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Presentation Notes
Kort presentation, välkommen, mötets syfte är att beskriva mål, avgränsningar, arbetsplan samt förväntat deltagande av intressenterna diskuteras. Även information vad som pågår i Europa och i vårt grannland Finland när det gäller en omställning till en bioekonomi. Ni kommer att under såväl detta möte som under arbetets gång, kunna tycka till och aktivt påverka och utveckla agendans innehåll.



Dagordning 
13.00-13:10 Välkommen och kort introduktion – Joakim Lundgren, LTU 
13:10-13:20 En strategisk innovationsagenda om förgasning och pyrolys, termisk  
   konvertering av biomassa till energibärare - Joakim Lundgren, LTU 
13:20-13:40  Europaperspektivet – Status angående EBTPs uppdatering av sin SRA  
   – Ingvar Landälv, LTU 
13:40-14:10   How to Reach 40% Reduction in Carbon Dioxide Emissions from Road  
   Transport by 2030: Propulsion Options and their Impacts on the   
   Economy  - Nils-Olov Nylund, VTT, Finland 
14:10-14:40 Framtida supportsystem för biodrivmedel i Sverige – Martin Palm,   
   Regeringskansliet 
14:40-15:00 Hur ser teknikläget ut för förgasning och pyrolys av biomassa och vad 
   är status för befintliga och planerade projekt och anläggningar? Lars  
   Waldheim, Waldheim Consulting och Magnus Marklund, SP ETC  
15:00-16:15 Gruppdiskussion (inkl kaffe och smörgås) 
16:15-16:30 Summering och nästa steg i agendaarbetet - Rikard Gebart, LTU 
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Gruppdiskussion: Inledande input till vårt agendaarbete



Nationella mål och visioner 

– “Fossil-oberoende” fordonsflotta år 2030  
 
– Inga nettoutsläpp av koldioxid år 2050 
 
– ”Sverige ska ta täten i världen att bli en fossilfri 

nation” – Stefan Löfven 
 

Presenter
Presentation Notes
I nya budgetpropositionen saknas besked om hur inhemsk produktion av biodrivmedel ska stimulerasEj heller om hur fordon som drivs av biodrivmedel skall stöttas efter 2019Hänvisning till Martin Palms presentation



Att ställa om till fossilfritt… 

• …handlar inte bara om att minska utsläppen av 
växthusgaser 

  
• Även att skapa värdefulla mervärden genom… 

– att positionera svensk industri och skapa nya jobb 
– att skapa försörjningstrygghet genom ett minskat fossilberoende 
– förbättrad miljö och hälsa 
– en attraktiv samhällsutbyggnad 
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Hänvisning till Nils-Olov och det finländska exemplet



Sverige har många viktiga pusselbitar… 

Råvaror 

 
50 TWh biomassa = ca 25 TWh biodrivmedel  

= ca 1/3 av oljeanvändningen i transportsektorn 
   

Referens: Gustav Tibblin, Södra (2015) och Riksskogstaxeringen samt FFF-utredningen 

• Andra aktuella potentialuppskattningar visar att 
biomassaproduktionen kan öka med 50-70 TWh per år 

• Inom en 30 till 50-årsperiod bedöms potentialen kunna öka till 80-
100 TWh per år genom ökad produktivitet, framför allt inom 
skogsbruket.  



Sverige har många viktiga pusselbitar… 

Råvaror 

 
 
 
 

Industrier 

• Industriell integration ger möjligheter till 
effektivt resursutnyttjande: 

 
– Välutvecklad logistik för skogsråvaror och 

slutprodukter 
– Värmekällor/-sänkor bäddar för hög effektivitet 
– Hantering och användning av biprodukter 
– Industriell kompetens och lång tradition av 

förädling av biomassa 
 

 
 



Sverige har många viktiga pusselbitar… 

Råvaror 

 
 
 
 

Industrier 

Marknad • Vi är 100% beroende av import 
av fossila bränslen (ca 40% 
kommer från Ryssland) 

 
• Import av olja år 2014: 138 

miljarder SEK 
 
• Export av oljeprodukter: 87 

miljarder SEK  
 
• Ca 65% av den importerade 

oljan används för transporter. 

 
Fossilfria transporter kan vara värt 

33 miljarder SEK per år 
 

Total bytesbalans: 80-85 miljarder SEK per år 
 

Baserat på beräkningar av Gustav Tibblin, Södra och statistik från SCB, 2015 



Sverige har många viktiga pusselbitar… 

Råvaror 

 
 
 
 

Industrier 

Marknad Finansiella 
resurser 

Kompetens 

 
 

Ambitioner 



Förgasning och pyrolys av biomassa… 

• …har stor potential att på ett effektivt sätt utnyttja våra 
bioresurser  för produktion av biodrivmedel, gröna 
kemikalier och el  

 
• Vi anser därför att dessa tekniker utgör ytterligare en 

mycket viktig pusselbit i en omställning 

Presenter
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Vi tror att förgasnining och pyrolys är nyckeltekniker…Hänvisning till Lars och Magnus presentation



Strategiska innovationsagenda 

• Ett strategidokument som beskriver visioner, mål, 
strategi om hur man ska utveckla ett specifikt 
innovationsområde   
 

• Den ska vara gemensamt framtagen av områdets 
aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov 
och möjligheter 



Strategiska innovationsagenda –En resa 

Analys av 
nuläge 

Önskat 
framtida läge 

Handlingsplan med aktiviteter 

Förutsättningar Effekter 

Ref: Gunnar Linn (vinnova.se) 
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Målgrupper 

• Yttre målgrupp – politiker, beslutsfattare, 
finansiärer (möjliggörare) 
 

• “De egna leden”  

Ref: Gunnar Linn (vinnova.se) 



Övergripande syfte med denna 
innovationsagenda 

• Samla intressenter inom förgasning och pyrolys för att 
formulera en handlingsplan för en ökad tillämpning av 
dessa tekniker på kort och medellång sikt 
 

• Beskriva varför detta är ett styrkeområde, hur det kan 
utvecklas och förnyas - vad vi kan göra för att bli bättre? 
 

• Beskriva hur en nationell satsning på förgasning och 
pyrolys kan bidra till en bättre internationell 
positionering för Sverige 



Organisation 

J. Lundgren 
R. Gebart 
I. Landälv 

L. Waldheim 

M. Marklund 

Arbetsgrupp Referensgrupp 

L. Josefsson 

A. Berggren 

A. Persson(?)  

M. Hedenskog 

K. Sjöblom 

Intressentgrupp 



Genomförande 



Tack för uppmärksamheten! 

Joakim Lundgren, Bitr. Professor 
Avdelningen för Energivetenskap 

Luleå tekniska universitet 
 

joakim@ltu.se 
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