processförändringen räckte därmed inte till för att möjliggöra en hög effekt av små mängder av
tillsatta enzymer p.g.a. av den kvarvarande höga naturliga proteasaktiviteten. Behovet av alternativa
processförändringar, alternativt enzymer som motstår proteolys, eller är fysikaliskt stabila kvarstår
därför.
Arbetet inom WP3 med att modifiera subtilisin för att uppnå motstånd mot proteolys från
serinproteaser var under större delen av etappen behäftad med enzymproduktionsproblem. Dock
hann vi sätta upp en metod för att hinna producera och analysera tre av sex alternativa varianter. Av
dessa var en lovande, men visade sig vid senare tester inte ha ökad aktivitetslivslängd i
rötkammarmiljön, jämfört med den naturliga varianten. Det vi kan sluta oss till från detta var att den
modifierade positionen i denna enda testade subtilisinvariant sannolikt inte är den position som
subtilisin först klipps i av naturligt förekommande serinproteaser. Detta projekt nådde alltså inte i
mål. Emellertid har vi nu har en fungerande produktionsmetod och det finns en intention att
producera och analysera också de andra varianterna i efterföljande examensarbete utanför BRCfinansiering.
Metaproteomik (alla proteiner) kombinerades med metagenomik (alla gener) för att identifiera de
extracellulära proteiner som uppreglerades på ”kommandot” till mikroorganismerna att producera
proteaser. På detta sätt kunde 18 biogasspecifika proteaser och deras kodande gener identifieras
från både mesofil och termofil miljö. Även om dessa är vetenskapligt intressanta för att bryta ned
proteiner, kunde ingen identifieras som subtilisin-liknande. En alternativ approach användes därför
för att hitta subtilisin-liknande proteaser. Detta resulterade i tre identifierade nya subtilisin-liknande
serinproteaser, producerade av mikroorganismer närmast besläktade med biogastypiska termofila
Moorella sp och Methanosarcina sp. Dessa är självklart högintressanta som biogasspecifika och
evolutionärt anpassade subtilisin-liknande proteaser som alternativ till kommersiella subtilisiner. Av
dessa hann vi inom WP5 klona och producera en variant (från Methanosarcina sp), dock inte i sådana
mängder att det kunnat testas för aktivitetslivstid i substrat- eller biogasprocessmiljö. Dessa varianter
är dock av så stort vetenskapligt och praktiskt intresse att intentionen finns att arbeta vidare med
dem, i och/eller utanför BRC.
Slutligen vill vi påstå att vi lärt oss mycket ur ovanstående, men också ur resultat som ligger utanför
ovanstående sammanfattning. Både vad gäller ytterligare varianter av enzymer och om tillsatta
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enzymers mekanismer för inaktivering och nedbrytning. Framförallt har vi identifierat en viktig
kunskapslucka i att det är ännu okänt om tillsatta enzymer först denaturerar (veckas upp) och sedan
bryts ned genom proteolys, eller om de först bryts ned genom proteolys redan i nativa (veckade)
tillståndet. Detta är dock en central kunskap då den är avgörande för att identifiera eller designa
enzymer med ”rätt sorts” stabilitet för att nå lång aktivitetslivslängd i substrat- eller biogasmiljöer.
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5 Systemforskning för resurseffektiva biogaslösningar
En stor del av BRC:s forskning har under etapp 2 varit inriktad mot processer och teknik, vilket
stämmer överens med tyngdpunkten för biogasforskningen globalt. Den typen av forskning kan
bedrivas med relativt smala perspektiv, exempelvis för att optimera något delsteg i produktionen.
Därför finns behov av kompletterande studier, med avsevärt bredare systemgränser.

5.1 Varför systemanalys?
Inom systemforskningen analyseras vanligen omfattande system, exempelvis en produkts hela
livscykel. Systemanalys används ofta för problemlösning med syftet att bidra med beslutsunderlag.
Beslutsfattare inom olika organisationer står för själva besluten, men vetenskapen bidrar med
vetenskapliga metoder, underlag, kriterier, kritisk granskning och transparens. Beslutsunderlag kan
vara av transdisciplinär karaktär där olika kunskapsområden ingår. Eftersom biogaslösningar ofta
involverar aktörer i flera sektorer och är förknippade många olika typer av effekter, behövs breda och
transdisciplinära studier i många sammanhang. Ett brett angreppsätt minskar risken för
suboptimering och problembyten, men samtidigt innebär vidare fysiska och ämnesmässiga
systemgränser ökad komplexitet och större arbetsinsats.
Många olika typer av metoder kan användas inom systemanalytiska studier. När det gäller miljö- och
energiprestanda krävs ofta omfattande inventeringsarbete, med fokus på att kartlägga material- och
energiflöden samt tillhörande påverkan. När det handlar om ekonomi spänner studierna från
produktionsekonomiska metoder för exempelvis företag och anläggningar via livscykelkostberäkningar (LCC) till cost-benetfitanalyser på en bredare samhällsnivå. En central del av
systemanalytiska projekt är att skapa realistiska modeller av de system man studerar, men för
effektiv inventering och analys är det väsentligt att sträva efter förenklade modeller med bibehållen
relevans.

5.2 BRC:s systemforskning
Systemforskningen inom BRC handlar i stor utsträckning om att analysera resurseffektiviteten för
tekniska system och produkter med koppling till biogaslösningar. Ofta gäller det olika alternativs
miljö- och energiprestanda, lönsamhet och värdeskapande. Forskningen har visat på stora behov i
samhället av breddade perspektiv och ökade kunskaper om detta för att stödja mer rationellt
beslutsfattande. Det finns många exempel på alltför snäva perspektiv vid problemlösning. BRC:s
forskning bidrar i stor utsträckning till breddade perspektiv och därmed bättre förståelse för
relevanta frågor, vilket underlättar välgrundat beslutsfattande.
I linje med BRC:s vision och mål, är huvudsyftet med systemforskningen att bidra till kunskap och
kompetens om existerande och potentiella biogaslösningars resurseffektivitet, med följande
delsyften:


Utveckla och anpassa mått och metoder till analys av biogaslösningars resurseffektivitet
genom;
o Lämpliga och samhällsrelevanta modeller av komplexa system
o Konstruktion av relevanta scenarier för analys
o God hantering av osäkerheter, så att det kan utgöra ett generellt bidrag till
förbättrad osäkerhetshantering inom det miljö- och energisystemanalytiska området
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Bidra till kunskap om kritiska faktorer avseende prestanda (Key Performance Indicators, KPI)
så att aktörerna får hjälp i prioriteringen av vad som är mest relevant att fokusera på
o Utnyttja de kritiska faktorerna så att metoder/modeller kan förenklas, vilket kan ge
mer effektiv analys och underlätta kommunikation
Generera kunskap om väsentliga drivkrafter och hinder för biogaslösningar (Key Feasibility
Indicators, KFI), som kan påverka utvecklingen inom sektorn inklusive synen på
biogaslösningar.
God kommunikation, inklusive visualisering, av metoder och resultat. Det kan inkludera
jämförelser med konkurrerande/kompletterande alternativ. Publikationer av såväl
vetenskaplig som populärvetenskaplig karaktär.

Det innebär sammantaget att systemforskningen skall bidra till bättre kunskap om var
biogaslösningar är rimliga, vilken typ av biogaslösningar som är mest effektiva, vilka faktorer som
främst påverkar prestanda och genomförbarhet, samt bidra till mer välgrundat beslutsfattande.
Systemforskningen har under BRC:s två första etapper bedrivits genom utveckling och tillämpning av
metoder för energianalys, livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys samt multikriterieanalys i studier
tillsammans med centrumets partners och medlemmar, samt andra inbjudna experter. I jämförelse
med annan pågående systemforskning om biogaslösningar, kännetecknas forskningen inom BRC av
att vara inriktad mot praktiska problem i nära samverkan med centrets partners och medlemmar,
med god tillgång till fallspecifik information. Det handlar alltså ofta om ”bottom-up-perspektiv”, med
inriktning mot implementering.

5.3 RP2 – Strategiska multikriterieanalyser för biogaslösningar
Vilken roll biogaslösningar får i det framtida samhället beror på beslutsfattande av olika aktörer på
olika nivåer, exempelvis gäller det styrmedelsbeslut i riksdagen, hur upphandlingar sker i regioner,
hur industriföretag bedriver sin verksamhet, vilken fordonsflotta som organisationer använder och
konsumenters val av bil. De beslut som fattas beror bland annat på uppfattningar, kunskap tillgänglig
information och valmöjligheter, och huvudsyftet med detta forskningsprojekt har varit att
strukturera relevant information för att underlätta översikt och välgrundat beslutsfattande. I linje
med visionen för BRC var avsikten att öka kunskapen om resurseffektivitet, genomförbarhet och
potential för olika typer av biogaslösningar, ofta i jämförelse med andra alternativ. Projektet har
därmed också bidragit till metodutveckling angående hur resurseffektivitet, genomförbarhet och
potential kan/bör utvärderas.
Eftersom det finns många olika aspekter på genomförbarhet och resurseffektivitet är det lämpligt att
använda multikriteriemetodik (MCA, eng.) i den här typen av projekt. Det innebär att en metod
utarbetas som anpassas till respektive studieobjekt, där man i samverkan under projektets gång
bestämmer sig för vilka huvudområden som bör ingå i utvärderingen och vilka indikatorer som passar
bäst att använda. Sedan samlas information in via litteratur, projektdeltagare samt externa experter
för att bedöma olika alternativ. Av resultaten kan man bland annat se styrkor och svagheter för
alternativen, identifiera väsentliga hinder för utveckling eller möjligheter till ökad effektivitet. Det
kan man till exempel dra nytta av när det gäller utvecklingsprojekt inom biogas- och
biogödselverksamhet, för att definiera väsentliga forskningsprojekt och prioritera insatser, vid
styrmedelsutveckling inom myndigheter, etc.

Multikriterieanalys av substrat
Detta projekt/arbetspaket påbörjades i etapp 1 och slutfördes under etapp 2.
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Deltagare
















Industriell Miljöteknik, LiU; Jonas Ammenberg (projektledare), Mats Eklund och Roozbeh Feiz
Tema Miljöförändring, LiU; Bo Svensson
Biologi, LiU; Karin Tonderski
Biototal; Julia Fransson, Tomas Kjellquist och Mattias Persson
Gasum; Anneli Ahlström, Andreas Berg, Sven-Göran Sjöholm, Mariana Fridfjell, Bertil Hult,
Robert Kinnander och Lars Sjösvärd
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF); Erik Erjeby, Mattias Karlsson och Kristian Petersson,
Lantmännen; Sofie Villman
NSR Produktion; Irene Bohn
Rena Hav; Bengt Gunnarsson och Joel Oresten.
Scandinavian Biogas Fuels; Anneli Ahlström, Andreas Berg, Jörgen Ejlertsson, Anna Karlsson
och Johan Larsson
Tekniska Verken; Jan Moestedt och Sören Nilsson Påledal
Västerviks Kommun; Gun Lindberg, Bruno Nilsson och Dennis Wiström,
Marin Biogas, Fredrik Norén
Swedish Algae Factory, Sofie Allert
KTH, Emma Risén

Fokus och syfte
Tillgången till lämpliga substrat är en grundförutsättning för biogasbranschen, som i stor utsträckning
påverkar lönsamheten och möjligheten till expansion. Det finns många olika studier av substrat, med
olika perspektiv – exempelvis uppskattningar av biogaspotentialer. En genomgång av sådana studier
visar på stora variationer när det gäller vilka substrat som inkluderas, ämnesområden som granskas,
samt typer av potentialer som omfattas (teoretiska till praktiska), etc. Det råder betydande dynamik
när det gäller vilka substrat som används och hur biogasaktörer resonerar angående framtida
substrat av intresse. Syftet har varit att bidra till mer strategiska och breda utvärderingar av
existerande och potentiella substrat för biogas- och biogödselproduktion. Ett viktigt delsyfte var
därför att utveckla en lämplig metod för substratutvärdering, ett annat att tillämpa metoden och
med hjälp av den bedöma ett antal substrat.
Genomförande
En betydande del av processen har ägnats åt att etablera MCA-metoden. Dels har det handlat om
litteraturstudier som både omfattat den här typen av metoder och komplexa problem generellt samt
mer specifikt biogaslösningar och substrat. Dels har processen byggt på workshops med
projektdeltagarna samt kommunikation med experter. Till stor del har processen varit deltagande
och iterativ, där olika områden och indikatorer för bedömning diskuterats, specificerats och ibland
ersatts av bättre alternativ.
Relativt tidigt påbörjades preliminära substratutvärderingar, där de medverkande organisationerna
själva valde ut substrat av intresse. Det gav bättre förståelse för hur väl metoden fungerade och
angående vad som borde utvecklas vidare, men bidrog samtidigt med kunskap respektive substrat.
Projektet pågick under ca fem år, där de inledande åren hade mer fokus på metodutveckling och de
senare på substratutvärdering.
Metodiken bygger på 10 huvudområden, med 13 huvudfrågor att besvara. För varje område har
minst en indikator valts ut (se bilaga 3), med femgradiga skalor för bedömning från nivån ”mycket
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dålig” till ”mycket bra”. Vissa indikatorer/skalor är kvantitativa, medan andra är av kvalitativ karaktär.
Graden av osäkerhet har indikerats för varje bedömning.
Under arbetets gång har ett flertal substrat utvärderats. Substraten har valts med tanke på
deltagande organisationers intressen och önskemålet att både inkludera välkända och ”nya
substrat”. Vidare har substrat valts för att täcka in ett generellt svenskt perspektiv (nationell
bedömning) samt specifika fall, såsom en viss anläggning eller region. Utvärderingarna har
genomförts på ett antal olika sätt. För vissa har de medverkande organisationerna tagit ett större
ansvar, för andra har forskarna genomfört en stor del av arbetet. Ett antal substrat har granskats av
studenter i större projektkurser samt i form av examensarbeten. Några av de större
biogasproducenterna har visat intresse av att lära sig mer om metoden för att mer självständigt
kunna utvärdera intressanta substrat. Vissa av substratutvärderingarna har till stor del baserats på
litteraturstudier, medan projektet också innefattat värdering med hjälp av expertpaneler.
En stor mängd litteratur har samlats in och klassificerats med tanke på inriktning och relevans.
Mjukvaran Zotero har använts för källhantering. Från litteraturen har den mest relevanta
informationen valts ut, med tanke på MCA-metodens frågor, indikatorer och skalor. Det har alltså
varit fokus på att extrahera och strukturera befintlig information.
Resultat
Studierna av substrat har presenterats i ett flertal publikationer av olika slag: populärvetenskapligt, i
en omfattande rapport, i form av vetenskapliga artiklar samt inom ramen för en doktorsavhandling.
Se bilagor. Det har sammantaget blivit många resultat i olika form, varav några visas i bilaga 3. När
resultaten granskas bör man hålla i åtanke att vissa av dem är relativt stabila, medan andra är mer
dynamiska. Resultaten speglar till stor del situationen kring år 2015, då det exempelvis var stora
oklarheter avseende skattebefrielse för biogas. Det har till viss del förändrats sedan dess.
Styrkor och svagheter med den utvecklade metoden diskuteras i publikationerna, men lite mer
generellt kan det konstateras att arbetet visat på väsentliga fördelar med att använda MCA-metodik
vid studier av olika alternativs resurseffektivitet, genomförbarhet och potential. Det ger bättre
möjligheter att fånga upp de olika värden som biogaslösningarna ofta är förknippade med – dvs att
genomföra breda hållbarhetsanalyser. Därför har ett flertal andra arbetspaket genomförts, där MCAmetodik använts för andra tillämpningar.

Multikriterieanalys av utvecklingsscenarier inom fiskindustriell produktion med
biogasproduktion
Deltagare





Industriell Miljöteknik, LiU; Roozbeh Feiz,
Biologi, LiU; Karin Tonderski,
Rena Hav; Bengt Gunnarsson, Joel Oresten,
Orkla Foods AB, Rolf Mattsson

Fokus och syfte
Två arbetspaket fokuserade på frågeställningar av relevans för företaget Rena Hav AB, som bygger en
biogasanläggning vid tre befintliga företag i Sotenäs kommun. Det handlar om att behandla fast och
flytande avfall från detta fiskindustriella kluster och dessutom producera högvärdiga bio-baserade
produkter, t.ex. omega 3 fettsyror. För ett arbetspaket låg fokus på att analysera olika
utvecklingsscenarier för det befintliga klustret. I ett annat arbetspaket studerades möjligheten att
lägga till och integrera en landbaserad laxodling, där restprodukter från odlingssystemet behandlas i
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biogasanläggningen, med data från företaget Smögenlax AB. Detta arbetspaket inkluderade
jämförelse med motsvarande laxodling till havs.
Genomförande
Inom BRC har vi under etappen intresserat oss för bioraffinaderier och deras utveckling. Därför
utvecklades inledningsvis en relativt generell MCA-metodik för att bedöma prestanda (resurseffektivitet), genomförbarhet och utvecklingspotential för bio-baserad industriell utveckling. Detta
arbete skedde som en integrerad del av arbetet med att bedöma de nämnda fallen. Metoden är
(liksom för substrat) uppbyggd kring ett antal huvudområden, huvudfrågor och indikatorer. För varje
scenario har en systembeskrivning konstruerats i samarbete med företagen – beskrivningarna
innefattar de mest väsentliga flödena.
Sammantaget har sex scenarier analyserats, från dagens situation till ett framtida bioraffinaderi
inkluderande landbaserad laxodling och produktion av kiselalger i en del av avloppsvattnet från
laxodlingen (se tabell 2). Via en kombination av intervjuer och litteraturstudier har scenarierna
utvärderats.
Tabell 2 Beskrivning av de analyserade scenarierna för utveckling av fiskindustrier i Sotenäs kommun.

Scenario
1a Dagsläget

1b Förbättrad
avloppsrening
2 Biogasanläggning
3a RAS

3b RAS + kiselalger
4 Makroalger och
sjöpungar

Beskrivning
Tre fiskeindustrier processar marina produkter till mat, lokalt
avloppsreningsverk, organiskt avfall går till djurfoder och
biogasanläggningar långt bort från anläggningen
1a med tillägg av en biologisk rening i lokala avloppsreningsverket
1b med tillägg av biogasanläggning för lokal behandling av slam och
annat organiskt avfall
2 med en landbaserad recirkulerande laxodling där biogasanläggningen
behandlar slam och organiskt avfall efter extraktion av omega 3
fettsyror
3 med tillägg av anläggning för odling av kiselalger i en del av
laxodlingens näringsrika vatten; kisel och algprotein produceras
3b med tillägg av havsbaserad odling av makroalger och sjöpungar;
avfallet efter produktförädling behandlas i biogasanläggningen

1
Resultat
Den kvantitativa bedömningen av bioraffinaderiet i Sotenäs visar att biogasanläggningen (scenario 2)
påtagligt förbättrar systemet utifrån de flesta av de bedömda kriterierna (tabell 3). Energi- och
miljöprestanda bedöms bli något sämre när laxodlingen kommer till (scenario 3a), vilket bl a är
relaterat till transporten av fiskfoder och det faktum att belastningen på recipienten ökar jämfört
med scenario 2 eftersom ett visst utsläpp av näringsämnen kommer att ske i form av renat vatten
från fiskodlingen. Scenario 3b, med produktion av struktur-kisel och encelligt protein från alger, och
scenario 4 med produktion av djurfoder och högvärdiga produkter från makroalger bedöms ha en
lägre grad av genomförbarhet, bl a därför att det inbegriper ny teknik och det är mer osäkra
affärsmässiga förutsättningar, inklusive kontrollen över framtida avsättningsmöjligheter. D
Biogaslösningar har tidigare visat sig kunna öka potentialen för produktion av värdehöjande
produkter och uppgradering av material. I detta system kan det exemplifieras med de högvärdiga
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produkterna i scenario 3b och 4, t ex omega3 fettsyror och struktur-kisel för avancerade
tillämpningar. Denna preliminära bedömning indikerar dock att det fortfarande finns en del
utmaningar och osäkerheter vad gäller genomförbarheten av sådana utvecklingsmöjligheter, såväl
vad gäller teknik och marknadsförutsättningar som institutionellt stöd i form av t ex regelverk kring
land- och havsbaserad fiskodling.
Resultaten från WP 2 visar dock tydligt att biogasanläggningen möjliggör en produktion av lax som är
mer fördelaktig än laxodling i öppna kassar utifrån många bedömningskriterier.

Tabell 3 Preliminär multikriteriebedömning av scenarier för utveckling av bioraffinaderi baserat på
marin biomassa, fallstudie Rena Hav AB i Sotenäs.

Scenarier
Indikatorer↓

Sc. 1a

Sc. 1b

Sc. 2

Sc. 3a

Sc. 3b

Sc. 4

Lönsamhet/
kostnadseffekt.

Mkt dålig
***

Bra
**

Bra/Mkt bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
**

Bra/Mkt Bra
*

Transporteffektivitet

Dålig
***

Dålig
***

Mkt Bra
***

Bra
***

Bra
***

OK
**

Energieffektivitet

Kvantitativ bedömning pågår

Växthusgaser
Lokala/Regionala
miljöpåverkan

Dålig
***

OK
***

OK (Bra)
***

OK
***

OK
***

Bra
**

Recirkulation av
näring

Bra
**

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
*

Geografisk och
fysisk lämplighet

Bra
***

Bra
***

Mkt Bra
***

Bra
***

Bra
***

OK

Tekniska
förutsättningar

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Bra
***

OK
*

Dålig-OK
*

Infrastrukturella
förutsättningar

OK
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Aktörers beredskap

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Bra
***

OK (Dålig)
***

Allmänhetens
acceptans

Dålig
***

Bra
***

Bra (OK)
***

Bra (OK)
***

Bra
***

OK
***

Institutionellt stöd
och effektiv
administration

Mkt Dålig
***

Bra
***

OK
***

OK
***

OK (Bra)
***

Dålig
***

Planerings-horisont
och tydlighet
avseende affärer

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Bra
**

Bra
**

Bra
**

OK
**

Uppströms
tillgänglighet och
kontroll

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***
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**

Nedströms
tillgänglighet och
kontroll

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
**

OK
**

Dålig (OK)
**

Sidströms
tillgänglighet och
kontroll

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
***

Mkt Bra
**

Bra
***

OK
*

Långsiktig
riskminimering

Mkt Dålig
***

OK
***

Bra
***

Bra
***

Bra
***

Bra
**

Bioraffinering/
Värde-utnyttjande

Mkt Dålig
***

OK
***

Bra
***

Bra
(Mkt Bra)
**

Mkt Bra
**

Mkt Bra
*

Multikriterieanalys av olika scenarier för biprodukter inom ett biobaserat bioraffinaderi
Deltagare





Industriell Miljöteknik, LiU; Linda Hagman, Roozbeh Feiz,
Gasum: Mikael Sjödin, Annelie Ahlström,
Lantmännen Reppe: Margareta Nord-Karlsson, Magdalena Bergh,
Lidköping Energi : Bengt-Olof Andersson

Problem och syfte
Det är relativt stort fokus på biobaserad och cirkulär ekonomi i samhället, där det bland annat
handlar om att producera värdefulla produkter från biomassa. För effektivitet vill man maximera
produkternas värde, minimera spillet och t ex hushålla med näringsämnen genom cirkulering. I
enlighet med resultaten från föregående arbetspaket, kan biogaslösningar spela en viktig roll inom
bioraffinaderier, eftersom de kan producera utifrån lågvärdiga avfallsströmmar och vara en central
komponent för att återcirkulera näringsämnen.
Detta arbetspaket har studerat verksamheten vid Lantmännen Reppe i Lidköping, där huvudråvaran
är vete och från den produceras sprit, stärkelse, gluten, glukossirap och foder. Fokus har legat på ett
restflöde, nämligen drank, och huvudsyftet har varit att utveckla och applicera en MCA-metod för att
kunna analysera olika användningsområden för detta biproduktsflöde, inklusive biogasproduktion av
flytande biogas och biogödsel.
Genomförande
I samarbete med tidigare beskrivet arbetspaket utvecklades den relativt generella MCA-metoden för
att bedöma prestanda (resurs-effektivitet), genomförbarhet och potential för bio-baserad industriell
utveckling.
Utifrån metoden genomfördes workshops och intervjuer med aktörer som hade relevant
information. Det gällde exempelvis verksamheten vid Lantmännen Reppe, Gasums biogasproduktion
och lantbrukare. Dessutom inhämtades relevant information via litteratur. Sammantaget har detta
bidragit till information om relevanta scenarier och med data för att kunna genomföra analysen.
Resultat
I Bilaga 4 visas resultat för olika scenarier, där dranken går till foder, direkt används som
gödningsmedel, förbränns, används till lokal produktion av flytande biogas för transporter respektive
el, samt skickas iväg för biogasproduktion på annan ort.
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Resultaten indikerar att (existerande) lokal biogasproduktion kan ses som ett rationellt val, men även
foderproduktion skulle ge bra utfall. Det låga proteininnehållet är dock en förklaring till att detta
alternativ inte erhållit ännu starkare resultat. Förbränning får generellt dåliga resultat då dranken är
väldigt våt (7% TS) och mycket vatten måste evaporera.

Multikriterieanalys för jämförelser av olika busslösningar
Deltagare





Industriell Miljöteknik, LiU; Jonas Ammenberg, Axel Lindfors, Sofia Dahlgren, Marcus
Gustafsson,
Gasum; Sofie Lärkhammar
Östgötatrafiken; Eva Skagerström,
Biogas Öst; Beatrice Torgnyson Klemme, Ulf Troeng

Problem och syfte
Diesel dominerar när det gäller busstransporter i världen. I Sverige pågår en omställning mot
fossilfrihet, där kollektivtrafiken varit en föregångare. Det finns många olika alternativ såsom
biodiesel, biogas, etanol och el. I miljöanpassade system kan de alla på ett väsentligt sätt bidra till
utfasningen av de fossila bränslena och till att nå andra väsentliga hållbarhetsmål, men det är ändå
många som undrar vilken teknik (eller kombination av tekniker) som är bäst. Offentliga
upphandlingar av kollektivtrafik är ett väsentligt tillämpningsområde, där inblandade aktörer
efterlyser information/kunskap om olika alternativs fördelar och nackdelar samt metodstöd för
bedömning.
Huvudsyftet med detta arbetspaket har varit att utveckla två multikriteriemetoder för att bidra till
bredare utvärderingar av olika busstekniker samt att tillämpa metoderna för att erhålla information
om olika busslösningars (eller bränslens) starka och svaga sidor.
Genomförande
Arbetet har genomförts i två delarbetspaket. I det första etablerades en MCA-metod från scratch,
vilket skett på samma sätt som för tidigare beskrivna arbetspaket inom RP2. Det innefattar alltså
litteraturstudier och workshops med projektdeltagare, men även input från många andra inom BRC
via centrets stormöten. Metoden och preliminära resultat har också presenterats och diskuterats
inom ramarna för ett närliggande projekt, med representanter från Scania, Vattenfall, Tekniska
Verken, m fl. Vidare har en examensarbetare engagerats samt studenter inom ramarna för en
projektkurs.
Det andra delarbetspaketet har utgått från ett förslag till upphandlingsverktyg som BioDriv Öst
etablerat och ville få granskat. Verktyget var utformat för att utvärdera biogas och andra bränslen
utifrån samtliga nationella miljömål. Arbetet har innefattat att studera hur upphandlingsprocesser
går till, beakta behoven av utbildning och stöd, samt vidareutveckla föreslagen metod. En central del
har handlat om att studera vilka av indikatorerna för de svenska miljömålen som främst har
kopplingar till valet av bränsle/teknik, samt förenkla metoden genom att fokusera på dessa
indikatorer.
Ett Excel-verktyg har utvecklats för användning både som informationsunderlag och för prisjustering i
upphandlingsprocesser.
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Resultat
Det finns preliminära resultat inom de båda arbetspaketen, både avseende metoderna och i form av
värderingsresultat. Men eftersom varken metoder eller bedömningar är genomarbetade, hänvisas till
kommande publikationer.

5.4 RP3 - Kvantitativa systemanalyser för förbättrad resurseffektivitet av
olika biogaslösningar- kritiska faktorer och osäkerhetshantering
Deltagare











Industriell Miljöteknik, LiU, Niclas Svensson (projektledare), Roozbeh Feiz, Marcus
Gustafsson, Linda Hagman
Energisystem, LiU; Magnus Karlsson, Maria Johansson, Emma Lindkvist, Igor Cruz
Scandinavian Biogas
Gasum
Wärtsilä Puregas Solutions
Tekniska Verken
Östgöta Trafiken
Lantmännen
VMAB
Purac

Fokus och syfte
Biogas ses av många som en av de bättre klimatstrategierna i arbetet mot fossilfria energisystem.
Dessutom har biogasproduktion många länkar mot en ökad resurseffektivitet i samhället genom
kretslopp av näringsämnen och därmed undvikt användning av handelsgödsel men även
resursanvändning i lokala och regionala energisystem. Trots detta så kämpar många anläggningar
med sin ekonomiska lönsamhet och nämner bristen på långsiktiga politiska spelregler som en stor
riskfaktor. Kvantifieringar av prestanda för olika typer av biogaslösningar kan i detta hänseende
hjälpa till för att effektivisera enskilda anläggningar genom att visa på viktiga kritiska faktorer.
Dessutom så kan dessa studier belysa biogasens roll i samhället och skicka viktiga signaler till våra
beslutsfattare.
Syftet med detta projekt har varit att genomföra kvantitativa studier av resurseffektiviteten för olika
biogaslösningar. Dessutom syftade studierna till att kvantifiera de samhälleliga effekter som
implementering av dessa lösningar kan generera. Projektet har studerat resurseffektivitet utifrån fyra
fokusområden:






Miljö
Ekonomi
Energi
Näringsämnen

Hantering av osäkerheter har varit centralt vid genomförandet av de kvantitativa studierna och ofta
manifesterats genom användning av intervall för använda data istället för absoluta tal. Detta medför
möjlighet att bättre visa på sannolikheter för olika utfall och en ärligare representation av
verkligheten.
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Genomförande
I RP3 så har det utförts en rad kvantitativa systemanalyser utifrån ett flertal specifika fall eller
områden. En rad olika metodiker så som livscykelanalys, energirevision, energi och
materialflödesstudier och livscykelkostnad har använts för att studera de fyra fokusområdena. Under
etapp 2 så har främst 5 olika fallstudier utförts:
Jämförande studier av biogasproduktion från matavfall. Inom detta område har ett flertal
biogasanläggningar studerats med den gemensamma nämnaren att de alla har matavfall som ett
signifikant substrat. Livscykelanalyser och energistudier har utförts och en metod har tagits fram för
att kunna studera viktiga nyckeltal från denna typ av anläggningar.
Biogaslösningars roll i industriella kluster. Ett flertal olika studier har bedrivits med industriella
kluster som fokus. Främst livsmedelskluster men även kluster kopplade till pappersindustrin.
Livscykelanalyser, ekonomiska analyser och energi och näringsflödesstudier har givit en bred
empirisk bas för att analysera vilken roll som biogas kan ha i denna typ av kluster.
Hållbar kollektivtrafik – energiindikatorer för bussar. Den här studien tog utgångspunkt ifrån hur
hållbara transporter bedömdes i nationella rapporter och syftade till att försöka bredda systemsynen
och visa på hur det förändrar tolkningen av resultaten. Energiindikatorer utifrån ett
livscykelperspektiv användas för att kontrastera snäva fordonsspefika effektivitetsmått.
Slutligen har en studie genomförts där jämförelser mellan LBG och CBG har utförts. Jämförelsen har
gjorts utifrån livscykelanalyser av klimatpåverkan, livscykelkostnad för de olika alternativen samt
energibalanser.
Resultatsammanfattning
Jämförande studie av biogas från matavfall
Studierna har bidragit med två typer av resultat. Det första är de metoder och verktyg som har
utvecklats. Ett väsentligt exempel är det Excelbaserade verktyget SysBiogas 1.0 som kan användas för
att jämföra olika produktionsvägar men även göra djuplodande specifika studier utifrån fallspecifika
data. Detta verktyg har använts för att studera fyra olika biogasanläggningar där även olika tekniska
upplägg har studerats för ett par av dem. Dessutom har en metod för att göra systematiserade
energiutredningar av biogasanläggningar tagits fram. Denna metod har även applicerats på en rad
andra biogasanläggningar utöver de fyra redan nämnda. Resultatet är en metod för hur
energianalyser vid biogasanläggningar kan genomföras. Metoden är delvis baserad på metod för
energikartläggningar vid industrier, där energianvändningen delas upp i enhetsprocesser, men har
även utökats med en uppdelning av energin per processdel. Sammanslagningen av dessa angreppsätt
ger en tydlig bild av vilken process som har stor energianvändning vid en biogasanläggning och var
insatser för energieffektivisering bör vidtas.
Den andra resultatdelen är empirisk och visar på resultaten från ett flertal reella biogasanläggningar
med matavfall som substrat. Resultaten presenteras både som nyckeltal och prestandakurvor som
visar på kumulativa effekter för nyckeltalen över hela produktionsvägen. Trots liknande
substratsammansättningar så visar resultaten på relativt stora variationer för vissa av nyckeltalen så
som tex klimatpåverkan per levererad metan. Dessutom visar de på att variationen av resultaten är
stor och främst finns det stor osäkerhet kring miljöpåverkan för de naturliga delarna av system som
inte är direkt kopplade till biogasanläggningarna, till exempel kopplat till spridning av rötresten.
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Figur 2 Vänster: klimatpåverkanspotential för de studerade biogasanläggningarna och scenarierna
när två olika metoder används (RED och ISO). Höger: Primär energibalans, och icke-förnyelsebar
energibalans för de studerade biogasanläggningarna och scenarierna. Bägge diagrammen visar
osäkerheten för resultaten.
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Figur 3 Nyckeltalet “klimatpåverkanspotential per levererad metan” för de studerade
biogasanläggningarna och scenarierna visat som en kumulativ prestandakurva.
Biogaslösningar i industriella kluster
Forskningen visar hur biogaslösningar i biobaserade industriella system kan leda till förbättringar
inom flera olika områden. De har stor potential att förbättra genom cirkulära flöden av
näringsämnen och energi inom bioekonomiska system. Biogaslösningar verkar också bli mer
relevanta jämfört med andra alternativ om substraten/restprodukterna som industrin genererar är
lågkvalitativa. Till exempel om vatteninnehållet är högt eller proteinvärdet lågt. Slutligen finns det en
rad exempel på att biogasen har möjliggjort expansion av produktionen av högvärdiga
biomassabaserade produkter då biogaslösningar både kan hjälpa till med att lösa utsläppsproblem
relaterade till tillstånd via förändrade vattenreningsprocesser samt klarar av att hantera stora flöden
av lågvärdiga restprodukter.
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Figur 4 Resultat för sex olika behandlingsformer av drank från vetebaserat bioraffinaderi. De fyra
figurerna visar hur a) klimatpåverkan, b) energibalans, c) bioraffinaderiets ekonomiska kostnad och
förtjänster samt d) näringsrecirkulering.
I fallen som studerar kluster i pappersindustrin så är resultaten fortfarande preliminära men de
indikerar att pappersindustrin kan minska materialanvändningen och energianvändningen inom
vattenrening markant. Störst potential till reducerad klimatpåverkan för pappersindustrin verkar
näringscirkuleringen via biogasanläggningen ha då det innebär att urea mer eller mindre kan
uteslutas från vattenreningen. Resultaten kommer att kompletteras med data över hur hela systemet
med biogasanläggningen och vattenreningen presterar.
En systemstudie har även genomförts där fem olika fall av livsmedelsindustritäta områden har
analyserats (se tabell 4). Flöden av organiskt avfall som inte används till biogasproduktion i dagsläget
har identifierats. Dessa flöden skickas till djurfoderproduktion, kompostering eller förbränning. Två
alternativa scenarion har också analyserats, där avfallet används till biogasproduktion och antingen
blir till el och värme eller till fordonsbränsle. Resultaten visar på att det i de flesta områdena är mest
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resurseffektivt att använda avfallet till biogasproduktion. Huruvida el och värme eller fordonsbränsle
ska produceras av biogasen beror på hur elen i systemet värderas.
Tabell 4 Ekonomi, energibalans och miljöpåverkan för fem olika livsmedelskluster när de studeras
utifrån tre scenarier, BAU och biogasproduktion till antingen fordonsbränsle eller värme och el.
Resultaten presenteras för elproduktionssystem som är kol eller vindbaserade.

Hållbar kollektivtrafik – energiindikatorer för bussar
Resultaten visar på stora skillnader i jämförelsen mellan olika regioners busstrafik beroende på om
den görs på det konventionella sättet med motorns bränsleeffektivitet och andel förnybara bränslen i
fokus, eller om man jämför primärenergianvändning och minskning av fossila bränslen i ett
livscykelperspektiv. Medan det smalare perspektivet tenderar att framhålla dieselliknande bränslen
som mer effektiva är ett bredare perspektiv bättre för att belysa den låga primärenergianvändningen
och reduktionen av växthusgasutsläpp vid produktion och användning av biogas. Se figur i bilaga 5.
Jämförelse av CBG och LBG
Skillnaderna mellan olika tekniker för uppgradering respektive förvätskning av biogas är relativt små
när det gäller energianvändning, miljöpåverkan och kostnad. Förvätskning är betydligt mer
energiintensivt än uppgradering, men vid distribution av gas över längre sträckor finns det klara
fördelar med att transportera den i flytande form, framförallt när det gäller miljöpåverkan.
Distribution i gasnät är också bättre än att transportera komprimerad gas med lastbil, i den mån ett
gasnät är tillgängligt. Ur ett klimatperspektiv, men även ur ekonomisk synvinkel, är det viktigt att
minimera metanförlusterna i hela produktions- och distributionskedjan.
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6 Samhällsforskning för resurseffektiva biogaslösningar
Utvecklingen av tekniska system påverkas på många olika sätt av det omgivande samhället. Den
teknik som utvecklas är ett resultat av samhällets efterfrågan, aktörsintressen och affärsstrategiska
överväganden, vilka formas av samhällets institutionella ramar. Att utveckla förståelse för detta
samspel är centralt för att kunna identifiera möjligheter och hinder för biogasutvecklingen och förstå
hur aktörer på olika nivåer inom olika samhällssektor kan underlätta utvecklingen.
Forskningen inom forskningsområdet ”Samhälle” syftar till att öka förståelsen för de samhälleliga
villkorens betydelse för utvecklingen av biogaslösningar. Forskningen har utgått från frågor om hur
institutionella villkor och affärsstrategier påverkar förutsättningarna för att utveckla produktion och
användning av biogas inom olika samhällssektorer. Studierna har fokuserat på producenter,
användare, drivkrafter och barriärer för utveckling av biogaslösningar, politiska visioner och
strategier och affärsstrategier. Ett viktigt fokus har också blivit hur nya användningsområden för
biogas kan utvecklas inom olika sektorer. Huvudfrågor för forskningsområdet har varit:





Vilka förutsättningar, drivkrafter och barriärer finns inom olika sektorer för utveckling av
produktion och användning av biogas?
Hur kan drivkrafterna förstärkas och olika barriärer överbryggas?
Vilken sorts kapacitet, infrastruktur och resurser krävs för att möjliggöra effektiv produktion,
distribution och användning av biogas inom olika sektorer och i olika regioner?
Hur kan nya användningsområden och marknader för biogas utvecklas?

Kärnan i detta forskningsområde har utgjorts av två forskningsprojekt:




RP4 har undersökt hur och varför olika grupper av användare deltar i processer som
fokuserar de framtida energi och transportsystemen i utvalda regioner och vilken betydelse
lokala energiinitiativ haft för kapacitetsuppbyggnaden för regional utveckling.
RP5 har analyserat förutsättningarna för utveckling av biogasproduktionen i pappers- och
massaindustrin , och gjort en systematisk genomgång av alla svenska
biogasproduktionsanläggningar.

Dessa projekt har varit starkt integrerade med implementeringsprojekten, särskilt IP4 Skog resp. IP1
Regioner, vilka utgjort en ram för dialog och samspel med olika intressenter bland partners och
medlemmar inom BRC. Dessutom har ett antal fristående projekt bidragit väsentligt till
forskningstemat och analysen av dess frågor:
•
•
•
•

Biogas in the Transport Sector – An actor and policy analysis (KTH, Jonas Ammenberg, Stefan
Anderberg)
Biogas export for increased competitiveness and global sustainability (Olof Hjelm, Wisdom
Kanda)
”Vad är en miljöbuss egentligen?” (Thomas Magnusson, Stefan Anderberg, Sofia Dahlgren)
” Mobilizing grassroots capacities for sustainable energy transitions: path improvement or
path change?” (Dick Magnusson)

6.1 RP4 Biogas i den hållbara regionen
Deltagare


Tema T, LiU, Magdalena Fallde (projektledare t.o.m. augusti 2017), Harald Rohracher
(projektledare fr.o.m. september 2017), Amelia Mutter (doktorand), Kristina Trygg, Dick
Magnusson, Johan Niskanen
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Linköpings kommun: Helena Kock Åström
Norrköpings kommun: Jannica Schelin

Projektets fokus och syfte
Projektet syftade till att undersöka användare och framtidsvisioner kring biogas ur ett regionalt
perspektiv och öka kunskapen om biogasens roll för en regional hållbar utveckling i ett
framtidsperspektiv. I projektet studerades aktörer från såväl tillförsel- som användarsidan i svenska
regioner. De centrala forskningsfrågorna har varit:



Vilka hinder och möjligheter ser aktörer från användar- och tillförselsidan kring biogasens roll
för den framtida hållbara regionen?
Hur påverkar institutionella villkor användningen och utvecklingen av biogas i ett regionalt
perspektiv – och vilka möjligheter har aktörer att påverka användningen regionalt?

Genomförande
I projektet genomfördes flera olika fallstudier där intervjuer och dokumentstudier användes för
datainsamling. Genom att även använda workshops där centrala aktörer från de studerade
regionerna deltog, öppnades projektet upp för dialog med aktörer kring projektets
problemställningar, resultat och lärdomar.
Projektet bestod av ett forskningsprojekt (WP1) och ett doktorandprojekt (WP2). WP1 fokuserade på
användarperspektiv där användarna representerades av såväl offentliga organisationer som
privatbilister/hushåll. WP2 fokuserade på framtidsvisioner för fordonsbränslen inom främst
kollektivtrafiken.
WP1
Fallstudie 1: Det första fallet fokuserade två svenska kommuners engagemang i biogasutvecklingen
med teoretisk utgångspunkt i olika perspektiv på lokal biogaspolicy, dels som drivande för att koppla
till miljömål, dels som en fråga för grön platsmarknadsföring. Studien byggde på intervjuer med
centrala aktörer (politiker, tjänstemän och företagsrepresentanter) för biogasutvecklingen i
Linköping och Västerås. Analysen fokuserade dels på vad som drivit biogasutvecklingen framåt och
hur denna kopplats till miljöpolitiska mål, dels togs utgångspunkt i frågan om hur lokalt
biogasengagemang kan fungera som ett sätt att forma en grön och hållbar identitet för
kommunerna.
Fallstudie 2: Det andra fallet såg på lokala aktörers agerande och engagemang i biogasutvecklingen i
Östergötlands län med utgångspunkt i det regionala nätverket Östgötautmaningen som främjar
utvecklingen mot en fossilfri region. Intervjuer genomfördes med representanter för nätverkets
medlemmar, vilka kompletterades med dokumentstudier t.ex. kommunernas miljöstrategiska
dokument och energiplaner och företagens miljöplaner och strategier.
Fallstudie 3: Denna fallstudie fokuserade på lantbrukare som investerat i biogas. Den byggde vidare
på det JPI-Climate-finansierade projektet ”Mobilizing grassroots capacities for sustainable energy
transitions: path improvement or path change?” som fokuserade på olika former av gräsrotsinitiativ
för småskalig energiproduktion och där det samlades in data in kring lantbrukare som investerat i
biogas. Inom RP4 har detta material kompletterats med intervjuer med lantbrukare och
organisationer, vilket analyserats för att förstå mönster, drivkrafter och hinder för de som byggt ut
sin biogasproduktion.
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WP2
Doktorandprojektet fokuserar på dynamiken mellan biogas och elbussar i kollektivtrafiksystem med
fokus på aktörer och deras framtidsföreställningar. Centrala frågor är: "Tolkar lokala aktörer biogas
och elbussar som konkurrerande eller kompletterande teknik inom kollektivtrafiksystemen?", "Vilken
roll spelar framtidsföreställningar i beslutsprocesser?". Fallstudier har genomförts i Linköping och
Malmö. I Malmö används biogas i stadsbusstrafiken men elbussar har alltmer kommit att framstå
som ett alternativ. Fallstudierna har byggt på intervjuer med lokala aktörsgrupper samt lokala
politiska måldokument och rapporter.
Resultatsammanfattning
WP1
Fallstudie 1: Till skillnad från tidigare studier om kommuner som främst analyserat framväxten av
lokala biogassystem har denna studie haft fokus på nuläget och undersökt hur kommuner ser på
biogas i ett framtidsperspektiv. Resultaten indikerar att biogassystemen bidrar till att uppfylla
miljömål är en viktig drivkraft för kommunerna. De uttrycker kommunernas uppdrag som "motorer"
för miljöpolitiken. I en av kommunerna har det integrerade biogassystemet ett viktigt symbolvärde
för den lokala gröna identiteten, vilket betyder att grön "place branding" är en drivkraft. Men de
intervjuade aktörerna i båda kommunerna saknar tydliga långsiktiga visioner för biogasen.
Fallstudie 2: Utifrån studierna av Östgötautmaningen har ett antal framtidsvisioner såväl som
prognoser för framtida biogasutveckling i regionen framkommit. En viktig del är att förstå hur dessa
aktörer i nätverket (både offentliga och privata) samarbetar för en regional biogasutveckling. Vilka
som tar beslut och har makten att ta beslut är avgörande för framtidsutvecklingen. Samspelet mellan
privata och offentliga aktörer är centralt för kunskapsöverföring och inte minst för
biogasutvecklingen i regionen. Intressant att notera är hur vissa regioner har lyckats med en regional
utveckling medan andra inte. Det finns en stark tendens till stigberoende i samband med den
regionala utveckling, vilket gör att regioner som lyckats bygga upp regionala biogassystem har goda
förutsättningar att gemensamt hantera framtidsutmaningar.
Fallstudie 3: Fallstudien har bidragit till ökad förståelse av biogasens hinder och möjligheter inom
lantbruket genom att fokusera på hur från småskaliga projekt kunnat vidareutvecklas och vilka
affärsstrategier som legat bakom denna utveckling. Det kan observeras mönster i hur lantbrukare
antingen bildat kluster där de gemensamt investerar i anläggningar eller själva växer och säljer
koncept och lösningar. Olika typer av regionala kluster har också identifierats.
WP2
WP2 utgår från den nationella framtidsvision om elektrifiering av kollektivtrafiken i städerna som
vuxit fram och hur lokala aktörer förhåller sig till denna. I Linköping anser centrala aktörer att
elektrifiering av transportsystem i staden bara blir aktuell, om den är förenlig med det biogassystem
som redan finns etablerat i kommunen. Den nationella visionen överensstämmer betydligt med hur
aktörer i Malmö ser på framtiden. Här har Skånetrafiken redan beställt två elbussar och har planer på
fler. Aktörerna i Malmö ser inte biogas som ett hinder för elektrifiering, eftersom biogasen som
används i stadsbussarna inte är lokalt genererad och kan innehålla en stor andel naturgas. Dessa
skillnader pekar på att biogasystemen är lokalt inbäddade, medan utvecklingen av elbaserade system
drivs av nationella och internationella framtidsföreställningar.
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6.2 RP5 Forest / Biogas Organization and Business
RP5 började som ” Biogas in the pulp and paper industry” men breddades efter två år till ”Biogas
Organization and Business”.
Deltagare



Företagsekonomi, LiU, Hans Andersson, (projektledare), Mikael Ottosson,
Projekt, Innovation och Entreprenörskap, LiU, Thomas Magnusson

Fokus och syfte
RP5 startade med syftet att analysera hinder och drivkrafter för utökad biogasproduktion i svensk
pappers- och massaindustri. Särskilt fokuserades vilka resurser och förmågor som behövs för att
möjliggöra biogasproduktion i pappers- och massaindustrin samt hur befintliga företag kan förändra
processer och strategier i riktning mot nya affärsmodeller för att möjliggöra produktion av biogas i
partnerskap med andra aktörer.
Under 2017 breddades projektet till att adressera drivkrafter och hinder av icke-teknisk karaktär för
ökad biogasproduktion och -användning i Sverige med särskilt fokus på affärsmodeller och strategier.
Genomförande
Projektet drevs initialt i nära samverkan med IP4 Skog och de workshops och andra aktiviteter som
arrangerades inom IP4 bidrog med kontakter och mycket värdefull information. Intervjuer har
genomförts med såväl BRC-partners som andra relevanta aktörer. Vidare har omfattande
sekundärdata samlats in , bl.a. detaljerade data från Energimyndigheten avseende svensk produktion
och användning av biogas. Litteraturstudier har genomförts parallellt med det empiriska arbetet.
Resultatsammanfattning
Det finns i dagsläget två biogasanläggningar i svensk skogsindustri, Domsjö och Fiskeby, inte någon av
dem är ett exempel på en öppen affärsmodell. I Figur 5 visas (förenklat) att produktion av biogas helt
eller huvudsakligen sker inom samma organisation som produktionen av kärnprodukterna massa och
papper. När vi vidgade den empiriska domänen till nordisk skogsindustri och dess totalt sju
biogasanläggningar fann vi ett fåtal exempel på öppna affärsmodeller. I Figur 6 visas att det är olika
organisationer som svarar för produktion av massa och papper respektive biogas då ett företag
specialiserat på biogasproduktion svarar för den anaeroba delen av reningen samt uppgraderingen,
och ytterligare ett annat företag för distribution av gasen.

Figur 5 Förenklad processkiss av biogassystemet
vid de två svenska pappersbruken.
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Figur 6 Förenklad processkiss av biogassystemet vid ett nordiskt pappersbruk där ett separat företag
svarar för biogasproduktionen
Även i ett tillväxtscenario kommer biogasen sannolikt inte att utgöra en kärnprodukt för företag inom
massa- och pappersindustrin. Produktion av gas från brukens avloppströmmar innebär ett ingrepp i
en av brukens kärnprocesser – reningen – och sista steget innan utsläpp till recipient, och därför har
man i de svenska exemplen behållit den aeroba behandlingen i brukens regi. Detta kan ses som
hinder för utvecklingen. Skogsindustriföretagen prioriterar investeringar som gynnar produktion av
och avsättning för kärnprodukterna papper/massa och man är inte benägen att göra ingrepp i
fungerande processer om det inte är påkallat av särskilda skäl. Detta gör att en snabb ökning av
biogasproduktionen genom anaerob avloppsvattenrening knappast är att vänta hos de svenska
massa- och pappersbruken. Massa- och pappersföretagens fokusering på kärnprodukten i
kombination med begränsat internt behov av gasen kan dock också ses som en möjlighet för andra
företag. Specialiserade företag med kunskaper om anaeroba processer och biogasproduktion kan
tillsammans med skogsindustriföretagen skapa öppna affärsmodeller och nya organisatoriska och
ekonomiska lösningar med flera inblandade aktörer. Ett exempel på detta är Gasums beslut att bygga
en stor biogasanläggning vid Stora Ensos bruk Nymölla i Skåne.
För att bättre kunna beskriva och resonera kring hur tillverkande företag med återvinningsbart
processavfall kan förhålla sig till organisatoriska aspekter av återvinning har RP5 baserat på litteratur
inom företagsstrategi, organisationsteori och industriell ekologi utvecklat en modell där det
substratägande företaget som vill återvinna processavfall, t.ex. genom att producera biogas, har att
fatta beslut två i två dimensioner: 1) att bedriva de aktiviteter som krävs för att återvinna resurser ur
avfallet inom den egna organisationen eller att låta någon annan göra det, och 2) huruvida den
återvunna resursen ska användas inom den egna organisationen eller externt. I Figur 7 konkretiseras
de fyra strategierna utifrån exemplet biogas, men modellen är generisk för tillverkande företag med
återvinningsbart processavfall. Olika kombinationer av val kan motiveras på olika sätt. I Tabell 5
beskrivs fyra generiska motiv för respektive strategi.
Figur 7 Fyrfältsmodell för olika företagsstrategier för biogas
Intern

Sluten strategi
Producent och
användare av biogas

Extern

Outsourcing
Substratleverantör/
användare av biogas

Diversifiering
Biogasleverantör

Återvinning

Intern

Öppen strategi
Substratleverantör

Extern
Användning
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Tabell 5 Motiv för de olika företagsstrategierna.
Closed strategy

Outsourcing
strategy

Diversification
strategy

Open strategy

Economic
efficiency
motives

Avoiding
transaction costs
and justifying
internal
investments
through reduced
energy, material
and waste
management
expenses

Avoiding internal
investments and
making the recovery
more efficient by
engaging a scavenger

Minimizing transaction
costs and justifying
internal investments
through market
opportunities

Distributing costs
and benefits
between the actors
in the network

Power
motives

Striving for a high
degree of control
and autonomy

Engaging in an
alliance with a
scavenger and
maintaining control
over the primary
process by separating
the recovery

Controlling the
production systems
and using outbound
activities to manage
dependency on
external users

Engaging with other
actors in a network
and using the
scavenger as a buffer
to reduce
dependency on
external users

Competence
motives

Extending internal
capabilities to
incorporate
recovery process
technologies

Focusing the
development of
internal capabilities
on primary process
activities

Leveraging internal
capabilities to obtain
by-product synergies

Accessing
complementary
capabilities in the
network

Identity
motives

Building a green
organizational
identity

Communicating a
green identity to
external stakeholders

Communicating
internally and
externally to maintain
a coherent identity

Aligning to develop
shared meanings and
objectives.

Figur 8 Dynamisk ”market shaping”- modell

Produktion och användning av biogas I Sverige är på aggregerad nivå väl belyst i Energimyndighetens
“Produktion och användning av biogas och rötrester”. RP5 har noterat en ”supply side bias” i och
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med att så mycket fokus riktats mot produktion och substrat, medan organisations- och
marknadsaspekter fått relativt sett mindre uppmärksamhet. RP5 har baserat på sentida litteratur om
marknaders skapande och formande utvecklat en modell för ”market shaping” som ett alternativ till
mer statiska (vanliga i traditionell marknadsföringslitteratur) och linjära (t. ex. ”technology push”)
modeller. I figur 8 visas hur modellens tre komponenter ömsesidigt påverkar varandra och att
biogasens värde inte är statiskt utan skapas och realiseras i en ständigt pågående process.
En kritisk process för den svenska biogasmarknaden är den berättelse som kvalificerar produkten och
motiverar dess existens. Att göra påståenden om produkten och den teknik som den förkroppsligar
skapar positiva förväntningar som gör det attraktivt för aktörer att komma in på marknaden. För de
svenska biogasförespråkarna är den lokala cirkulära berättelsen den mest värdefulla tillgången. Det
skiljer biogas, inte bara från det befintliga fossila systemet utan också från andra konkurrerande
förnybara alternativ. Att presentera biogas som en systemlösning som ger flera miljömässiga och
samhälleliga fördelar gör att man kan argumentera för statligt stöd och institutionella reformer för
att hjälpa biogas att konkurrera på befintliga marknader och att expandera till nya marknader. Med
hjälp av lobbying, marknadsföring, ”branding” och information har berättelsen konstruerats för att
öka biogasens potentiella värde.
För att bevisa biogasens värde är det dock nödvändigt att även visa att systemet faktiskt fungerar.
Det svenska biogassystemet har främst visat sitt värde på lokala marknader. I synnerhet lokala
aktörer som skapat ett väsentligt värde relaterat till luftkvalitet, återvinning av avfall och ekologiskt
jordbruk har varit ivriga att delta i skapandet av dessa lokala marknader. Kommuner har agerat både
på utbuds- och efterfrågesidan och tagit den kritiska systembyggnadsrollen. En annan grupp av lokala
offentliga aktörer har emellertid främst skapat efterfrågan: kollektivtrafikbeställarna. Flera privata
aktörer har också varit involverade. Engagemanget från företag och enskilda medborgare har varit
nödvändigt för att erhålla substrat för produktion, liksom från jordbrukare som använder
restprodukterna som gödsel. Privata företag har även varit operatörer av produktionsanläggningar.
Byggandet av anläggningar har krävt leverantörer av utrustning, och möjligheten att använda
biogasen som drivmedel beror på fordonstillverkarnas utveckling och leverans av lämpliga fordon.
Investeringarna drivs av förväntningar och produktutbyte möjliggör ömsesidig acceptans av ett pris.
På de framväxande lokala svenska biogasmarknaderna var biogasvärdet större än endast kostnader,
intäkter och prisdimensioner. Det bredare kontextuella värdet var baserat på alla samhälls- och
miljöfördelar som biogas förde till lokalsamhället, såsom renare luft, lokala affärsmöjligheter,
minskade kostnader för avfall för lokala företag och biogödsel för lantbrukare. Dessa fördelar vägde
så tungt att traditionella kostnadsberäkningar blev mindre viktiga för de kommunala aktörerna som
fattade beslut om investeringar och tog ledningen i systembyggandet.
Det stora offentliga engagemanget i produktion och användning av biogas har varit en viktig
förutsättning men kan också innebära en restriktion när det gäller tillväxt och expansion. 2017
producerades ca 62 % av biogasen i Sverige i offentligt ägda anläggningar. Landsting och regioner
med ansvar för kollektivtrafik spelar också en mycket stor roll för användningen av biogas.
På de marknader där biogas strävar efter att växa och konkurrera med storskaligt producerade
bränslen är de lokala fördelarna inte tillräckliga för att motivera nödvändiga investeringar i
produktion och distribution. Internationellt verksamma bolag som Gasum bygger på synergier med
sin storskaliga naturgasverksamhet för att få avkastning på investeringarna. På så sätt blir
kostnaderna, intäkterna och prisdimensionerna viktigare än det lokala kontextuella värdet av biogas.
Till följd av detta riskerar tillväxten på gasmarknaden att utmana det nuvarande systemet, vilket varit
grunden för uppbyggandet av en bred och accepterad berättelse om biogasens nyttor.
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7 Implementeringsprojekt
7.1 Projektens fokus och syfte
Implementeringsprojekten introducerades i början av andra etappen 2015 med målsättningen att
utveckla mer övergripande och fördjupad förståelse för biogaslösningarnas potentialer och
utvecklingsutmaningar. Projekten syftade dessutom till att stimulera en mer kontinuerlig dialog
mellan partners/medlemmar och forskare inom centret för att öka det ömsesidiga lärandet,
identifiera nya forskningsbehov och skapa grund för synteser och prioriteringar för att säkra
programmets relevans och kapacitet att generera nya idéer. Projekten har huvudsakligen genomförts
i form av workshopsserier med aktivt deltagande av såväl partners som forskare. Fem olika IP
startades 2015:






IP1 Regioner,
IP2 Avfall,
IP3 Jordbruk,
IP4 Skog,
IP5 Akvatisk biomassa

Under 2015/16 tog dessa IP utgångspunkt i frågan ”Under vilka förutsättningar skulle biogaslösningar
kunna expandera?” inom den fokuserade sektorn. Fokus har legat på att utveckla förståelsen av olika
faktorer, processer och förutsättningar som stimulerar eller hindrar biogaslösningar och hur man kan
bryta ned olika barriärer för utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning.
Under 2017/18 fortsatte alla IP utom IP2 sin verksamhet med fokus på hur visionen ”15 TWhbiogassamhället” som lanserats genom ”Förslag till nationell biogasstrategi” (Energigas Sverige, u.å.)
med utgångspunkt i följande frågor:





Hur ser ett ”15 TWh-biogassamhälle” ut?
Vilka konsekvenser skulle det få i olika sektorer?
Vad kan de olika sektorerna bidra med?
Vad behöver ske i de olika sektorerna om detta samhälle skulle realiseras?

Som komplement och integrationsrum för de sektorbaserade analyserna genomfördes också ett
regionalt implementeringsprojekt IP Norrköping med en workshopsserie som undersökte potentialer
och utmaningar för biogaslösningar i Norrköpings kommun.
Genomförande
De olika IP har representerat olika infallsvinklar på den svenska biogassektorn. Fyra IP har sökt
identifiera möjligheter och barriärer för en expansion av biogaslösningar inom olika sektorer: avfall,
lantbruket, skogen och akvatisk biomassa.
Utgångspunkterna för dessa sektorer var dock väldigt olika. Eftersom biogasproduktionen i Sverige
främst utvecklats inom avfallssektorn representerar IP Avfall dagens etablerade biogassektor, medan
IP3-4 har fokuserat tre områden där huvuddelen av utvecklingspotentialen finns, men som i väldigt
liten utsträckning utnyttjas. Det femte IP, IP1 Regioner, har sett på hur olika sektorer kan samspela
för att med hjälp av biogaslösningar göra regioner mer resurseffektiva och mindre fossilberoende.
Med deras olika utgångspunkter och förutsättningar grep olika IP sig an sin uppgift på något olika sätt
beroende deltagarnas olika intressen och initiativ, men alla har penetrerat såväl tekniska utmaningar
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i samband med produktionsprocesser som organisatoriska, affärsstrategiska och institutionella frågor
och olika aktörers roller.
Nedan sammanfattas resultaten av de olika IP med fokus på förutsättningar och hinder för expansion
och en syntes av analysen inom de olika implementeringsprojekten genom en sammanfattning av de
viktigaste observationerna med relevans för biogaslösningarnas framtida expansionsmöjligheter.
Resultatsammanfattning
IP 1 Regioner
Både i Sverige och internationellt finns tydliga regionala skillnader när det gäller biogasutvecklingen.
Regioner av skiftande storlek visar att biogasanvändningen ofta utvecklats mest i täta regionala
system med nära koppling mellan produktion och avsättning. Biogasen i Sverige domineras av ganska
småskaliga system med hela värdekedjan uppbyggd i en begränsad region med nära relationer
mellan gasproducenter, gasanvändare och biogödselanvändare. Ofta är offentliga avfallsaktörer
producenter av biogasen och kollektivtrafiken är en viktig kund. Uppbyggnaden av dessa regionala
biogassystem har bidragit till regional utveckling och kapacitetsuppbyggnad genom skapandet av
sektorsövergripande regionala nätverk och av fysisk och social infrastruktur.
Biogasens utveckling har visat hur biogaslösningar kan bidra till att förbättra avfallshanteringen och
göra regioner mer resurseffektiva och mindre fossilberoende. Under det senaste decenniet har
biogasexpansionen främst drivits av ökad produktion från bioavfall i samrötningsanläggningar och
ökad avsättning inom transportsektorn. Substrattillgången har ökat genom introduktion av
källsortering av kommunalt avfall. Kollektivtrafiken har varit en stabil växande marknad genom dess
strävan mot minskat fossilberoende. Utvecklingen har främst varit utbudsdriven med fokus på
expansion av produktionskapacitet och ökad råvarutillgänglighet. Det finns dock inte längre så stora
expansionsmöjligheter inom stadsbusstrafiken, men det kan finnas möjligheter för ökad användning
när det gäller regional busstrafik, personbilar och godstransporter.
Utvecklingen av de regionala biogassystemen är beroende av de institutionella ramverk som
fastställs på nationell nivå inom ramen för EU:s regleringar. Tydliga och stabila regelverk är snarast
en förutsättning för en fortsatt utveckling.
En radikal expansion av biogasanvändningen skulle kräva en breddning av produktionsbasen med
ökad användning av substrat bortom avfallssektorn och förbättrad regional och interregional
distributionskapacitet. En sådan tillväxt kräver förmodligen också nya aktörer och en expansion av de
nuvarande regionala nätverken.
Resultaten av IP Norrköping visar på en stor outnyttjad potential för biogasproduktion i Norrköping
som om den realiseras skulle kunna täcka ca 10 – 15 % av transportsektorns energiförbrukning samt
det industriella energigasbehovet i kommunen. Ett av de främsta hindren för att utveckla den lokala
biogasproduktionen är att substraten, förutom vid enskilda industrier, är spridda på ett stort antal
anläggningar och aktörer samt att potentiella producenter ofta saknar nödvändiga kunskaper om
produktion och distribution. Detta ställer krav på samverkan mellan olika aktörer. Norrköpings
kommun kan här spela en viktig roll genom nätverksbyggande, förmedling av kunskaper till
potentiella producenter och användare, strategisk infrastrukturplanering, upphandling.
IP2 Avfall
Idag står avfallssektorn för ca 90 % av biogasproduktionen i Sverige. Biogasproduktion,
biogasdistribution och biogasanvändning inom avfallssektorn är en relativt mogen verksamhet med
lång historia, men trots detta finns flera viktiga hinder och utmaningar. Insamlingssystemen kan
förbättras både avseende tekniken och beteendet hos den insamlande allmänheten. Trenden i
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samhället för bättre utnyttjande av livsmedel kan på lång sikt medföra minskade substratmängder.
Bland de produktionstekniska utmaningarna finns utveckling av separationsprocesser,
förbehandlingssystem samt mer flexibla processer som klarar substratvariationer och därmed inte är
så beroende av hushållens sortering. Andra utmaningar är att säkerställa att all producerad gas
förädlas och kan ersätta fossila bränslen eller produkter och att all producerad biogödsel kommer till
användning i jordbruket, att biogödseln avvattnas samt minimering av metanutsläpp.
Marknaden för biogasprodukterna kännetecknas av stora osäkerheter. Fordonsgasmarknaden är
vikande för personbilar p g a bristande tillgång på fordon, låga oljepriser och otillräckligt antal
gasmackar. Därför finns behov att undersöka andra marknader för biogasen, t.ex. tunga transporter,
och tåg- och båttransporter. Rötrestmarknadens utveckling är också osäker och det finns problem
med föroreningar av plast och tungmetaller i rötresten. En utmaning är också att klargöra rötrestens
egenskaper i förhållande till konstgödsel. Det övergripande ramverket av lagar, regler och styrmedel
tycks gynna andra energislag för fordonsdrift och begränsa rötrestens användning. Trender i
fordonsbränslefrågan med skiftande syn på olika bränslens fördelar torde bli till ett hinder för
biogasens utveckling om detta påverkar kollektivtrafikupphandling.
Viktigt för att öka avfallssektorns biogasproduktion är att marknaden utvidgas i nya och befintliga
sektorer, förbättrad och mindre varierande utbyte i produktionen beroende på substratens
varierande kvalitet, ökad kunskap, förståelse och insamlingsbeteende hos hushållen, förbättrad
kommunikation av biogaslösningarnas kretsloppsmässiga fördelar, att institutionella ramverk
premierar ”rätt bränsle på rätt plats och ökat samarbete med skogs- och jordbrukssektorerna för
ökad substrattillgång och avsättning av produkterna.
IP3 Lantbruk
En stor del av Sveriges biogaspotential finns inom lantbruket, men den är till mycket liten
utsträckning utnyttjad. En stor mängd projekt och aktiviteter har genomförts, men i praktiken har det
blivit till ganska få anläggningar. För att kunna tillvarata lantbrukssektorns stora potential krävs det
att sektorns biogaslösningar blir tillräckligt lönsamma ur ett brett lantbruksperspektiv, så att
lantbrukarna prioriterar dem i konkurrens med andra möjligheter. En nyckelförutsättning för
lönsamhet är stark efterfrågan på produkterna – biogas och biogödsel.
Det dynamiska policylandskapet har medfört stora osäkerheter under det senaste decenniet, vilket
fått investerare och andra aktörer att tveka. Det låga elpriset har haft betydelse för utfallet för
befintliga anläggningar. Förnybarhetsdirektivets regler avseende energigrödor har också hämmat
utvecklingen på senare år. Det finns större intresse i Norrlandsregionen, där speciellt
investeringsstöd och större värmebehov ger andra förutsättningar. Många biogasaktörer brottas med
utmaningar kopplade till teknik och ekonomi, och det verkar finnas ett stort behov av att öka
kunskapsnivån. Det gäller både inom sektorn och i omvärlden där bristande kunskaper om biogas och
biogödsel påverkar kunders incitament, myndigheters beslut och allmänhetens uppfattningar.
Incitamenten, ekonomin, tekniken och samhällseffekterna varierar starkt mellan de många olika
typerna av biogaslösningar som finns inom lantbruket. Drivkrafterna och effekterna varierar
väsentligt för anläggningar som producerar biogas från gödsel, vall och energigrödor.
Att utveckla ägande- och organisationsformer för biogaslösningar så att de blir tillräckligt effektiva är
en stor utmaning. Storskaliga lösningar som involverar företag med inriktning mot biogas- och
biogödselproduktion och försäljning kan ha stora fördelar jämfört med gårdsanläggningar.
Lantbrukarna bör dock vara delägare i dessa för att säkra deras incitament. En förutsättning för att
starta upp projekt i större skala, med mer professionella aktörer, är att arenor skapas för detta.
Skalan kan också ha stor teknisk betydelse; uppgradering kräver t.ex. produktion i större skala. Det
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finns behov av mer robusta och standardiserade lösningar: för effektiv lagring, rötning av gödsel och
avvattning.
Biogasaffären domineras oftast av försäljningen av biogasen, medan biogödseldelen är ett
nollsummespel eller en förlustaffär. Om förutsättningarna för biogödsel förbättrades skulle de
ekonomiska ramarna förändras radikalt. Detta skulle dock kräva att ökad förståelse för betydelsen av
hållbara lösningar för hanteringen av näring i samhället i stort såväl som inom jordbruket.
Näringssituationen skiljer sig väsentligt inom landet, där djurtäta områden kan ha överskott av fosfor,
medan andra områden har underskott. Detta är ett starkt skäl till att anpassa lösningarna efter lokala
förhållanden. Vidareförädling av biogödseln till mer värdefulla produkter på nya marknader med
större betalningsförmåga, t ex producera strö, jordprodukter för privatpersoner, proteiner, etc.,
skulle också kunna förstärka hela affärskonceptet.
Biogaslösningarna inom lantbrukssektorn skulle kunna expandera väsentligt genom ökad efterfrågan
på biogas och biogödsel till följd av mer långsiktiga spelregler som utformas för att gynna mer
hållbara lösningar i samhället, att offentliga och privata aktörer prioriterar samhällsekonomiskt
resurseffektiva lösningar, kompetenshöjning i samhället avseende bred systemsyn och
resurseffektivitet samt effektivisering och professionalisering av lantbrukets biogasaktiviteter.
IP4 Skog
Massa- och pappersindustrin i Sverige är omfattande och potentialen för biogasproduktion i sektorn
är mycket stor i förhållande till dagens produktion. Förutsättningarna vid pappers- och massabruken
kan också tyckas mycket gynnsamma eftersom avloppsströmmarna innehåller stora mängder rötbart
material och är till skillnad från många andra substrat redan koncentrerade. Dessutom förbrukar
anaerob rening av avloppströmmarna mindre energi än konventionell reningsteknik.
En snabb ökning av biogasproduktionen genom anaerob rening av avloppsvattnet hos de svenska
massa-/pappersbruken är dock knappast är att vänta. En förklaring är att biogas sannolikt inte
kommer att utgöra en kärnprodukt för skogsindustriföretagen och att gasproduktion från brukens
avloppströmmar innebär ett ingrepp i deras kärnprocesser. Företagen prioriterar investeringar i
kärnproduktionen men man är inte benägen att göra ingrepp i fungerande processer om det inte är
påkallat av särskilda skäl.
Massa- och pappersföretagens fokusering på kärnprodukten i kombination med begränsat internt
behov av gasen kan dock ses som en möjlighet för företag specialiserade på anaeroba processer och
biogasproduktion. Genom nya organisatoriska och ekonomiska lösningar med flera aktörer
involverade kan öppna affärsmodeller vara ett sätt att nyttiggöra den resurs brukens
avloppströmmar utgör.
För att brukens biogasproduktion ska byggas ut krävs att efterfrågan på kärnprodukter ökar så
mycket att deras kapacitet byggs ut, så att den befintliga reningskapaciteten inte längre räcker till. Då
kan anaerob rening utgöra ett attraktivt resurssnålt alternativ till konventionell rening. Aktörer
specialiserade på biogas kan komma att bli nyckelaktörer i sådana fall. Genom olika organisatoriska
och ekonomiska upplägg skulle dessa kunna bygga och driva anläggningar vid bruken som nyttiggör
avloppströmmarna. På samma sätt kan distributionen hanteras av ytterligare andra aktörer.
För att motivera investeringar i biogasproduktion inom skogsindustrin krävs stabilitet i den politiska
styrningen, en långsiktighet i implementeringen av styrmedel och en samstämmighet mellan politisk
styrning på olika nivåer. Ytterligare faktorer som skulle kunna leda till en expansion är växande
efterfrågan på gas, goda exempel och investeringsstöd.
IP5 Akvatisk biomassa
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Intresset för att öka uttaget av biomassa från våtmarker, sjöar och kustvatten har stigit på senare år
och det finns flera pågående pilotprojekt i Sverige med inriktning på produktion av kosttillskott,
djurfoder eller drivmedel. Incitamenten ökar att plocka upp näringsämnen från övergödda
ekosystem genom att skörda mer biomassa för att minska eutrofieringen och hushålla bättre med
fosfor som är en knapp och begränsad resurs. Dessutom är det viktigt förbättra miljöprestandan i den
verksamhet som redan baseras på akvatisk biomassa, t.ex. inom fiskindustrin. Biogaslösningar kan i
dessa sammanhang spela en viktig roll för att se till att näringsämnen återförs till odlingssystemen.
Den stora utmaningen när det gäller odling och skörd av akvatisk biomassa är att utveckla
kostnadseffektiva system och här krävs ytterligare teknikutveckling. Att utveckla nya högvärdiga
produkter från akvatisk biomassa framstår också som centralt. Produktion av fiskfoder från sjöpungar
och extraktion av komplicerade kiselstrukturer från kiselalger för användning inom kemiindustrin är
exempel med stor potential. Problemet är dock att aktörerna är små och innovationsprocesserna
krävande, vilket betyder att det krävs stöd under lång tid för att den akvatiska sektorn på allvar ska
kunna utvecklas i Sverige.
Situationen skulle kunna förändras radikalt om det fanns stödsystem där företag fick betalt för den
miljönytta det innebär att plocka upp näringsämnen i alger, musslor eller sjöpungar från övergödda
vatten. Ett sådant system finns inom jordbruket där åtgärder för att minska näringsläckage till vatten
subventioneras genom miljöstöd.
En annan utmaning för sektorns tillväxt är de tungrodda och tidskrävande tillståndsprocesserna för
att få starta ny verksamhet i vattenområden som att odla och avvattna sjöpungar eller makroalger
eller fiska spigg i större skala. Ett tydligt systemtänkande vid tillståndsbedömningar, och möjlighet att
tillämpa kompensationstänkande skulle kunna underlätta nyetableringar.
Även om den framtida marknaden för landbaserad odling av fisk tycks osäker gör de allt starkare
kraven på att minska miljöpåverkan från kassodling att utvecklingen pekar mot att landbaserad
odling eller odling i halvslutna kassar kommer att ersätta dagens fiskodling i öppna kassar.
Intressekonflikter kring användningen av kustvatten och sjöar med rekreations-, naturvårds-, energi-,
fiske-, transport- eller försvarsintressen kan också innebära framtida utmaningar. Det är viktigt att
den marina planeringen beaktar möjligheterna för nya verksamheter kan växa fram.
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8 Forskningssyntes – Biogaslösningarnas framtida utmaningar
Biogaslösningarna är ännu tidiga i sin tekniska utveckling och har sannolikt stor förbättringspotential.
Små förändringar av gasutbyte eller ökat värde ur digestatet från de hanterade kvantiteterna
biomassa kan spela mycket stor roll för enskilda aktörers möjlighet att drivas lönsamt eftersom
sådana förändringar direkt påverkar det ekonomiska resultatet. BRCs processforskning har bland
annat spridit ljus på vad som inte brutits ned i rötningsprocesserna. Utöver det förväntade resultatet
att det rör ligno-cellulosarika material finns betydande förbättringspotential också i form av
proteiner och fetter. Dessa insikter styr den fortsatta forskningsagendan med fokus på lämplig
intervention i de befintliga processerna. Framtida forskning kommer dessutom sannolikt att behöva
bidra till att skapa möjligheter för en breddad substratbas och olika förbättringar som håller tillbaka
kostnadsökningar i produktionen.
Biogaslösningarnas styrka är att de ofta kan bidra till ökad resurseffektivitet på samhälls- eller olika
systemnivåer. Systemforskningen har genererat fördjupad kunskap om vilka värden som
biogaslösningar genererar och under vilka omständigheter de bäst bidrar till resurseffektivitet. En
utmaning, särskilt för offentliga aktörer, är att kunna hantera biogaslösningarnas multi-funktionalitet
som står i kontrast med många organisationers uppdrag som ofta är bundna till enskilda sektorer
eller funktioner. Därmed kännetecknas biogaslösningarna av kunskapsmässig komplexitet som är
svår att greppa för många aktörer. Det behövs ökad förståelse av biogaslösningarnas fördelar på
system- och samhällsnivå och stärkt kapacitet att hantera frågor om komplexa systemfrågor hos
offentliga organisationer. Biogaslösningarna har visat sig vara relativt konkurrenskraftiga i en
klimatpolitisk inramning men ändå inte riktigt uppmärksammas särskilt mycket inom klimatdiskursen.
Genom sin stora multi-funktionalitet skulle de vinna på en bredare hållbarhetsinramning, både i
företags affärsstrategier och offentliga organisationers målarbete.
Att göra goda affärer med biogaslösningar omgärdas av ett antal utmaningar. Trots att
biogaslösningarna skapar många olika värden i multifunktionella system internaliseras flera av dessa
värden inte i de individuella aktörernas ekonomi. Biogaslösningarna är ofta sektorsövergripande och
kan hamna i konflikt med etablerade regimer, lagstiftning och politiska mål och initiativ inom olika
sektorer. Biogasaffären påverkas starkt av hur prisnivån för konkurrerande energibärare och
energislag utvecklas. Genom att biogasen baseras på lokala resursströmmar påverkas den emellertid
mindre av global prisvolatilitet och har oftast mer förutsägbara ekonomiska förutsättningar. Detta
utgör en av biogasens viktigaste komparativa fördelar i en ekonomisk-politisk regim som präglas av
osäkerhet och ökat intresse för lokal och regional energisäkerhet.
Aktörer som kontrollerar substrat intressanta för expanderande biogasproduktion har oftast en
kärnaffär som är en annan än biogas till exempel inom lantbruk eller skogsindustri. För dem skulle
biogasproduktion utgöra en sidoaktivitet i förhållande till verksamhetens huvudfokus eller företags
”kärnaffär”. Detta medför att de inte prioriteras när det gäller investeringar för att utveckla
verksamheten. I utvecklingen inom lantbruket och skogsindustrin finns exempel på tidigare mindre
lyckade erfarenheter. En expansion av biogasproduktion i dessa sektorer kommer att ställa nya krav
på både teknisk och organisatorisk utveckling, sannolikt i form av specialiserade aktörer som har
biogaslösningarna som sin kärnaffär.
Förutsättningarna för biogaslösningarna, både när det gäller avsättningsmöjligheter och
produktionsförutsättningar påverkas starkt av politiskt beslutade regelverk. Stabilitet och
förutsägbarhet i den politiska styrningen och samstämmighet i den politiska styrningen på olika
nivåer har avgörande betydelse för biogaslösningarnas utveckling. Biogasens framtida
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expansionsmöjligheter ligger både i vidgade marknader för den befintliga produktionen och en
breddad produktionsbas och nya marknader. En sådan expansion kräver dock förbättrad regional och
interregional distributionskapacitet. Att utveckla effektiva och lönsamma biogassystem med breddad
produktion och avsättning torde också kräva nya aktörer och expansion av de nuvarande regionala
nätverken. En förutsättning för en kraftfull expansion av biogaslösningar är verkningsfulla
marknadsinsatser där olika intressenter behöver utveckla, sprida och brett förankra ett narrativ om
biogaslösningar som värdeskapare.
Så, för att verkningsfullt understödja en samhällsutveckling där biogaslösningarnas potential att göra
samhällen mer resurseffektiva behöver forskningen ha en transdisciplinär ansats, utgå från verkliga
problem och genom tät interaktion med problemägarna utveckla hela systemet. Detta innebär allt
från processutveckling i mikroskala, över marknadsutveckling ända till institutionella villkor.
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9 Kommunikation och resultatspridning
Under etapp 2 har BRCs ledningsgrupp arbetat aktivt med att hitta ett bra format för att delge våra
forskningsresultat så att informationen tilltalar våra partners och medlemmar såväl som andra
aktörer med intresse i biogasfrågan. Det har handlat om att sprida resultaten både från publikationer
som skrevs under första etappen, samt i samband med att nya vetenskapliga artiklar publicerats.
Nedan beskrivs ett urval av de kanaler och metoder som använts för spridning och nyttiggörande av
resultat från BRC:

Vetenskapliga kampanjer
Här har vi använt en utvald publikation från BRCs forskare som utgjort basen för författande av en
artikel till BRCs, LiU eller annan relaterad websida. Webartikeln beskriver i korthet resultat med fokus
på att belysa dess samhällsnytta och inkluderaren kommentar från publikationens författare.
Webartikeln sprids via BRCs twitterkonto samt på Linkedin, plockas upp av LiUs sociala medier samt i
vissa fall även av BRCs partners kommunikationsavdelningar. Se bilaga 6 för en lista på BRCs
vetenskapliga kampanjer.

Biogasturné
Med start i maj 2017 har BRC arrangerat en årlig biogasturné som har varit ett lyckat initiativ både
innehållsmässigt och för spridning av kunskap och nätverkande. En kommunikatör från Linköpings
universitet har deltagit under resorna och det har inneburit att de spännande möten och samtal som
biogasturnéerna medfört har sammanfattats i ett antal olika webartiklar. Från den tre dagar långa
biogasturnén i maj 2017 räckte materialet till elva webartiklar. Biogasturnén i september 2018 har
hittills landat i tre webartiklar och fler är på gång. Under resorna har flera av BRCs forskare och
partners twittrat från samtliga platser som vi besökte, vilket ledde till att biogasturnén
uppmärksammades av fler aktörer, även de som inte var med på resan.
Se samtliga artiklar relaterade till BRCs biogasturnéer i bilaga 6.

Exponering i media och evenemang
Utöver skriftlig kommunikation har BRC satsat på att finnas representerade vid många relevanta
konferenser och evenemang där det funnits möjlighet att prata om biogaslösningar som
värdeskapare.
Vid en återblick är det tydligt att i samband med att BRC blivit en alltmer välkänd och etablerad
spelare i Sveriges biogasdebatt har inbjudningarna till konferenser och evenemang ökat. Ett exempel
på att BRC blivit en alltmer välkänd aktör i biogassverige de två senaste årens inbjudningar att delta i
paneler och hålla i presentationer för att representera forskningen i biogasrelaterade seminarier.
Under perioder har konferenserna om fossilfrihet och biogas avlöst varandra och BRC har deltagit på
så många av dessa som det varit möjligt (se lista i bilaga 6). BRCs inlägg i vid dessa evenemang har
sammanfattats i korta webbartiklar som spridits via BRCs olika kommunikationskanaler. Dessutom
har både BRCs deltagare och andra twittrat flitigt från samtliga event vilket innebär att BRCs inlägg
och idéer spridits. Deltagandet i konferenser och events är en del i vår strategi för att sprida
resultaten som forskningen i BRC hittills gett. Vid fler av dessa har även BRCs partners och
medlemmar varit representerade i paneldebatter och samtal, vilket ytterligare stärker spridningen av
BRCs resultat.

Internationell samverkan
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Forskningsverksamhet med Guangzhou enligt BRC-modell genomfördes under etappen med
finansiering från Guangzhou i form av ett ettårigt projekt för att undersöka framkomligheten i
området. BRCs föreståndare Mats Eklund besökte Kubas Universidad Tecnologica de La Habana ”José
Antonio Echeverria”, där deras biogasforskningsgrupp önskar utveckla sin verksamhet med BRC som
förebild och inkludera system- och samhällsdimensionerna i sin forskning. Utbytet finansieras av ett
samarbetsprogram mellan EU och Kuba. En projektgrupp med representanter från staden och
universitetet i Johannesburg, Sydafrika, besökte BRC för att se över alternativ för staden att minska
klimatpåverkan, lösa sina avfallsproblem och bli en grönare stad. BRC BRC såg till att delegationen
fick möta centrala biogasaktörer i regionen. Den relation som etablerades har senare lett till att exjobbare handledda inom BRC haft möjlighet att studera biogaspotentialen i Johannesburg.

Angränsande projekt
En effekt av BRC är att nya angränsande forskningsprojekt ska kunna komma till som ett resultat av
verksamheten. Ett antal större forskningsprojekt som har kommit till tack vare BRC innefattar:







Vad är en Miljöbuss egentligen? Vinnova, Thomas Magnusson och Stefan Anderberg
Ekonomiskt lönsam återvinning bio-/stallgödsel - rumsliga scenarieanlayser, Formas, Uno
Wennergren och Karin Tonderski
Dessutom finansieras ett projekt om biogasforskning i Guangzhou, Stefan Anderberg
Det associerade projektet InterBio innebar att samla aktörer för att skapa en
diskussionsarena om hur man ska fortsätta utveckla möjligheterna för svenska företag med
internationella affärer. Aktörerna efterlyste en nationell arena där internationalisering av
biogaslösningar är temat.
Med utgångspunkt i resultaten från Interbio, och medel från Energimyndigheten,
genomförde forskare aktiva inom BRC en förstudie om export av svenska biogaslösningar.
Biogasaktörer i Sverige med intresse för internationalisering har kartlagts och deras intresse
att medverka i olika affärscase och i en gemensam arena för internationalisering av svenska
biogaslösningar har också undersökts. En arena kommer nu att leva vidare i en fristående
arena och utgöra en del av Smart City Sweden samt ha nära samarbeten med relevanta
forskningsprogram och innovationskluster inom biogas.
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10 Ekonomi och organisation
Ekonomi
Under etapp 2 har det varit en utmaning att få in rapporter om naturainsatser från partners och
medlemmar. Kontantinsatsen betalas in men partners och medlemmar missar att rapportera
naturainsatser. För att komma till rätta med rapporteringen av naturainsatser utsåg ledningsgruppen
värdar inom LiU-BRC som tar extra ansvar för guidning, kommunikation och uppföljning gällande
timmar från de företagspartners de tilldelats. I kombination med uppföljning och överblick från BRC:s
programkoordinator samt ekonom har rapporteringen förbättrats under senare delen av etappen.
Den totala ekonomin för BRC har ändå sett övervägande bra ut eftersom LiU inkind insats är större
än vad som var budgeterat.

BRCs övergripande organisation
BRCs ansats är transdisciplinär och bygger på interaktion och samverkan i flera olika dimensioner.
Mellan företag med olika roller, mellan forskare med olika disciplinär bakgrund, mellan olika
offentliga aktörer och dessutom mellan dessa olika grupper. På detta sätt har forskningen kunnat
adressera utmaningar som är relevanta för aktörer i biogassektorn. Forskningen under Etapp 2 har
varit uppdelad på de tre forskningsområdena process och teknik, system och samhälle och under
varje område har delprojekt fokuserat på specifika frågeställningar som alla bidragit till den
övergripande visionen. Dessutom har forskargrupper tillsammans med parter studerat biogasens
genomslag inom de fem sektorerna avfall, lantbruk, skogsindustri, akvatisk biomassa och regioner.
Under etapp 2 har forskare från 7 olika avdelningar inom Linköpings universitet (se bilaga 7)
medverkat i forskningsprojekten. Utöver de medverkande forskarna har 23 medverkande företag och
andra typer av organisationer såsom branschorganisationer och kommuner en central roll (se bilaga
7). Medverkande parter i BRC har haft möjlighet att påverka verksamhetens inriktning, delta i
forskningsprojekten och vid olika typer av gemensamma möten.

Roller och ansvar
BRCs vetenskapliga föreståndare leder den dagliga verksamheten tillsammans med BRCs
programkoordinator. Tillsammans med de tre forskningsområdesansvariga ansvarar de för BRCs
ledning och utveckling samt för att programkommitténs beslut genomförs. Förutom att arbeta med
ledning och genomförande av beslut inom BRC har ledningsgruppen under etappen lagt mycket fokus
på strategiska insatser vad gäller kommunikation, spridning av resultat och dialog med potentiella
partners och medlemmar.
En representant från varje organisation utgör BRCs programråd som inte sammanträder inte formellt
men som godkänner vilka partners som ska vara representerade i programkommittén (se bilaga 7).
Programkommittén ansvarar för det strategiska arbetet och uppföljning av verksamheten i BRC. Den
består av representanter för Linköpings universitet, övriga deltagande parter och Energimyndigheten
(se bilaga 7). Programkommittén är rådgivande till rektor, som fattar beslut för BRC.
Förutom två stormöten varje år har projektmöten och workshops inom respektive projekt anordnats
av varje enskild projektledare. Det år således på projektnivå den mesta samverkan mellan forskare,
partners och medlemmars genomförts. Under etappens gång har BRCs föreståndare och koordinator
arbetat med att kontinuerligt förbättra och förenkla organisation och mötesstruktur inom BRC.
Satsningar har gjorts för att förbättra den interna kommunikationen mellan ledningsgrupp och
projektledare samt integration mellan projektledarna. Till exempel infördes regelbundna möten för
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kontinuerliga uppdateringar om respektive projekt och kontinuerlig information från
ledningsgruppen gällande strategiska satsningar.
En internationell referensgrupp har under etappen funnit för att bistå ledningsgruppen och
programkommittén genom att regelbundet bedöma forskningsverksamheten och bidra till utveckling
av denna och därmed hjälpa till att säkra en god effektivitet och relevans både inom Sverige och
internationellt. Under etappen har medlemmarna (se bilaga 7) deltagit vid centrumets stormöten och
där exempelvis givit feedback till centrumets styrelseledamöter, ledning och projektledare samt på
olika sätt klargjort relevanta utmaningar för biogaslösningar, med perspektiv från andra regioner och
länder.
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11 Måluppfyllelse och utvärdering
Genomgång av respektive målkategori och mål.

11.1 Samhällsinriktade mål för etapp 2
Centrumets verksamhet kommer att bidra till positiv samhällsutveckling i linje med syftet. De
samhällsinriktade målen för programmets forskning är att bidra till:








Förbättrat utbyte i befintliga biogasanläggningar med befintliga substrat, vilket är en
avgörande faktor för de existerande biogasproducerande företagens utveckling.
o Inom projektet RP1 har vi visat på signifikant ökad nedbrytningshastighet och ökat
biogasutbyte av reningsverkslam genom sekventiell termisk-enzymatisk
mellanstegsbehandling av avvattnat slam.
o Inom projektet RP1 har moderat värmebehandling som mellanstegsbehandling visat
sig ge god effekt på en mängd olika substrat och digestat för olika typer av
biogasprocesser.
Ökad biogasproduktion i befintliga anläggningar genom användning av mer och nya
substrat;
o Ej explicit, men en moderat termisk mellanstegsbehandling som påskyndar
biogasproduktion och biogasutbyte skulle kunna användas för att använda mer
substrat per reaktorvolym och tid (RP1).
o Potentialen hos olika substrat inom olika sektorer har varit ett huvudtema inom de
flesta implementeringsprojekt. Med hjälp av den multikriteriemetodik för
substratbedömning som utarbetats inom RP2 har breda utvärderingar av olika
substrat genomförts. Detta har bland annat i nära samspel med IP3 Lantbruk och IP5
Akvatisk biomassa genererat kunskapsöversikter om olika substrats starka och svaga
sidor.
Utnyttjande av nya substrat i nya biogaslösningar. Potentialen bedöms vara minst tio
gånger större än den befintliga biogasproduktionen.
o I programnära forskning, dock med utgångspunkt och erfarenheter från BRCprojektet RP1, har vi visat på att lignocellulosa kan brytas ned snabbt och effektivt
om biogasspecifika enzymer tillförs processen. För att kunna utnyttja dessa behöver
man dock förstå deras produktion/nedbrytning för att antingen maximera deras
produktion/effekt i processen, alternativt klona deras gener, producera enzymerna
och tillsätta dem utifrån. I detta saknas det också massa kunskap om ligninbrytande
oxidativa enzymer i anaeroba processer (arbete genomförs i närliggande projekt).
Skulle detta lösas så skulle dock en mycket större mängd och mer svårnedbrytbar
lignocellulosa rimligen kunna användas som ett nytt substrat.
o I programnära forskning och i samarbete med projektet RP1 har processkoncept för
att möjliggöra effektiv rötning av avfallsströmmar från sulfatmassabruk utvecklats.
o Nya substrat och nya biogaslösningar har fokuserats särskilt inom IP3 Lantbruk och
IP5 Akvatisk biomassa Med hjälp av den multikriteriemetodik för substratbedömning
som utarbetats inom RP2 har bedömningar av nya substrat genomförts vilket
resulterat i kunskapsöversikter om olika substrats starka och svaga sidor.
Etablering av nya biogaslösningar i sektorer där biogaslösningar inte är lika etablerade
som inom avfallssektorn.
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I programnära forskning och i samarbete med projektet RP1 har processkoncept för
att möjliggöra effektiv rötning av specifika avfallsströmmar från pappers- och
massaindustri utvecklats.
o Detta har varit ett huvudtema för implementeringsprojekten, särskilt IP3 Lantbruk,
IP4 Skog och IP5 Akvatisk biomassa.
o Inom projektet RP2 har multikriteriemetodik utarbetats och tillämpats för
substratbedömning. Med hjälp av metodiken har breda utvärderingar av olika
substrat genomförts, vilket bland annat genererat kunskapsöversikter om olika
substrats starka och svaga sidor. Metodiken kan användas för såväl befintliga som
nya substrat och kan användas för att bedöma nya biogaslösningar, t ex i form av
specifika fall.
Förbättrade möjligheter att nyttiggöra biogödseln. Här är fokus att fortsätta att utvärdera
och prioritera tillgängliga tekniker för värdehöjande förädling, eftersom området utgör en
potentiell flaskhals för hela biogasområdets utveckling.
o Inom projektet RP1 identifierades metoder för ökad mineralisering med bättre
kväveinnehåll som följd.
o Möjligheterna att nyttiggöra och förädla biogödseln har varit ett viktigt tema inom
IP2 Avfall och IP3 Lantbruk
o (Den multikriteriemetodik för substratbedömning som utarbetats inom RP2
fokuserar inte enbart på biogas utan också på olika substrats lämplighet med tanke
på biogödsel.)
Ökad förståelse för biogasens hinder och möjligheter utifrån kunskap om institutionella
villkor, affärsstrategier, aktörer och andra samhälleliga perspektiv.
o Att energi- och kostnadseffektivt bryta bindningar i proteiner och lignocellulosa med
fysikaliska/kemiska metoder (termiskt, ångexplosion, ultraljud, syror, baser etc.) är
svårt. En ökad kunskap om reglering av hydrolysen, dvs hydrolytiska enzymers
produktion och aktivitet, är därför behjälplig. Kunskap genererad inom projektet RP1
skulle kunna leda till förbättrad hydrolys utan behov av kostsamma förbehandlingar.
Det finns idag också tekniker för att spåra, isolera och klona hydrolytiska enzymer
aktiva i biogasprocesser. Detta ger goda förutsättningar för att på sikt producera
enzymer som kan bibehålla aktiviteten i rötkammarmiljön till skillnad mot dagens
kommersiella enzym, som hämmas eller har kort livslängd i reaktorerna. En ökad
aktivitet/livslängd är en förutsättning för att det skall vara praktiskt/ekonomiskt
genomförbart att använda kommersiella enzym i processförbättringssyfte. Ett annat
alternativ är att modifiera redan kända enzymer för att uppnå ökad
stabilitet/livslängd för enzymen.
o Detta har varit ett huvudfokus för projekten inom temat ”Samhälle” och
implementeringsprojekten. RP4 och IP1 har fokuserat institutionella förutsättningar
och aktörer i olika regioner, medan RP5 har fokuserat aktörs- och affärsstrategier
inom särskilt skogssektorn och biogasproduktionen.
o RP5 har bidragit med bl.a. insikten att skogsindustrins fokus på kärnprodukter och
kärnprocesser kan utgöra hinder för biprodukter som biogas men torde också kunna
skapa öppningar för specialiserade biogasaktörer och Fyrfältsmodellen, vilken
identifierar fyra olika strategier ur substratägarens perspektiv.
o Den multikriteriemetodik som utvecklats inom RP2 omfattar indikatorer som
påverkar biogaslösningars prestanda och genomförbarhet. Samtliga arbetspaket
inom projektet har bidragit till ökad kunskap om centrala drivkrafter, hinder och
möjligheter, inklusive betydelsen av politiska styrmedel.
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Förbättrade kunskapsunderlag för beslutsfattande om biogaslösningar på kommunal,
regional, nationell och internationell nivå.
o Detta har varit ett viktigt fokus för RP4 och implementeringsprojekten och studierna
om utvecklingen i olika regioner och implementeringsprojektens analys ger
väsentliga bidrag till sådana kunskapsunderlag.
o RP2 har syftat till att generera breda beslutsunderlag som underlättar välgrundat
beslutsfattande. Samtliga arbetspaket är av relevans för offentliga aktörer, men
framför allt de MCA-metoder och resultat som går ut på att utvärdera olika typer av
busstekniker.
o RP3 har bland annat kritiskt granskat officiell energistatistik för kollektivtrafik.
Studierna visar att biogaslösningar missgynnas eftersom de indikatorer som används
är smala. Vidare har man gjort beräkningar med rimligare indikatorer
o RP2 och RP3 har bland annat beräknat kostnader, energibehov och miljöpåverkan för
olika produktions- och distributionstekniker för biogas.
Ökad förståelse för kritiska faktorer för förbättrad konkurrenskraft och affärsstrategi för
biogasaktörer.
o Detta fokuserats inom de flesta implementeringsprojekt som dock haft väldigt olika
startpunkter.
o Analysen inom RP5 har givit viktiga bidrag till förståelsen genom bl.a.
 Fyrfältsmodellen, vilken identifierar fyra olika strategier ur substratägarens
perspektiv
 Market shaping-modellen som beskriver hur berättelsen, systemet och
utbyten påverkar och driver varandra i samband med nya marknaders
utveckling.
o De multikriteriemetoder som utarbetats inom projektet RP2 syftar bl a till att
identifiera kritiska faktorer och belysa affärsmässiga aspekter. De breda
beslutsunderlag som genereras fångar bättre upp biogaslösningars bredd och
tillämpning kan därmed stärka alternativ med biogas i förhållande till konkurrerande
alternativ.

Sammantaget innebär en realisering av ovanstående mål att avsevärt mer
biogas produceras på ett resurseffektivt sätt, vilket bidrar till att lösa flera av
samhällets stora utmaningar och bland annat ger följande positiva
samhällseffekter:




Energiförsörjning - biogaslösningar bidrar till ökad lokal och regional tillförsel av förnybar
energi som idag ofta inte utnyttjas, vilket minskar behovet av att importera fossila
bränslen. Därigenom skapas också intressanta möjligheter att matcha tillförsel och
användning på ett resurseffektivt sätt.
o Har varit ett viktigt fokus inom IP1 Regioner och funnits med i analysen inom RP4
som dock främst sett på hur sådana regionala målsättningar påverkat lokala och
regionala aktörer.
o Multikriteriemetodik genererad inom RP2 belyser bl a energiförsörjningsaspekter,
inklusive substitution av fossila bränslen
Tillståndet i miljön - biogaslösningar bidrar bland annat till att minska klimatpåverkan,
eutrofiering och hälsopåverkande luftföroreningar genom att fossila bränslen substitueras.
Expanderad biogasanvändning innebär också förbättrad hushållning med och
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tillgänglighet för vitala näringsämnen, vilket leder till ett minskat behov av handelsgödsel
inom jordbruket.
o Multikriteriemetodik genererad inom RP2 innefattar biogaslösningars positiva och
negativa miljöeffekter, från global till lokal påverkan, inklusive ev. påverkan på
markanvändning
o Har inte minst varit ett viktigt tema i anslutning till IP5 Akvatisk biomassa och kommit
med som drivkraft i analysen i IP1 Regioner.
Näringslivsutveckling - expansion av biogassektorn nationellt och internationellt med
växande affärer, fler arbetstillfällen och nya företag. Biogaslösningar bidrar till att öka
konkurrenskraften i många branscher som lantbruket, skogsindustrin och avfallsbranschen.
Dessutom gynnas företag som levererar produkter, tekniska lösningar och
systemkunnande till en växande internationell marknad för biogaslösningar.
o Har varit ett fokus i IP1 Regioner men framförallt tagits upp i det angränsande
projektet ”Biogas export for increased competitiveness and global sustainability”
som finansierats av Energimyndigheten
o Multikriteriemetodik genererad inom RP2 tar bl a hänsyn till varifrån råvaror
kommer och var produktion sker, för att kunna belysa aspekter rörande
lokal/regional/nationell sysselsättning. Vissa arbetspaket inom projektet har fokus på
biogaslösningars betydelse inom bioraffinaderier, vilket exempelvis klargör
affärsaspekter för scenarier med och utan biogasproduktion
Förbättring av andra produktionssystems energi- och miljöprestanda genom att mer
resurseffektiva lösningar implementeras. Detta gäller särskilt klimatrelaterad prestanda
för jordbruk, skogsindustri, biodrivmedelsindustri och livsmedelsindustri.
o Multikriteriemetodik genererad inom RP2 tar bl a hänsyn till breda effekter i form av
näringscirkulering och liknande, vilket bidrar till mer hållbart lantbruk.
En god avfallshantering
o En stor del av verksamheten inom BRC syftar indirekt till en god avfallshantering,
eller snarare till effektiv restprodukthantering. Detta har varit en central
utgångspunkt och fokus i både IP1 Regioner och IP2 Avfall.
o Kunskaper och åtgärder inom projektet RP1 kan bidra till ökad omsättning av
organiska restrukturer i digestat med ökad biogasproduktion som följd. Dessutom
indikerar explorativa resultat inom projektet att det kan finnas potentiella
möjligheter för att återvinna sällsynta jordartsmetaller från vissa typer av digestat.

11.2 Programspecifika mål för etapp 2
Specifika mål för programmet (med angivna mätbara indikatorer) är att:


verksamheten uppfyller kraven på högsta vetenskapliga excellens;
o centrumets forskare publicerar sig och refereras flitigt i erkända vetenskapliga
sammanhang (mer än 10 vetenskapliga publikationer och 15
konferenspresentationer per år);
 Av bifogad publikationslista (bilaga 1) framgår att det inom och kopplat till
BRC publiceras en betydande mängd vetenskapliga artiklar som publiceras i
välrenommerade tidskrifter. Sammantaget har BRC en lista på 97
vetenskapliga publikationer, av vilka 56 är publicerade i vetenskapliga
tidskrifter och resten manuskript som kommer att publiceras framgent.
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BRCs forskare har under etappen presenterat resultat från BRCs forskning på
51 vetenskapliga konferenser.
 Under etappen har 4 doktorsavhandlingar samt 4 licentiatavhandlingar
försvarats.
o centrumet och dess forskare efterfrågas som samarbetspartners i internationella
projekt och som experter i betygsnämnder, vid tjänstetillsättningar, för granskning
av forskningsansökningar och som referees för internationella vetenskapliga
tidskrifter (mer än 3 internationella sampubliceringar per år);
 Internationella samarbeten inom ATBEST, COST, Effisludge for life, etc.
 BRC medarrangör för den internationella konferensen ”Biogas for the future
– towards a sustainable and efficient supply chain”, Linköping, Sweden, 7-8
september 2016.
 Annika Björn verkat som referee för artiklar riktade mot Waste Managment
och Research, Water Research, Applied Energy och Critical Review
Biotechnology.
 Martin Karlsson verkat som referee för artiklar riktade mot Scientific Reports
(Nature publishing group) och Enzyme and Microbial Technology (Elsevier).
 Jonas; pre-opponent för Fredrik Backmans doktorsavhandling med titeln
”Energy efficiency in Swedish SMEs: Exploring barriers, knowledge creation
and the role of municipal energy efficiency programs”
o centrumet medverkar i och genomför forskarutbildning med god djup och bredd (ca
4 doktorsexamina och 4 licentiatexamina under etappen).
 Roozbeh Feiz; doktorsavhandlingen: ”Systems Analysis for Eco-Industrial
Development: Applied on Cement and Biogas Production Systems”
 Sepehr Shakeri Yekta; (inom BRC delar av) filosofie doktorsexamen
”Chemical speciation of sulfur and metals in biogas reactors – implications
for cobalt and nickel bio-uptake processes”
 Anna Odnell; teknologie licentiat: ”Influencing methanogenesis early stage
process for increased biogas production from different substrate
components”
 Mikaela Johansson; (inom BRC delar av) filosofie doktorsexamen
”Metaproteogenomics-guided enzyme discovery”
åstadkomma innovation genom samverkan mellan forskare från olika discipliner samt
mellan forskare och näringsliv;
o centrumet och dess forskare genererar ny och originell kunskap;
 Med avseende på användandet av enzymer vet vi nu mycket mer än vad vi
visste tidigare via projektet RP1. Inget som har lett till en enzymatisk lösning
för användandet enzymer för att förbättra utnyttjandet av underutnyttjande
substrat, men som kanske kan leda oss i rätt riktning för rätt angreppssätt
med avseende på enzymers stabilitet/livstid i nästkommande period.
 Inom ramen för projektet RP1 har vi utvecklat analysmetoder för att fördjupa
karaktäriseringen av organiska molekylstrukturer som föreligger i fastfas i
olika typer av digestat och i tätt samarbete, mellan forskare och näringsliv,
har vi utvecklat intressanta metoder för förändrade processkoncept.
o centrumet och dess forskare genererar innovationer som kan nyttiggöras av olika
biogasaktörer.
 Inom projektet RP1 inga enskilda avgörande innovationer under perioden.
Mer av möjliga processförändringar/-förbättringar.
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Forskningen har studerat systemeffekter av olika tekniska lösningar kopplat
till biogasproduktion. Den har därmed genererat kunskap kring hur vi kan
förbättra resurseffektiviteten hos enskilda anläggningar men även framtida
investeringar. Genom att ur ett prestandaperspektiv belysa speciellt viktiga
delar av biogasens produktionsvägar så kan framtida forskning och
företagens lösningar vägledas.
 Forskningen sker utifrån ett affärsperspektiv vilket säkerställer intresset från
näringslivet. Forskningen har gjorts i nära samarbete med partners och har
flera gånger svarat på deras specifika frågor.
 Forskningen kan vara användbar för biogasaktörer som vill etablera sig på
nya marknader, och samarbeta med biobaserade industrier.
forskningen sker utifrån ett affärsperspektiv vilket säkerställer intresset från näringslivet;
 Systemforskningen är relevant ur ett affärsperspektiv på många olika sätt.
Det handlar bland annat om LCC studier och att visa på nyttor för flera
aktörer när biogaslöningar nyttjas, t ex inom bioraffinaderier
o centrumet och dess forskare genererar kunskap efterfrågad såväl av centrumets
deltagare som av övriga aktiva inom biogasområdet;
 Ja, genom täta möten och kontinuerlig diskussion har samtliga delprojekt
inom RP1 varit sanktionerade av centrumets deltagare och övriga aktiva.
 Projekten har utformats och genomförts i samverkan med företagen. Det har
till exempel inom RP2 till betydande del handlat om deltagande och iterativa
processer, där metoder utvecklas och utvärderas i samverkan med
centrumets deltagare.
centrumet och dess forskare genererar forskning som tillämpas av deltagarna genom
faktisk implementering i deras verksamhet (minst 75 % mycket nöjda deltagare i årlig
uppföljning).
 Forskningen har gjorts i nära samarbete med partners och har flera gånger
svarat på deras specifika frågor.
 Forskningen har gjorts i nära samarbete med partners och har flera gånger
svarat på deras specifika frågor.
Centrumet fungerar som ett samlat kompetenscentrum, där aktörer kan få hjälp med
biogasrelaterade problem.
o Forskningen har gjorts i nära samarbete med partners och har flera gånger svarat på
deras specifika frågor.

En positiv och viktig följdeffekt av BRC är bidrag till den akademiska grundutbildningen, vilket tydligt
har visat sig höjt intresset och ökat kompetens om biogaslösningar. BRC etapp 2 har genererat en
lång rad examensarbeten och andra studentprojekt med tydlig anknytning eller i vissa fall direkt
koppling till BRCs verksamhet.
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12 Extern utvärdering av BRC
Utfallet i den externa utvärderingen av BRC etapp2, som gjordes Faugert och Co Utvärdering AB, var
mycket positivt för BRC:s del. Formatet i kombination med BRC:s tvärvetenskapliga ansats är en
styrka och bidrar till en bra balans mellan långsiktig kompetensuppbyggnad och förmågan att svara
på medlemmarnas initiativ inom centrumet.






BRC:s process för kommunicering av forskningsresultat intern såväl som till deltagande
parter fungerar väl, tack vare ett flertal olika mötesformat och kontinuerlig dialog mellan
projektledare. parter och centrumledning.
Under etappen har BRC genomfört ett gediget arbete med att tillgängliggöra
forskningsresultat via exempelvis sociala medier och biogasturné. Gällande denna typ av
kommunikation ligger BRC i framkant.
BRC fungerar som en samverkansplattform, som främjar samverkan över olika
forskningsområden, mellan olika delar av branschen, samt mellan akademi och näringsliv.
Implementeringsprojekten upplevs som särskilt lyckade i detta avseende.

Utvärderingen pekade på några utmaningar som BRC kan vidareutveckla under en kommande etapp:






Personalomsättning har inneburit vissa svårigheter i genomförande av enskilda projekt. Inför
kommande etapp är det viktigt att lyfta fram andra personer inom centrumet och fördela
ansvar för genomförandet av BRC på fler.
En skriftlig jämställdhetsplan kunde vara ett sätt att skapa tydliga gemensamma
förhållningssätt inom organisationen och därigenom förankra jämställdhetsarbetet även vid
personalomsättning.
BRC skulle kunna tydliggöra internationella referensgruppens roll i centrumverksamheten
genom att tydligt identifiera vad denna förväntas bidra med och på vilket sätt deras input
kommer att tas omhand av centrumet.
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Bilaga 1 – Publikationer inklusive manuskript
Nr
1

2

3

4

Projekt
Titel:

Insatser för förbättrad hydrolys för ökad nedbrytbarhet av
organiskt material vid rötning för biogasproduktion

Författare:

Björn, A., Karlsson, M., Nordell, E., Moestedt, J., Waern, S.,
Karlsson, A., Magnusson, B., Truong, X-B., Ejlertsson, J.,
Lundgren, R., Kanders, L., Ahlström, A., Berg, A., Bohn, I.,
Prast, A., Schnürer, A., Svensson, B.H., Shakeri Yekta, S.,
Safaric, L., Ekstrand, E-M., Sundgren, I., Axelsson Bjerg, M.,
Johansson, M.A., Jonsson, M.

Typ/Tidskrift:

BRC-rapport

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Substrate and operational conditions as regulators of fluid
properties in full-scale continuous stirred-tank biogas
reactors – implications for rheology-driven power
requirements

Författare:

Björn, A., Safaric, L, Karlsson, A., Danielsson, Å., Ejlertsson,
J., Svensson, B.H., Shakeri Yekta, S.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Water Science & Technology 78(4):
814-826

År:

2018

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Feasibility of OFMSW co-digestion with sewage sludge for
increasing biogas production at wastewater treatment
plants

Författare:

Björn, A., Shakeri Yekta, S., Ziels, R.M., Gustafsson, K.,
Svensson, B.H., Karlsson, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Euro-Mediter J Environ Integr 2:21.

År:

2017

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Evaluating the influences of mixing strategies on
biochemical methane potential (BMP) test.

Författare:

Bing, W., Björn, A., Strömberg, S., Achu Nges, I., Nistor, M.,
Liu, J

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Journal of Environmental Management.
185: 54-59

RP1

RP1

RP1
IP2

RP1

Nr

5

6

7

Projekt
År:

2017

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

Effects of different nitrogen sources on biogas process
performance and physiochemical characteristics of reactor
fluids.

Författare:

Bohn, I., Shakeri Yekta, S., Paija, S., Karisalmi, K., Nilsson, B.,
Svensson, B.H., Björn, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Ej bestämt ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

High-rate anaerobic digestion of kraft mill fibre sludge by
CSTRs with sludge recirculation

RP1 RP5

Författare:

Ekstrand, E-M., Karlsson, M., Truong, X-B., Björn, A.,
Karlsson, A., Svensson, B.H., Ejlertsson, J.

IP4

Typ/Tidskrift:

Waste Management 56: 166-172.

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Viscosity dynamics during anaerobic digestion of pulp and
paper mill fibre sludge – the dependency on extracellular
polymeric substances and soluble microbial products

RP1
IP2

RP1,
RP5
IP4

8

9

Författare:

Ekstrand, E-M., Svensson, B.H., Björn, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Effects of moderate heat treatment of various digestate
followed by post treatment in CSTRs

Författare:

Ekstrand, E-M., Axelsson Bjerg, M., Sundgren, I., Moestedt,
J., Safaric, L., Shakeri Yekta, S., Schnürer, A., Björn, A., ….

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Ej bestämt ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Metaproteogenomics-guided enzyme discovery

RP1

RP1

Nr

10

Projekt
Författare:

Johansson, M.A.

Typ/Tidskrift:

PhD thesis No. 1932. ISBN: 9789176853139.

År:

2018

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Shotgun metagenomic analysis of community structure of
co-cultured microbial communities under controlled
artificial conditions

Författare:

Johansson, M.A., Speda, J., Karlsson, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Applied Microbiology and
Biotechnology

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program
Application of metaproteogenomics for targeted
identification of novel proteases in complex microbial
communities

11

12

13

Författare:

Johansson, M.A., Wallner, B., Karlsson, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Microbial Biotechnology (prel.)

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Enzymatic upgrading of biogas.

Författare:

Karlsson, M. and Nygren, P.

Typ/Tidskrift:

Energiforsk rapportserie. Rapport 2015:108. ISBN 978-917673-108-6.

År:

2015

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

Sequential thermo-enzymatic treatment of anaerobic
digester sludge for hygenization and increased postdigestion biogas yield and rate

Författare:

Prel: Karlsson, M., Stark, A., Moestedt, J., Troung, X.-B.,
Björn, A., …

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Water Research (prel.)

År:

2018

Status:

Manuskript

RP1

RP1

RP1

RP1

Nr

14

15

16

17

Projekt
Program/Centrum:

Program

Titel:

A simultaneous study of organic matter and trace elements
accessibility in substrate and digestate from an anaerobic
digestion plant

Författare:

Laera, A., Shakeri Yekta, S., Buzier, R., Hedeström, M., Dario,
M., Guibad, G., Esposito, G., van Hullebusch, E.D

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Bioresource Technlogy (prel.)

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Anaerobic digestion of wastewater from the production of
bleached chemical thermo-mechanical pulp – higher
methane production for hardwood than softwood

RP1

RP1, RP5
IP4

Författare:

Larsson, M., Truong, X-B., Björn, A., Ejlertsson, J., Svensson,
B.H., Bastviken, D., Karlsson, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Journal of Chemical Technology
Biotechnology, 92: 140-151.

År:

2017

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

Anaerobic digestion of alkaline bleaching wastewater from
kraft pulp and paper mill using UASB technique

RP1 RP5

Författare:

Larsson, M., Truong, X-B., Björn, A., Ejlertsson, J., Bastviken,
D., Svensson, B.H., Karlsson, A.

IP4

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Environmental Technonolgy 36(12):
1489-1498.

År:

2015

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

Anaerobic digestion of wastewaters from pulp and paper
mills – A substantial source for biomethane production in
Sweden

RP1 RP5

Författare:

Larsson, M.

IP4

Typ/Tidskrift:

Avhandling, No. 660 LiU, ISBN 978-91-7685-925-4

År:

2015

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Nr
18

19

20

21

22

Projekt
Titel:

Effect of drying on dissolved organic matter characteristics
from different waste sources

RP1

Författare:

Li, X-X., Björn, A., Masuda, L., Shakeri Yekta, S., Sieczko, A.,
(Tong, L.), (Mu, B-Z), Prast, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Combining high-rate aerobic wastewater treatment with
anaerobic digestion of waste activated sludge at a pulp and
paper mill

RP1,

Författare:

Magnusson, B., Ekstrand, E-M., Karlsson, A., Ejlertsson, J.

IP4

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Water Science & Technology 77 (7-8)
2068-2076

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Effect of posttreatments on hydrolysis and the increase of
methane production in biogas reactors

Författare:

Masuda, L., Prast., A. …

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Compositional of residual organic matter in digestate from
full-scale processes, methane potentials, and new concepts
of process solutions for improved efficiency

Författare:

Moestedt, J., Karlsson, A., Kanders, L., Shakeri Yekta, S,
Björn, A., Sundgren, I., Karlsson, M., Svensson, B.H.,
Schnürer, A., ….

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript under arbete

Program/Centrum:

Program

Titel:

Effect of trace element addition on process stability during
anaerobic co-digestion of OFMSW and slaughterhouse
waste

RP5

RP1

RP1

RP1

Nr

23

24

25

26

Projekt
Författare:

Moestedt, J., Nordell, E., Shakeri Yekta, S., Lundgren, J.,
Martí, M., Sundberg, C., Ejlertsson, J., Svensson, B.H., Björn,
A.

Typ/Tidskrift:

Waste Management 47: 11-20

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Thermophilic dry-digestion of dewatered digested sewage
sludge – biogas production, sanitation and development of
microbial communities

Författare:

Nordell, E., Rönnberg, J., Moestedt, J., Shakeri Yekta, S.,
Björn, A., Sun, L., Schnürer, A.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Applied Energy

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Thermal post-treatment of digestate in order to increase
biogas production and achieve a pasteurization effect

Författare:

Nordell, E., Waern, S., Shakeri Yekta, S., Björn, A., Sundgren,
I., Moestedt, J. …

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

A novel method to increase bio-methane by post-digestion
of heat-treated digestate at a WWTP in Sweden

Författare:

Nordell, E., Waern, S., Björn, A., Moestedt, J., ….

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/ej bestämd ännu

År:

2018

Status:

Manuskript

Program/Centrum:

Program

Titel:

Influencing methanogenesis early stage processes for
increased biogas production from different substrate
components

Författare:

Odnell, A.

Typ/Tidskrift:

Licentiate thesis No. 1807. ISBN: 9789176852866.

År:

2018

RP1

RP1

RP1

RP1

Nr

27

28

29

30

Projekt
Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Activity, life time and effect of hydrolytic enzymes for
enhanced biogas production from sludge anaerobic
digestion.

Författare:

Odnell A., Recktenwald M., Stensén, K., Jonsson B.-H.,
Karlsson, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Water Research. 103, 462-571.

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Anaerobic digestion: an engineered biological process

Författare:

Ometto, F., Karlsson, A., Ejlertsson, J., Björn, A., Shakeri
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Energy System Models as a Means of Visualising Barriers
and Drivers of Forest-Based Biofuels: An Interview Study of
Developers and Potential Users

Författare:

Fallde, M., Torén, J., Zetterlund, E.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Sustainability, Vol 9, Iss 10, p 1792

IP5, RP2

IP5

IP1-5

IP1-5

IP1, IP4

Nr

94

95

96

97

Projekt
År:

2017

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

Towards a sustainable socio-technical system of biogas for
transport: the case of the city of Linköping in Sweden

Författare:

Fallde, M. , Eklund, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Journal of Cleaner Production 98:17-28

År:

2015

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Program

Titel:

Waste(d) potential: a socio-technical analysis of biogas
production and use in Sweden

Författare:

Olsson, L., Fallde, M

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Journal of Cleaner Production 98:107115

År:

2015

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

What Characterizes a System Builder? The Role of Local
Energy Companies in Energy System Transformation

Författare:

Palm, J., Fallde, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Sustainability, Vol 8, Iss 3, p 256

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

Titel:

What Characterizes a System Builder? The Role of Local
Energy Companies in Energy System Transformation

Författare:

Palm, J., Fallde, M.

Typ/Tidskrift:

Vetenskaplig artikel/Sustainability, Vol 8, Iss 3, p 256

År:

2016

Status:

Publicerad

Program/Centrum:

Centrum

RP4

RP4, IP1

Bilaga 2 – Presentationer vid vetenskapliga konferenser
Nr
1

2

3

4

5

Typ &
projekt
Titel:

Feasibility of OFMSW co-digestion with sewage sludge for
increasing biogas production at wastewater treatment plants

Konferens:

1st International ABWET Conference: Waste-to-bioenergy:
Applications in Urban areas

Deltagare:

Björn, A., Shakeri Yekta, S., Ziels, R.M., Karlsson, A., Gustafsson,
K., Svensson, B.H.

År/Datum:

2017/19-20 januari

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Insatser för att förbättra det första nedbrytningssteget vid
biogasproduktion

Konferens:

Avfall Sveriges Temadag: Biologisk Återvinning, Linköping,
Sverige

Deltagare:

Björn, A.

År/Datum:

2017/ oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

The route towards stable and efficient anaerobic digestion of
fibrous wastewater from pulp and paper mills in high-rate
CSTRs with sludge recirculation

Konferens:

14thWorld Congress of Anaerobic digestion, Vina del Mar, Chile

Deltagare:

Ekstrand, E-M., Karlsson, M., Truong, X-B., Björn, A., Karlsson,
A., Svensson, B.H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2015/15-18 november

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Co-digestion of Kraft mill fibre sludge and activated sludge –
improving the methane potential by high-rate processes and
low activated sludge age

Konferens:

Biogas Science, Szeged, Hungary.

Deltagare:

Ekstrand, E-M., Magnusson, B., Björn, A. et al

År/Datum:

2016/21-24 augusti

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Viscosity dynamics during anaerobic digestion of pulp and
paper mill fibre sludge – the dependency on extracellular
polymeric substances and soluble microbial products.

Konferens:

7th International symposium on energy from biomass and
waste, Venice, Italy

RP1, IP2

RP1

RP1, RP5,
IP4

RP1, RP5,
IP4

RP1, RP5,
IP4

Typ &
projekt

Nr

6

7

8

9

10

Deltagare:

Ekstrand, E-M., Svensson, B.H., Björn, A.

År/Datum:

2018/ oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

High-rate anaerobic co-digestion of Kraft mill fibre sludge and
activated sludge by CSTRs with sludge recirculation

Konferens:

ATBEST Conference: Biogas for the future – towards a
sustainable and efficient supply chain, Linköping, Sweden

Deltagare:

Ekstrand, E-M., Karlsson, M., Truong, X-B., Björn., A., Karlsson,
A., Svensson, B-H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2016/7-8 september

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Program

Titel:

Metaproteogenomics for enzyme discovery

Konferens:

The World Congress on Industrial Biotechnology, San Diego, CA,
USA

Deltagare:

Karlsson, M.

År/Datum:

2016/17-20 april

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Enzymatic hyrolysis for algae-derived biofuels.

Konferens:

International Seaweed Symposium, Copenhagen, Denmark

Deltagare:

Kuci, H., Ometto, F., Björn, A., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2016/19-24 juni

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

A simultaneous study of organic matter and trace elements
accessibility in substrate and digestate from an anaerobic
digestion plant

Konferens:

1st International Congress on Metals in Anaerobic
Biotechnologies (IMAB17), Sevilla, Spain

Deltagare:

Laera, A., Shakeri Yekta, S., Buzier, R., Hedenström, M., Dario,
M., Guibad, G., Esposito, G., van Hullebusch, E.D.

År/Datum:

2017/4-6 oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Effects of temperature on digestion of wastewater from a mill
producing recovered fiber board

Konferens:

14thWorld Congress of Anaerobic digestion, Vina del Mar, Chile

RP1, RP5,
IP4

RP1

RP1, IP5

RP1

RP1, RP5,
IP4

Typ &
projekt

Nr

11

12

13

14

Deltagare:

Larsson, M., Svedlund, M., Karlsson, M., Truong, X-B.,
Ejlertsson, J., Björn, A., Svensson, B.H., Karlsson, A.

År/Datum:

2015/15-18 november

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Effects of temperature on UASB digestion of wastewater from a
mill producing recovered fiberbased board

Konferens:

Green Gas Research Outlook Sweden 2015, Örnsköldsvik,
Sweden

Deltagare:

Larsson, M., Svedlund, M., Karlsson, M., Truong, X-B.,
Ejlertsson, J., Björn, A., Svensson, B.H., Karlsson, A.

År/Datum:

2015/23-25 mars

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Improved energy and resource efficiency of biological
treatment of wastewater from paper and pulp industrie

Konferens:

Green Gas Research Outlook Sweden 2015, Örnsköldsvik,
Sweden

Deltagare:

Magnusson, B., Karlsson, A., Ekstrand, E., Björn, A., Svensson,
B.H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2015/23-25 mars

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Dry digestion at thermophilic temperature for simultaneous
biogas production, stabilization and pasteurization of
dewatered digested sludge

Konferens:

15th IWA World Congress on Anaerobic Digestion (AD15) –
Towards a more sustainable world. Beijing, China

Deltagare:

Nordell, E., Rönnberg, J., Moestedt, J., Schnürer, A., Shakeri
Yekta, S., Björn, A.

År/Datum:

2017/17-20 oktober

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Program

Titel:

Thermal post-treatment of digestate in order to increase biogas
production and achive a pasteurization effect

Konferens:

Biogas Science – International Conference on Anaerobic
Digestion, Turin, Italy

Deltagare:

Nordell, E., Waern, S., Shakeri Yekta, S., Sundgren, I., Björn, A.,
Moestedt, J.

År/Datum:

2018/17-29 september

Typ:

Poster

RP1, RP5,
IP4

RP1, RP5,
IP4

RP1

RP1

Typ &
projekt

Nr

15

16

17

18

19

Progr/Centr:

Program

Titel:

Co-digestion of macroalgae and wastewater sludge at
mesophilic and thermophilic conditions.

Konferens:

14thWorld Congress of Anaerobic digestion, Vina del Mar, Chile

Deltagare:

Ometto, F., Berg, A., Björn, A., Šafarič,, L., Svensson, B.H.,
Handå, A., Steinhovden, K.B., Wollan, H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2015/15-18 november

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Macroalgae biogas production: using wastewater sludge to
optimize the process

Konferens:

Algae Biomass Summit, Washington, DC, USA

Deltagare:

Ometto, F., Berg, A., Björn, A., Šafarič,, L., Svensson, B.H.,
Handå, A., Steinhovden, K.B., Wollan, H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2015/2 oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Development of macroalgae as a substrate for biogas
production

Konferens:

ATBEST Conference: Biogas for the future – towards a
sustainable and efficient supply chain, Linköping, Sweden

Deltagare:

Ometto, F., Berg, A., Björn, A., Safaric, L., Svensson, B.H., Handå,
A., Steinhovden, K.B., Wollan, H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2016/7-8 september

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Presentation of the Biogas Research Center

RP1-5,

Konferens:

25th European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE 2017),
Stockholm, Sweden

IP1-5

Deltagare:

Ometto, F., Shakeri Yekta, S.

År/Datum:

2017/12-15 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Pulp and paper effluents for biomethane production: an
underestimated potential for green economy development

Konferens:

25th European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE 2017),
Stockholm, Sweden

Deltagare:

Ometto, F., Karlsson, A., Björn, A., Ekstrand, E-M., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2017/12-15 juni

RP1, IP2, IP5

RP1, IP4

RP1, IP5

RP1, RP5,
IP4

Typ &
projekt

Nr

20

21

22

23

24

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Center

Titel:

Expanding biogas potential within the pulp and paper industry

Konferens:

IWA Specialist Conference on Sludge Management - Sludge
Tech, London, Great Britain

Deltagare:

Ometto, F., Karlsson, A., Björn, A., Ekstrand, E.M., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2017/9-13 juli

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Expanding biogas potential within the pulp and paper industry

RP1, RP5,

Konferens:

25th European Biomass Conference & Exhibition (EUBCE 2017),
Stockholm, Sweden

IP4

Deltagare:

Ometto, F., Karlsson, A., Björn, A., Ekstrand, E.M., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2017/12-15 juni

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Viscosity characteristics of CSTR biogas processes as affected by
substrate composition. 14thWorld Congress of Anaerobic
digestion

Konferens:

14thWorld Congress of Anaerobic digestion, Vina del Mar, Chile

Deltagare:

Šafarič,, L., Ejlertsson, J., Shakeri Tekta, S., Karlsson, A., Ometto,
F., Svensson, B.H., Björn, A.

År/Datum:

2018/15-18 november

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Temperature effect on trace metal (Se/W) requirements for
biogas production

Konferens:

Biogas Science, Szeged, Hungary

Deltagare:

Safaric, L., Shakeri Yekta, S., Svensson, B.H., Björn, A

År/Datum:

2016/21-24 augusti

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Effect of trace element concentrations on viscosity and foaming
in model biogas CSTRs operating on defined medium

Konferens:

15th IWA World Congress on Anaerobic Digestion (AD-15) –
Towards a more sustainable world. Beijing, China

Deltagare:

Safaric, L., Shakeri Yekta, S., Svensson, B.H., Björn, A.

År/Datum:

2017/17-20 oktober

RP1, RP5,
IP4

RP1

RP1

RP1

Typ &
projekt

Nr

25

26

27

28

29

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Viscosity of CSTR processes

Konferens:

ATBEST Conference: Biogas for the future – towards a
sustainable and efficient supply chain, Linköping, Sweden

Deltagare:

Safaric, L., Ejlertsson, J., Shakeri Yekta, S., Karlsson, A., Ometto,
F., Svensson, B.H., Björn, A

År/Datum:

2016/7-8 september

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Effektivare biogasproduktion: samband mellan process och
mikrobiologi

Konferens:

Biogas 2020, Trollhättan, Sverige

Deltagare:

Schnürer, A.

Typ:

Muntlig

År/Datum:

2016/25-26 oktober

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Pretreatment of anaerobic digester sludge samples by
hydrochloric acid for solution-state NMR spectroscopy

Konferens:

ATBEST Conference: Biogas for the Future – Towards a
sustainable and efficient supply chain

Deltagare:

Shakeri Yekta, S., Hedenström, M., Stehr, J., Dario, M., Björn, A.

År/Datum:

2016/7-8 september

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Program

Titel:

Hydrolysis and trace element limitations – Challenges to
overcome for enhancement of biogas production from organic
waste

Konferens:

Baltic Biogas Forum, Gdansk, Poland

Deltagare:

Svensson, B.H., Björn, A., Karlsson, A., Karlsson, M., Odnell, A.,
Shakeri Yekta, S., Ziels, R.

År/Datum:

2016/16-17 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Plenary: Trace elements as key factors to successful biogas
production

Konferens:

1st International Congress on Metals in Anaerobic
Biotechnologies (IMAB17), Sevilla, Spain

Deltagare:

Svensson, B.H.

RP1

RP1

RP1

RP1

RP1

Typ &
projekt

Nr

30

31

32

33

34

År/Datum:

2017/4-6 oktober

Typ:

Muntlig (Plenary speech)

Progr/Centr:

Program

Titel:

Dynamics of syntrophic LCFA-degrading bacteria during codigestion of FOG with municipal sludge

Konferens:

14thWorld Congress of Anaerobic digestion, Vina del Mar, Chile

Deltagare:

Ziels, R., Karlsson, A., Ejlertsson, J., Yekta, S., Stensel, H., Björn,
A., Svensson, B.H

År/Datum:

2015/15-18 november

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Quantification of uncertainty in the LCA of biogas systems what is big and what is small?

Konferens:

Taking Stock of Industrial Ecology, 8 th Biennial Conference of
the International Society for Industrial Ecology

Deltagare:

Niclas Svensson

År/Datum:

2015/7-10 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Biogas production feasibility in food industry clusters

Konferens:

ECEEE Industrial Summer Study proceedings – Industrial
Efficiency

Deltagare:

Emma Lindkvist, Magnus Karlsson, Jenny Ivner

År/Datum:

2016

Typ:

Paper/Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Biogas solutions in sustainable biorefineries

Konferens:

ATBEST

Deltagare:

Linda Hagman

År/Datum:

2016/7-8 september

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

The UN sustainable development goals as an analysis tool on
biogas solutions

Konferens:

Gordon research conference: The Role of Industrial Ecology in
Reaching the Sustainable Development Goals

Deltagare:

Linda Hagman

RP1, IP2

RP3

RP3

RP3

RP3/ RP2

Typ &
projekt

Nr

35

36

37

38

39

År/Datum:

2018/20-25 maj

Typ:

Poster

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Environmental and economic systems analysis of biogas
production from household food waste—multiple cases from
Sweden

Konferens:

International Solid Waste Association (ISWA 2018)

Deltagare:

Roozbeh Feiz

År/Datum:

2018/22-24 oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

System perspective on biogas use for transport and electricity
production

Konferens:

4th International Conference on Smart energy systems and 4 th
generation district heating

Deltagare:

Tommy Rosén

År/Datum:

2018/13-14 november

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Framing renewable energy interactions – using futures to bring
to light technological competition in the Linköping city bus
system

Konferens:

Nordic Science & Technology Studies

Deltagare:

Amelia Mutter

År/Datum:

2017/31 maj - 2 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Unraveling actor perspectives: Competing futures for fossil fuel
free public transport in Linköping

Konferens:

Nordic Environmental Social Science

Deltagare:

Amelia Mutter

År/Datum:

2017/6-8 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Understanding local context and competing imaginaries in
public transport planning

Konferens:

American Association of Geographers

Deltagare:

Amelia Mutter

År/Datum:

2018/10-14 april

Muntlig
presentation
RP3

RP2

RP4

RP4

RP4

Typ &
projekt

Nr

40

41

42

43

44

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

The application of a national imaginary in local contexts – a
comparative case study of public transportation in Linköping
and Malmö

Konferens:

Energizing Futures

Deltagare:

Amelia Mutter

År/Datum:

2018/12-14 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Local initiative for regional development

Konferens:

AAG, American Association of Geographers Annual Meeting

Deltagare:

Kristina Trygg, muntlig presentation

År/Datum:

2018/10-14 april

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Biogas in the Nordic forest industry: current state and future
business potential

Konferens:

Industrial Efficiency 2016 - Going beyond energy efficiency to
deliver savings, competitiveness and a circular economy:
proceedings, European Council for an Energy Efficient Economy
(ECEEE), Berlin, Tyskland

Deltagare:

Ottosson, M., Andersson H., & Magnusson, T.

År/Datum:

2016/12-14 september

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Local and global market formation: the shaping of the Swedish
biogas sector

Konferens:

2017 CBIM Academic Conference (Center for Business &
Industrial Marketing) , Stockholm.

Deltagare:

Mikael Ottosson

År/Datum:

2017/19-21 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

From niches to local and global market formation: The
qualification of the Swedish biogas sector

Konferens:

The 8th International Sustainability Transitions Conference,
Gothenburg, Sweden

Deltagare:

Thomas Magnusson

RP4

RP4

RP5

RP5

RP5

Typ &
projekt

Nr

45

46

47

48

49

År/Datum:

2017/18-21 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Ensuring protection and competitiveness: Characteristics of
market formation for biogas

Konferens:

9th International Sustainability Transitions Conference,
Manchester, UK

Deltagare:

Hans Andersson, Thomas Magnusson

År/Datum:

2018/12 - 14 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

Titel:

Transdisciplinary research – motives and challenges

Konferens:

LUCID Grand finale

Deltagare:

Stefan Anderberg

År/Datum:

2018/15-17 oktober

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Resource efficient cities – the key to a global sustainable future

Konferens:

3rd GZU-LiU Workshop on Urban Sustainable Development

Deltagare:

Stefan Anderberg

År/Datum:

2017/30 november – 1 december

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Sustainable Urban Transformation – Opportunities and
Challenges

Konferens:

Urban Co-creation - 1st Guangzhou University-Linköping
University Workshop on Sustainable Urban Development

Deltagare:

Stefan Anderberg

År/Datum:

2015/24-26 november

Typ:

Muntlig (key-note)

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Assessing aquatic biomass for biogas production with a multicriteria approach

Konferens:

V BALTIC BIOGAS FORUM, Gdansk, Polen

Deltagare:

Tonderski, K., Feiz, R. & Ammenberg, J.

År/Datum:

2016/16-17 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

RP5

IP

IP1

IP1

IP5, RP2

Typ &
projekt

Nr
50

51

Titel:

Business perspectives of marine biomass/biogas production
from Ciona culturing in the Kiel Bay

Konferens:

V BALTIC BIOGAS FORUM, Gdansk, Polen

Deltagare:

Fredrik Norén

År/Datum:

2016/16-17 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Centrum

Titel:

Seaweed in anaerobic digestion: challenges and possibilities

Konferens:

V BALTIC BIOGAS FORUM, Gdansk, Polen

Deltagare:

Ometto, F., Berg, A., Björn, A., Safaric, L., Svensson, B.H.,
Handå, A., Steinhovden, K.B., Wollan, H., Ejlertsson, J.

År/Datum:

2016/16-17 juni

Typ:

Muntlig

Progr/Centr:

Program

IP5

IP5, RP 1

Bilaga 3 – Resultat från RP2, multikriterieanalys av substrat
Tabell 6 Multikriteriebedömning för några substrat.
Huvudområde

Vall
(Sverige)

Halm
(Sverige)

Odlade
blåmusslor
(Sverige)

OK
(bra)
***

OK
(dålig)
***

OK
(bra)
***

bra
***

bra
***

bra
(OK)
***

OK
***

OK
**

bra
***

bra
***

Näringsinnehåll

dålig–OK
***

mkt dålig
***

dålig–OK
***

dålig–OK
***

dålig–OK
***

Lämplighet för
biogödsel

mkt bra
***

mkt bra
***

dålig–OK
**

OK
***

dålig–OK
***

Fysisk och
geografisk
tillgänglighet

OK
***

OK
***

OK
**

bra
***

OK–bra
***

mkt bra
***

mkt bra
***

dålig–OK
*

OK
***

mkt bra
***

OK
***

OK
***

Indikator

Biometan- Biometan-potential
potential &
Lämplig-het
för anaerob Lämplighet för
rötning
anaerob rötning
Näringsinnehåll &
Lämplighet
för
biogödsel
Tillgänglighet
Mängd
biometan

Mängd biometan

Mat-avfall
(NSR, fall)

Mat-avfall
(Sverige)

Mängd
Mängd och
näringsämnen
värde för
biogödsel

mkt bra
(OK–bra)
***

dålig–OK
***

dålig
(mkt dålig–
OK)
*

Teknisk
genomförbarhet

bra
***

bra
(OK)
***

OK
(dålig)
**

OK
(bra)
***

OK
(bra)
***

Lönsam-het Lönsamhet eller
eller
kostnadseffektivitet
kostnadseffektivitet

dålig–OK
**

dålig
(OK)
**

dålig
**

bra
(OK)
***

OK–bra
**

Kontroll
och konkurrens

OK
(bra/dålig)
**

bra
(OK)
**

bra
(OK)
**

mkt bra
***

bra–mkt bra
**

Graden av stöd och
administrativ
innebörd

bra
**

bra
***

tillfredsställan bra
de–bra
(mkt bra)
*
**

bra
(mkt bra)
**

Planeringshorisont
& klarhet när det
gäller affärskonsekvenser

dålig
(mkt dålig)
**

mkt dålig
***

mkt dålig
***

mkt dålig
***

Institutionellt stöd
och
samhällelig
acceptans

Teknisk
genomförbarhet

Kontroll och
konkurrens

mkt dålig
***

Miljö- och
energiprestanda

Allmänhetens
åsikter

tillfredsställan tillfredsställan tillfredsställan
mkt bra
de
de
de
***
**
**
**

Reduktion av
växthusgaser

mkt bra
**

mkt bra
**

dålig–mkt
dålig
*

OK–mkt bra
**

OK–mkt bra
**

Energibalans

OK
**

OK
**

mkt dålig
*

mkt bra
*

OK
(dålig–bra)
**

Lokal/regional
miljöpåverkan

bra
**

OK
**

bra
***

mkt bra
***

mkt bra
***

mkt bra
**

bra
**

mkt bra
***

mkt bra
***

OK
Indirekt påverkan på
(bra)
mark-användning
**

mkt bra
***

Bilaga 4 – Resultat från RP2, multikriterieanalys av scenarier
Tabell 7 Multikriteriebedömning av scenarier för dranken vid Lantmännen Reppe, Lidköping.
Indikator

Foder

Gödning

Förbränning

Lönsamhet/kostnadseffektivitet

Bra

Dålig
***

Mkt dålig
***

Transporteffektivitet

***
OK

Mkt bra

Mkt bra

***

***
Dålig

***

Mkt bra
***

Mkt bra

***
Minskad belastning på
avfallssystem

Recirkulation av näring

Energieffektivitet

Effektivitet avseende
växthusgaser

Mkt bra

Biogas
lokalt,
bränsle
Bra

Biogas
lokalt, el

***
Mkt
bra

***

***
Mkt
bra

***

***

Mkt bra

Mkt dålig

Mkt
bra

***

***

***

OK
***

OK
***

Mkt dålig
***

OK
***

Dålig
***

Mkt dålig
***

Lokal/regional miljöpåverkan

***
Mkt
bra
***
Mkt
bra
***

OK

Biogas,
annan ort
Bra
***

Mkt bra

Mkt dålig

***

***

Mkt bra

Mkt bra

***

***

Mkt bra

Mkt bra

***

***

Mkt bra
***

Mkt bra
***

Mkt bra
***

Mkt bra
***

(Dålig)
Bra
**

OK

Bra

Bra

Bra

OK
**

**

**

**

Dålig

Bra

Bra

Dålig

***
Bra

***
Mkt bra

***
Bra

***

***

***

Bra

Mkt bra

Bra

***

***

***

Mkt
bra

Mkt bra

(OK) Bra

***

**

OK

OK

OK

**

**

**

Geografisk och fysisk lämplighet

Bra

**
Bra

Tekniska förutsättningar

***
Bra

***
Bra

***
Mkt dålig

***

***

***

Infrastrukturella förutsättningar

(OK)
Mkt bra

Mkt bra
Dålig

***

***
**

Aktörers beredskap

Mkt bra

Bra

Bra

***

***

***

Allmänhetens acceptans

***

(Bra)
Bra

OK
Mkt bra

***

**
***

Indikator

Foder

Gödning

Institutionellt stöd och effektiv
administration

OK

OK

**

**

Förbränning

Biogas
lokalt,
bränsle

Biogas
lokalt, el

Biogas,
annan ort

Bra

Bra

Bra

**

**

**

Mkt
bra

Mkt bra

Mkt bra

***

***

Mkt bra

Mkt bra

***

***

Bra

Mkt bra

Bra

***
Bra

**
Bra

***
Bra

**
Bra

(Dålig)
OK

Planeringshorisont och tydlighet
avseende affärer

**
(Bra)
OK

OK
OK

***
Uppströms tillgänglighet och
kontroll

***
***
(Bra)

Mkt bra

Mkt bra
Mkt bra

Nedströms tillgänglighet och
kontroll

***

***

Bra

OK

***
Mkt bra

***
Mkt
bra
***

***

***

Sidströms tillgänglighet och
kontroll

Irrelevant

Irrelevant

Långsiktig riskminimering

OK

OK

***
OK

***
OK

***
OK

***
OK

**

**

**

**

**

Bra

Bra

Bra

**
Mkt
bra

Bra

Mkt bra

***

***

***

***

***

Värdeutnyttjande/bioraffinering

***

3,0

2,0

1,0

PE use, kWh/pkm

Fuel use, kWh/vkm
6,0
0,7

5,0
0,6

3,0

2,0

1,0

Fuel use, kWh/pkm

4,0

0,0

0,0

Region
Örebro
Gotland
Södermanland
Norrbotten
Gävleborg
Skåne
Östergötland
Jönköping
Blekinge
Värmland
Kalmar
Västernorrland
Västmanland
Uppsala
Halland
Västra Götaland

Västmanland
Skåne
Stockholm
Östergötland
Örebro
Sweden
Västra Götaland
Gävleborg
Södermanland
Uppsala
Jönköping
Norrbotten
Halland
Blekinge
Kalmar

Fuel use, TTW
Per vehicle-kilometre (vkm)

Region

4,0
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Norrbotten
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Västerbotten
Södermanland
Skåne
Västernorrland
Jönköping
Jämtland
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Örebro
Kalmar
Värmland
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Sweden
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Uppsala
Gotland
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Stockholm
Sweden
Värmland
Jämtland
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Kalmar
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Gävleborg
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Non-renewable primary energy use, WTW
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Figur 9 Energieffektivitet för regionala busstransportsystemen i Sverige, baserat på 4 olika
definitioner: bränsleanvändning per fordonskm (övre vänster); icke-förnyelsebar
primärenergianvändning per fordonskm (nedre vänster); bränsleanvändning per personkm (övre
höger) och icke-förnyelsebar primärenergianvändning per personkm (nedre höger).

Bilaga 6 BRC kommunikation
Vetenskapliga kampanjer










Mats Eklund och Magdalena Falldes vetenskapliga publikation “Towards a sustainable sociotechnical system of biogas for transport: the case of the city of Linköping, Sweden” som
publicerades i Journal of Cleaner Production 2015 inspirerade till en webbartikel om hur
biogasen utvecklats i Linköping. Artikeln publicerades på BRCs hemsida i februari och delades
vidare på sociala medier, både på BRCs medarbetares konton och av enstaka partners och
medlemmar. http://www.biogasresearchcenter.se/biogas-hallbara-losningar-som-tar-tid/
Forskarna Jonas Ammenberg och Roozbeh Feiz har tillsammans med BRCs företag närmat sig
substratfrågan på ett systematiskt sätt och tagit fram en multikriteriemetod som bygger på
vetenskapligt baserad kunskap. Deras två rapporter resulterade i en webbartikel som
publicerades på BRCs hemsida i mars. Denna delades vidare av universitetet och andra
intresserade aktörer. http://www.biogasresearchcenter.se/framtidens-biogaslosningar-vilkaravaror-skall-anvandas/
“BRCs forskare har hittat bakterien som gillar fett” som bygger på den vetenskapliga
sampublikationen mellan BRCs forskare och parter från Scandinavian Biogas Fuels “Microbial
community adaption influences long-chain fatty acid conversion during anaerobic
codigestion of fats, oils, and grease with municipal sludge” Ryan M Ziels, Anna Karlsson,
David Beck, Jörgen Ejlertsson, Sepehr Shakeri Yekta, Annika Björn, David Stensel och Bo
Svensson från University of Washington, Scandinavian Biogas Fuels AB samt Tema
Miljöförändring, Linköpings universitet, 2016 http://www.biogasresearchcenter.se/brcsforskare-har-hittat-bakterien-som-gillar-fett/
Med utgångspunkt i BRCs doktorand Linda Hagmans studie tog BRC fram en rapport där man
undersökte vilket vetenskapligt stöd som finns för de samhällsnyttor som biogaslösningar
bidrar till. Rapporten innehåller även en analys av dessa nyttor i förhållande till FNs 17
hållbarhetsmål http://www.biogasresearchcenter.se/ny-studie-visar-biogasenssamhallsnyttor/
En vetenskaplig artikel av BRC-forskarna Marcus Gustafsson, Niclas Svensson och Stefan
Anderberg “Energy performance indicators as policy support for public bus transport – The
case of Sweden” publicerades i Transportation Research Vol. 65, December 2018. Detta blev
en webbartikel på BRCs hemsida och spreds i BRCs nätverk på Twitter och Linkedin
http://www.biogasresearchcenter.se/ny-publikation-fran-brc-energiindikatorer-forbusstrafiken/

BRC biogasturné
En biogasbuss kommer lastad https://liu.se/artikel/en-biogasbuss-kommer-lastad
Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel https://liu.se/artikel/besvarligt-fiskslam-blir-biogas-ochgodsel
Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas https://liu.se/nyhet/sankta-kostnader-nar-kalmargar-over-till-biogas
Lönande samarbete - för bönderna och för miljön https://liu.se/artikel/lonande-samarbete-forbonderna-och-for-miljon
Svensk biogasteknik på export https://liu.se/artikel/svensk-biogasteknik-pa-export
Torrötning med flera fördelar https://liu.se/artikel/torrotning-med-flera-fordelar

Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor https://liu.se/nyhet/nymolla-kan-fa-sveriges-storstabiogasreaktor
Största hotet mot biogasen kommer från Danmark https://liu.se/nyhet/storsta-hotet-mot-biogasenkommer-fran-danmark
När lantbrukare går samman blir biogas en lönsam affär https://liu.se/artikel/nar-lantbrukare-garsamman-blir-biogas-en-lonsam-affar
Mjölkgården med eget klimatsmart kretslopp https://liu.se/nyhet/mjolkgarden-med-egetklimatsmart-kretslopp
Det behövs fler biogasbilar https://liu.se/nyhet/det-behovs-fler-biogasbilar
Tre städer, tre biogaslösningar https://liu.se/nyhet/tre-stader-tre-biogaslosningar
Största biogasanläggningen finns i Linköping https://liu.se/nyhet/storsta-biogasanlaggningen-finns-ilinkoping
Världens bästa klimatstad https://liu.se/nyhet/varldens-basta-klimatstad
Exponering i media och evenemang
Corren
https://www.nt.se/asikter/debatt/norrkopings-mojligheter-i-biogasens-ar-om5000384.aspx
https://www.corren.se/asikter/debatt/en-ny-definition-av-miljobil-behovs-om4823435.aspx
http://www.biogasresearchcenter.se/det-ar-spannande-tider-for-biogasen/
SvD: https://www.svd.se/ren-skit-i-tanken--nyttigt-for-miljo-och-planbok
Energigas Sverige Branschmedia http://www.energigas.se/publikationer/tidningenenergigas/biogasen-loeser-flera-problem-samtidigt/
Under etapp 2 har BRCs föreståndare blivit inbjuden i många forum och pratat främst om
biogaslösningar som värdeskapare. Andra forskare har representerat BRC vid konferenser.









”Biogas – ett system för ett hållbart samhälle”, seminarium i Riksdagen, 19 april
Fossilfritt Östergötland, 21 april
Ekotransport 2030, 26 april
Avfall Sveriges årsmöte, 31 maj
World Circular forum, Helsingfors 5-6 juni
KTH, opponent vid disputation 9/6 Biogas in Swedish Transport, Tomas Lönnqvist
BRC-forskarna Annika Björn och Roozbeh Feiz representerade BRC på Gasdagarna 31 maj1juni.
Sepehr Shakeri Yekta från BRC och Francesco Ometto från SBF deltog i EUBCE i början av juni.
Tillsammans med SBF arrangerade BRC ett tekniskt besök på SFBs biogasanläggning i
Södertörn. Här finns mer info om arrangemanget http://www.eubce.com/parallelevents/technical-tour.html

Referat och reflektioner från några dessa forum har publicerats på BRCs hemsida:



Rapport
från
”
Biogas
–
ett
system
för
ett
hållbart
samhälle”
http://www.biogasresearchcenter.se/brc-val-representerat-pa-biogasseminarium-medriksdagspolitiker/
Rapport från Fossilfritt Östergötland http://www.biogasresearchcenter.se/brc-lyfterbiogasfragan-hogre-upp-pa-den-nationella-agendan/



Rapport
från
Ekotransport
2030
http://www.biogasresearchcenter.se/hur-blevtransporterna-fossiloberoende-sa-lyckades-ostergotland-med-omstallningen-innan-2025/

Interbio workshop https://liu.se/artikel/stora-utmaningar-i-export-av-biogas
BRC i Almedalen




I juli 2017 arrangerade BRC ett seminarium tillsammans med Tekniska Verken, 2050 och
Region Östergötland och Biogas Öst http://www.almedalsveckan.info/event/userview/47598?redir=
Under Almedalsveckan 2018 representerade Mats Eklund BRC i paneler på seminarier om
t.ex. fossilfria transporter i totalförsvaret och strategin för att realisera biogasens nyttor.

BRC internationellt
Läs om hur samarbetet mellan Johannesburg och BRC vuxit fram:
http://www.biogasresearchcenter.se/johannesburg-looks-to-biogas/
http://www.biogasresearchcenter.se/exjobbare-fran-liu-undersoker-mojligheter-for-biogaslosningar-ijohannesburg/

http://www.biogasresearchcenter.se/vad-finns-det-egentligen-for-potential-for-en-biogaslosningfor-johannesburgs-kollektivtrafik/

Bilaga 7 – BRC organisation
Avdelningar








Avdelningen för Biologi tillhör Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM)
Avdelningen för Energisystem vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)
Avdelningen för Företagsekonomi vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling
(IEI)
Avdelningen för Industriell miljöteknik finns också på Institutionen för Ekonomisk och
Industriell utveckling
Avdelningen för Molekylär bioteknik vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM)
Tema miljöförändring (f.d. Tema Vatten i natur och samhälle)
Tema teknik och social förändring (Tema T)

Lista partners och medlemmar
Under etapp 2 har följande organisationer deltagit som partner:
AB Östgötatrafiken (org. nr. 556038-8950);
Linköpings kommun (org. nr. 212000-0449);
Norrköpings kommun (org. nr. 212000-0456);
NSR Produktion AB (org. nr. 556875-8493);
Scandinavian Biogas Fuels AB (org. nr. 556691-9196);
Svensk Biogas i Linköping AB (org. nr. 556034-8228);
Swedish Biogas International AB (org. nr. 556690-6839);
Tekniska Verken i Linköping AB (org. nr. 556004-9727);
samt följande organisationer som medlem:
Biototal Förnyelsebar Växtnäring AB (org. nr. 556801-0325);
Econova AB (org. nr. 556530-9738);
Purac AB (org. nr. 556229-3125) och Purac Puregas AB (org. nr. 556298-9524);
Västblekinge Miljö Aktiebolag (org. nr. 556198-1480);
Västerviks kommun (org. nr. 212000-0779);
samt följande organisationer som associerad:
AgroÖst Forskning och Utveckling AB (org. nr. 556728-6678) tillsammans med
Lantbrukarnas Ekonomi AB (org. nr. 556032-9269) och
Lantmännen ek för (org. nr. 769605-2856);
Hifab (org. nr. 556125-7881);
Rena Hav Sverige (org. nr. 556923-3686).

Under år 3 avslutade Holmen Aktiebolag (org. nr. 556001-3301); och Svensk Kollektivtrafik (org. nr.
802002-1500) sina medlemskap i BRC. Under det fjärde året anslöt E.ON och Scania som medlem
mar i BRC.
BRCs programkommitté
Det har varit en viss omsättning på representanter i programkommittén under BRC etapp 2. I och
med avslutade uppdrag på sina respektive arbetsplatser har några av de ordinarie medlemmarna
ersatts av nya.
I slutet av etapp 2 bestod programkommittén av följande representanter för Linköpings universitet:
Per-Olof Brehmer (LiU), tf ordförande)
följande sju representanter för deltagande organisationer utanför akademin:
Markus Olsson (Swedish Biogas International); (TBC)
Jörgen Ejlertsson (Scandinavian Biogas Fuels);
Erik Erjeby (LRF);
Rebecka Hovenberg (Linköpings kommun); (TBC)
Anna Lövsén (Tekniska verken);
Kim Olsson (NSR);
Jannica Schelin (Norrköpings kommun);
samt följande representant för Energimyndigheten:
Kalle Svensson (Energimyndigheten).

BRCs programråd
Organisation

Programrådsrepresentant

Linköpings universitet

Per Olof Brehmer (tf.)

Energimyndigheten

Kalle Svensson

AgroÖst

Magnus Börjeson

Biototal

Tomas Kjellquist

Econova

Anna Brynås

Hifab

Maria Hammar

Lantmännen

Sofie Villman

Linköpings kommun

Rebecka Hovenberg

LRF

Erik Erjeby

Norrköpings kommun

Jannica Schelin

NSR

Kim Olsson

Purac

Owe Sänneskog

Purac Puregas

Lars-Evert Karlsson

Rena Hav

Bengt Gunnarsson

Scandinavian Biogas Fuels

Jörgen Ejlertsson

Svensk Biogas

Mattias Philipsson

Gasum

Markus Olsson

Tekniska Verken

Anna Lövsén

VMAB

Robert Lundgren

Västerviks kommun

Bruno Nilsson

Östgötatrafiken

Eva Skagerström

E.ON

Björn Fredriksson Möller

Scania

Urban Wästljung

Internationella referensgruppen





Professor Frank Scholwin, som bland annat är vice ordförande för European Biogas
Associations (EBAs) vetenskapliga råd. I gruppen ingår också:
Professor Willy Verstraete, mikrobiolog vid Gent University, Belgien
Dr Jochen Markard vid ETH Zürich, Schweiz, som studerar uppkomsten av nya tekniker, som
biogasproduktion, såväl ur ett samhälls- som organisatoriskt perspektiv
Dr. Rikke Lybaek vid Roskilde Universitet, Danmark, verksam inom planering och
implementering av förnybar energi.

