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Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) samordnar teknikutveckling inom energigasområdet och 
driver sedan 1994 i samverkan med staten, representerad av Energimyndigheten och dess fö-
reträdare, e�  kollek� vforskningsprogram � llsammans med gasbranschen. E�  villkor för statlig 
medverkan är a�  projekten med� nansieras med minst 60 % av industriparter vilket sam� digt 
säkerställer a�  det föreligger e�  för näringslivsparterna angeläget utvecklingsbehov. 

Näringslivets engagemang i energigasteknisk utveckling sker utan långsik� ga � nansiella
åtagande. De� a är en arbetsform som rönt mycket stor uppska� ning och under perioden 
2006-2008 har totalt 67 företag och organisa� oner deltagit i verksamheten. Arbetsformen ger 
även små- och medelstora företag möjlighet a�  engagera sig i högkvalita� va forsknings- och 
utvecklingsprojekt. SGC:s egen kompetens och omfa� ande nätverk är också av stort intresse 
för näringslivet. Under 2008 har sex forskare från tre högskolor varit helt eller delvis � nansie-
rade via utvecklingsprogrammet. Två examensarbeten har drivits i SGC:s regi.

I september 2008 utvärderades Energigastekniskt utvecklingsprogram 2006-2008. Både verk-
samheten och SGC:s sä�  a�  administrera och driva programmet � ck e�  högt betyg. Under 
året har e�  planerings- och strukturarbete genomförts avseende gasformiga drivmedel. Må-
let är a�  inkorporera gasformiga drivmedel som e�  eget programområde i den kommande 
programperioden. De� a � llsammans med ökade ambi� oner inom områdena biogasteknik 
och biometan via förgasning är något som kommer a�  prägla utvecklingsinsatserna under 
kommande programperiod. Industriell e� ek� visering, via ersä� ning av el, kol och olja med 
energigaser, är också intressant och en vik� g del i miljöarbetet och strävan e� er en e� ek� vare 
energianvändning.

Intresset för förnybara energigaser fortsä� er a�  växa. Biogasens snabba utveckling som for-
donsbränsle och möjligheterna a�  producera gas av naturgaskvalitet via förgasning och me-
tanisering av biomassa medför dels a�  nya aktörer gör entré inom energigasområdet, dels 
e�  ökat behov av relevant energigasteknisk kunskap. Faktahandböckerna framtagna inom
GasAkademin® ger en helhetsbild av tekniken och av energigasernas förutsä� ningar och möj-
ligheter på energimarknaden.

En annan vik� g kanal för faktainforma� on om energigaser är vår hemsida. Här � nns aktuell 
informa� on, dokument, rapporter etc. All informa� on på hemsidan är gra� s och kan använ-
das fri�  under förutsä� ning a�  man anger källan. Vår ambi� on är a�  genom Internetportalen 
”GasOnline.se” samla alla intressenter inom gasformiga bränslen för a�  underlä� a informa-
� onsutbyte och byggande av nätverk. 

Slutligen vill vi passa på a�  tacka Energimyndigheten, deltagande företag och våra duk� ga 
u� örare som bidragit � ll projektverksamheten och alla � na resultat.

Malmö, mars 2009

Jörgen Held
SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AB
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Energigasernas e� ek� vitets- och miljöfördelar 
uppmärksammas alltmer, vilket resulterat i a�  
SGC:s personal, i allt högre grad, engageras i 
olika uppdrag och som experter i na� onella och 
interna� onella arbets- och referensgrupper. 

Det är vik� gt för vår egen utveckling och kom-
petens som teknikmäklare a�  ha god insyn i vad 
som görs interna� onellt inom energigasteknik-
området sam� digt som det ger möjlighet a�  
hämta hem kunskap och erfarenheter � ll gagn 
för svensk industri. Här spelar det nätverk och 
de pla�  ormar för utbyte av kunskap, erfaren-
heter och resultat som systema� skt byggts upp 
under 	 era års � d en stor roll. SGC:s personal 
deltar regelbundet i interna� onella konferenser 
och bjuds o� a in som föredragshållare. Vidare 
anordnar vi själva na� onella och interna� onella 
konferenser, seminarier och studiebesök. SGC 
besi� er en hög kompetens, två tredjedelar av 
personalen har forskarbakgrund och häl� en av 
SGC:s personal har teknologie doktorsexamen.

Genom a�  SGC:s handläggare be� nner sig i 
eller mycket nära utvecklingsprojekten kan 
vi löpande följa upp verksamheten och styra 
mot de uppsa� a målen för respek� ve projekt. 
Sam� digt får vi en god inblick i ny teknik och de 
möjligheter som denna kan erbjuda. Verksam-
heten genomförs e� er e�  rullande schema och 
deltagande företag har bara � nansiella åtagan-
den i de projekt som motsvarar deras intresse 
och behov. De� a har öppnat upp möjligheten 
för små och medelstora miljöteknik- och spets-
kompetensföretag a�  engagera sig i utveck-
lingsverksamheten på e�  smidigt sä� . 

Projek� örslagen samlas i en projektkatalog och 
bereds i någon av våra fem programgrupper. Ef-
ter hand som olika � nansiärer anmäler intresse 
för a�  delta och en projektkonstella� on forme-
rats kan beslut om igångsä� ande fa� as. Genom 
a�  SGC samlar forskare, konsulter, spetskompe-
tensföretag, leverantörer, komponen
  llverkare 

och användande industri inom e�  och samma 
projekt skapas en dynamik som är gynnsam för 
samtliga inblandade parter sam� digt som den 
statliga insatsen blir kra� igt uppväxlad.

Vi på SGC

Jörgen Held, Tekn. Dr., Verkställande direktör.
Katherine Smedberg, ansvarig för ekonomi- och 
projektadministra� on.
Cor� tz Nelsson, Tekn. Lic., ansvarig för pro-
gramområdena Miljöteknik och Energigas-
användning, IT-ansvarig.
Sta� an Karlsson, Högskoleingenjör, ansvarig för 
programområdena Distribu� on och lagring och 
Förgasning och metanisering.
Anneli Petersson, Tekn. Dr., ansvarig för pro-
gramområde Biogasteknik.
Ma
  as Svensson, Tekn. Dr., ansvarig för driv-
medelsrelaterade ak� viteter.

Stående fr.v: Anneli Petersson, Ma�  as Svensson,
Jörgen Held, Cor� tz Nelsson.

Si� ande fr. v: Katherine Smedberg, Sta� an Karlsson.

SGC - beskrivning av verksamhet och kompetens
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GasAkademin® - en kunskapsbank

Intresset för energigaser, framför allt de förny-
bara, fortsä� er a�  växa. De� a är e�  resultat av 
skärpta miljökrav, klimatåtaganden och ener-
gigasernas möjlighet a�  bidra � ll minskat olje-
beroende inom transportsektorn, ökad försörj-
ningstrygghet och en övergång � ll e�  e� ek� vt 
och uthålligt energisystem.

Marknaden för energigaser, speciellt biogas 
som drivmedel, expanderar kra� igt och nya 
aktörer förväntas göra entré. De� a medför e�  
ökat behov av kunskap för a�  kunna � llgodo-
göra sig och utny� ja den teknikutveckling som 
fortlöpande sker inom området. En teknikut-
veckling som � ll stora delar dokumenteras via 
faktahandböckerna inom GasAkademin®.

Volymerna inom GasAkademin® skrivs av exper-
ter inom området och � ll volymerna är referens-
grupper bestående av representanter från indu-
stri, myndigheter och statliga verk engagerade.

Produk� onen av faktahandböcker inom Gas-
Akademin® är en faktasamling av stora må�  
och en källa a�  ösa kunskap ur. GasAkademin® 
ger en helhetsbild av tekniken och av energi-
gasernas förutsä� ningar och möjligheter på 
energimarknaden.

Under 2008 har SGC publicerat Energigaser - En översikt.

GasAkademin® 

Klara volymer inom GasAkademin®

Volymerna ”Energigasteknik”, ”Industriell energi-
gasteknik”, ”Energigaser och miljö”, ”Energigaser 
– Regelverk och standarder” , ”Gasdri�  av fordon” 
och ”Energigaser – en översikt” är tryckta och 
klara och kan beställas via www.gasakademin.se 
eller genom SGC:s kansli. Till varje volym bifogas 
en CD-rom med hela innehållet i pdf-format.

GasAkademin® och snabel-G är, av Svenskt Gastekniskt Center AB, 
inregistrerade varumärken som representerar kompetens, ut-

veckling och utbildningsverksamhet inom området energigaser.

Hemsida

GasAkademin® har en egen hemsida, www.gas-
akademin.se, där såväl kommande som färdiga 
skri� er presenteras.
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Information och teknikbevakning

Teknikbevakning och kunskapsöverföring inom det energigastekniska området är två av SGC:s 
vik� gare uppgi� er. Interna� onellt se�  är den svenska energigasverksamheten liten och många 
erfarenheter och resultat kan hämtas från utlandet. Sam� digt pågår inom landet högkvalita� v 
forskning och utveckling på högskolor och industrier, vars resultat o� a röner stor interna� onell 
uppmärksamhet. 

Under 2008 genomförde SGC e�  struktur- och planeringsarbete avseende drivmedelsrelaterade 
ak� viteter. Förutom en utökad teknikbevakning är ambi� onen a�  kunna inkorporera gasformiga 
drivmedel som e�  eget programområde i den kommande perioden av Energigastekniskt utveck-
lingsprogram.

SGC:s roll i faktainforma� onen om energigaser är betydande. 2008 deltog SGC som föredrags-
hållare i sju interna� onella konferenser och seminarier samt tolv na� onella seminarier och work-
shops. SGC har också arrangerat och stå�  som värd för nio studiebesök och fem seminarier och 
konferenser. Vår ambi� on är a�  fortsä� a a�  stärka vår roll avseende spridning och överföring av 
kunskap och resultat, bland annat via nedanstående kanaler.

www.sgc.se

SGC:s hemsida är välbesökt med över 1000 
unika trä� ar per månad. Från och med år 2000 
läggs alla projektrapporter ut på hemsidan och 
i dag � nns drygt 200 SGC-rapporter � llgängliga 
i PDF-format för gra� s nedladdning. Utöver 
rapporterna � nns där y� erligare e�  hundratal 
andra dokument för gra� s nedladdning, bland 
annat konferenspresenta� oner, informa� ons-
blad och ar� klar. Ambi� onen är a�  samla så 
mycket gasteknisk fakta som möjligt på hem-
sidan.

www.gasonline.se

SGC administrerar också en portal för alla med 
intresse för gasbränslen. Denna ska dels bidra 
� ll a�  öka den allmänna medvetenheten om 
möjligheterna och fördelarna med gasbränslen, 
dels bidra � ll ökad kommunika� on och samar-
bete mellan aktörer som har energigaserna som 
främsta intresse. Portalen är gra� s och öppen 
för alla. Adressen är www.gasonline.se. Vidare 
skickar SGC varannan månad ut e�  nyhetsbrev 
från GasOnline som når cirka 200 mo� agare.

SGC Nyhetsbrev

Under 2008 har SGC distribuerat 4 nr av SGC 
Nyhetsbrev som på e�  populärvetenskapligt 
sä�  beskriver den utveckling och de resultat 
som SGC:s verksamhet bidrar � ll. Sändlistan för 
SGC Nyhetsbrev utökas ständigt och omfa� ar 
drygt 600 personer.

NYHETSBREV
Nr. 4 2008

VD har ordet

Energigastekniskt utvecklingspro-
gram 2006-2008 lider mot sitt slut 
och under september månad ut-
värderades verksamheten (se även 
separat artikel här intill).

Ett bevis för den höga kvaliteten i 
forsknings- och utvecklingsverk-
samheten är att flera av de företag 
som fått stöd via programmet nu 
återfinns på Michael Woods lista 
över heta cleantech-företag. Com-
power AB, Catator AB, Bioprocess
Control AB för att nämna några…

Från SGC:s sida kan vi konstatera 
att under programperiodens 3 år 
har intresset för förnybar gas 
skjutit i höjden. Nu är det inte bara 
biogas och DME som diskuteras 
utan även biometan via förgasning 
och metanisering,  vätgas och bio-
propan m.m.

Globalt förväntas energigasernas
andel av energitillförseln att öka 
kraftigt och för Sveriges vid-
kommande är satsningarna på
förnybar gas ett steg i riktning mot 
ett mer uthålligt och miljövänligt 
energisystem.

Speciellt inom transportsektorn där 
betalningsförmågan är som störst 
erbjuder de förnybara energi-
gaserna en effektiv och miljövänlig 
väg bort från oljeberoendet.  

Utvärdering av SGC

Den 1-4 september utvärderades 
energigastekniskt utvecklingsprog-
gram och SGC.

Svenskt Gastekniskt Center AB
www.sgc.se info@sgc.se
Scheelegatan 3
212 28 MALMÖ
Tel: 040 - 680 07 60
Fax: 040 - 680 07 69

Visste du att…

… det finns mer än 9 miljoner 
fordon i världen som drivs med 
fordonsgas (naturgas och biogas). 

… fr o m 1 juli 2008 träder den nya 
konverteringslagen i kraft. Fordon 
som efterkonverteras till drift med 
ett alternativt motorbränsle (t.ex. 
fordonsgas) kan nu, utan dispens, 
typgodkännas i fråga om avgas-
rening.

utvärdering forts.
eringsanläggningar implementerats 
vid totalt 33 anläggningar, dels Bio-
gasOptimizerTM, en mjukvara för 
styrning av rötningsprocesser.Utvärderarna, Filip Johnsson, CTH 

och Birte Holst Jörgensen, Nordisk 
Energiforskning i färd med att 
författa utvärderingsrapporten.

Under tre dagar presenterades 
samtliga projekt (39) som bedrivits 
inom ramen för energigastekniskt
utvecklingsprogram 2006-2008.

Fredrik Silversand, Catator AB visar 
upp en prototyp av Optiformern
som är en småskalig reformer för 
vätgasframställning. Tekniken har 
utvecklats och demonstrerats inom 
ramen för ett SGC-projekt och nu 
väntar kommersialisering.

SUCCESS STORIES
Utvärderarna identifierade två
”success stories”, dels projektet 
Frivilligt åtagande i samarbete med 
Avfall Sverige där rutiner och 
rekommendationer för minskat 
metanslip vid biogas- och uppgrad-

Kristofer Cook, Bioprocess Control 
AB, berättade att demonstrationen 
av BiogasOptimizerTM i en verklig 
anläggning (Händelö) var mycket 
viktig för den fortsatta utveck-
lingen. Bioprocess Control AB har 
nu utvecklat både produkter och 
tjänster kopplade till Biogas-
OptimizerTM. Demonstrationen gen-
omfördes inom ramen för ett SGC-
projekt.

Verksamheten har även bidragit till 
kunskapsuppbyggnad och exam-
inering av 3 Tekn.Dr., 2 Tekn.Lic
och minst 8 M.Sc.

SGC - EN CENTRAL AKTÖR
Utvärderarna konstaterar vidare att 
SGC är en helt central aktör med 
ett omfattande internationellt och 
nationellt nätverk.

Utvärderingsrapporten kan laddas 
ned i sin helhet via SGC:s hemsida.
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Interna� onellt samarbete

SGC:s personal deltar också i e�  antal interna� o-
nella nätverk. Bland annat är Anneli Petersson
Sveriges representant inom IEA Bioenergy 
Task 37 Energy from Biogas and Land� ll Gas. 
Gruppens uppgi�  är främst a�  främja e�  ökat 
samarbete kring biogasfrågor inom IEA och a�  
verka för en ökad kunskapsspridning kring pro-
duk� on och användning av biogas.

Cor� tz Nelsson representerar Sverige i IEA HIA 
Task 23 Small-scale reformers for on-site hydro-
gen supply där han är ansvarig för Subtask 2
– sustainability. Deltagarna i gruppen kommer 
från nio olika länder och sju� on företag/ins� -
tut är involverade. Arbetet leds av SINTEF från 
Norge. På våren 2008 besökte gruppen Japan, 
det land som kommit längst när det gäller in-
troduk� on av vätgas som drivmedel och an-
vändning av vätgas i bränsleceller.

IEA HIA Task 23-gänget på besök hos
Engineering Advancement Associa� on och Tokyo Gas i Japan.

Ma
  as Svensson si� er, på Gasföreningens 
mandat, med i NGVA Europe, en europeisk 
pla�  orm som verkar för biometan och naturgas 
som drivmedel.

SGC si� er med i styrgruppen för EU-projektet 
Bio-SNG, där produk� on av metan, via förgas-
ning och metanisering av trä	 is, demonstreras. 

SGC var huvudarrangör för 2nd Nordic Biogas 
Conference som gick av stapeln 5-7 mars 2008 i 
Malmö. På konferensen deltog 19 utställare och 
drygt 250 deltagare från 15 länder.

Vidare anordnade SGC under 2008 en interna-
� onell förgasningskonferens med 91 deltagare 
från 13 länder.

SGC, Dansk Gasteknisk Center (DGC) och Norsk 
Gassenter (NG) arbetar vidare med a�  utveckla 
det nordiska samarbetet. DGC och NG är repre-
senterade i SGC:s programgrupper. SGC är i sin 
tur representerat i DGC:s ”Fagudvalg”. Under 
2008 deltog SGC i sammanlagt 15 danska pro-
jekt, bland annat rörande vätgasdistribu� on 
och villauppvärmning.

Akademiska examina

Under 2008 avlade två forskare från Lunds Tek-
niska Högskola (LTH), verksamma inom pro-
jekt som � nansierats av SGC, teknisk licen� at-
examen. Två examensarbeten vid LTH genom-
fördes i SGC:s regi under 2008. 

Examensarbetet ”Subs� tute natural gas from biomass
gasi� ca� on” ingår i SGC:s rapportserie och kan beställas,

alterna� vt laddas ner, via SGC:s hemsida.

Rapport  SGC 187

Substitute natural gas from 
biomass gasification

©Svenskt Gastekniskt Center – mars 2008

Per Tunå, Lund Institute of Technology

Rapport SGC 187 •1102-7371 • ISRN SGC-R-187-SE
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Utvärdering av SGC

Det energigastekniska utvecklingsprogram SGC driver utvärderades den 1-4 september 2008 av 
Birte Holst Jørgensen, chef för Nordisk Energiforskning och Filip Johnsson, professor i energiteknik, 
Chalmers Tekniska Högskola. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Energimyndigheten.

Utvärderarna konstaterade a�  projektpor� öljen, som har fokus på förnybara energigaser, omfat-
tar e�  bre�  spektrum av projekt inom de fem programområdena, från projekt med betydande 
forskningsinslag � ll projekt av utredningskaraktär. Utvärderarna poängterade a�  verksamheten 
bidragit � ll kommersialisering och implementering av e�  	 ertal projektresultat, bland annat iden-
� � erades två rik� ga ”success stories”. E�  antal projekt har bidragit � ll utveckling av kompetenser 
av hög interna� onell klass. Man framhöll a�  SGC:s omfa� ande teknikbevakning och informa-
� onsak� viteter demonstrerar SGC som en betydande och professionell arena för nätverksbyg-
gande och förmedlare av den senaste kunskapen inom området.

Utvärderingsteamet pekade på a�  fram� da utmaningar för SGC kommer a�  vara

A�  stärka fokus på strategiutveckling och placering av det energigastekniska området i e�  • 
överordnat perspek� v.
A� rahera y� erligare statliga och privata medel som motsvarar forsknings- och utvecklings-• 
behovet inom det energigastekniska området.
Utveckla det interna� onella samarbetet på såväl program- som projektnivå.• 

På bilden ses utvärderarna, Birte Holst Jørgensen och Filip Johnsson, i färd med 
a�  förfa� a utvärderingsrapporten.
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Programområde Miljö

All energiomvandling innebär en viss miljöpåverkan, såväl ur e�  globalt perspek� v (CO2) som 
regionalt (NOx, SOx, par� klar m.m.) och lokalt perspek� v (marknära ozon, par� klar m.m.). Energi-
gaserna innebär stora fördelar jämfört med andra bränslen. Koldioxidutsläppen från eldning med 
naturgas respek� ve gasol är 25 % respek� ve 12 % lägre jämfört med eldning med olja. Sam� digt 
erhålls lägre utsläpp av andra ämnen såsom de ovan uppräknade. Användning av biogas och bio-
SNG medför samma låga utsläpp av icke klimatpåverkande ämnen som naturgas.

Inom de� a programområde behandlas miljöfrågor av övergripande och strategisk karaktär. Miljö-
aspekter relaterade � ll speci� ka verksamheter eller applika� oner behandlas inom respek� ve teknik-
område.

Produk� on av biopropan

Projektet har undersökt de tekniska och ekono-
miska möjligheterna a�  producera bioetan el-
ler biopropan ur glycerol. Glycerol erhålls bland 
annat som biprodukt vid framställning av bio-
diesel och under senare år har marknaden mer 
eller mindre översvämmats av glycerol vilket 
har medfört låga priser. Den ini� ala applika� o-
nen är a�  ersä� a det fossila propan som � ll-
sä� s biogas som injiceras på gasnätet med bio-
propan. I alla applika� oner där propan (gasol) 
används kan man på sikt ersä� a eller blanda ut 
det fossila propanet med förnybar biopropan. 

Studien visar a�  man erhåller biopropan med 
e�  utbyte mellan 55-60 % och bioetan med 
e�  utbyte mellan 65-75 %. Båda utbytena be-
räknas kunna ökas genom processop� mering. 
Framställning av bioetan ger också en något 
bä� re ekonomi än biopropan. I nästa steg avser 

man lång� dstesta konceptet för a�  ge underlag 
inför en kommande pilotanläggning.

Projektet � nansierades av Energimyndigheten via 
Energigastekniskt utecklingsprogram, SGC, Biofuel-
Solu� on AB samt A Bauer Energikonsult AB.

Gasol kan ersä� as eller blandas ut med förnybar biopropan.
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Programområde Biogasteknik

Inom biogasområdet ligger Sverige långt fram vad gäller uppgradering av biogas, inmatning på 
gasnätet samt användning av biogas som drivmedel. De tekniker som används för uppgradering 
i dag är va� enskrubber, PSA och kemisk absorp� on, men under året intensi� erades planerna för 
a�  även introducera kryogen uppgradering.

Poten� alen a�  öka biogasproduk� on är dock stor, särskilt inom lantbrukssektorn där Sverige, 
� ll skillnad från länder som � ll exempel Tyskland och Danmark, har en � ll stora delar outny� jad 
poten� al.

Inom SGC:s biogasområde togs det därför fram en Gårdsbiogashandbok för a�  underlä� a för 
lantbrukare och andra som är intresserade av a�  utny� ja denna poten� al och starta produk� on 
av gårdsbaserad biogas. Under året togs det också fram en subtrathandbok för nya slags sub-
strat. Förbehandling kan möjliggöra en ökad biogasproduk� on och under året drevs e�  fortsä� -
ningsprojekt för a�  utreda e� ekterna av elektropora� on på matavfall.

Den största mängden av den biogas som produceras i Sverige kommer från avloppsreningsverken. 
För a�  de� a ska återspeglas i SGC:s arbete knöts under året kontakter för e�  utökat samarbete 
med Svenskt Va� en som nu är representerat i SGC:s Biogasteknikgrupp.

Interna� onellt erfarenhetsutbyte

SGC är, på uppdrag av Energimyndigheten, Sve-
riges representant i IEA Task 37 Energy from 
Biogas and Land� ll Gas. Sy� et med arbetet är 
a�  genom e�  ökat informa� onsutbyte mellan 
de deltagande länderna förbä� ra förutsä� -
ningarna för en ökad produk� on och använd-
ning av biogas. Gruppen består av � o repre-

Bilder från IEA Task 37 mötet i O� awa, Kanada, i oktober. 
Bland annat besöktes en deponi under uppbyggnad samt

en gårdsbiogasanläggning.

sentanter från � o medlemsländer. Dessa är 
Schweiz, Sverige, Österrike, Kanada, Danmark, 
Frankrike, Storbritannien, Finland, Nederlän-
derna och Tyskland. Under året hölls möten i 
Ludlow, Storbritannien samt i O� awa, Kanada. 
Under året publicerade gruppen bland annat 
en websida med Frequently Asked Ques� ons 
inom området. Denna sida samt rapporter och 
presenta� oner från gruppen � nns på gruppens 
hemsida på www.iea-biogas.net.

Handbok för gårdsbiogasproduk� on

Sverige beräknas ha en biogaspoten� al på 
cirka 15,2 TWh, varav hela 10,8 kommer från 
substrat inom jordbrukssektorn. Rötning av 
gödsel skulle � ll exempel kunna ge 4-6 TWh 
biogas. Rötning av gödsel innebär inte bara en 
reduk� on av växthusgasutsläpp genom a�  fos-
sil energi kan ersä� as, utan också genom en 
minskning av de metanutsläpp som tradi� o-
nell gödselhantering ger upphov � ll. Gårdsbio-
gashandboken som togs fram i e�  SGC-projekt 
riktar sig � ll enskilda lantbrukare som plane-
rar producera biogas på sina gårdar. Boken 
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innehåller informa� on om allt från råvaror, 
förbehandling, dimensionering, investerings-
kostnader � ll användning, säkerhet och regel-
verk, och kan med fördel användas som kurs-
material.

Nya substrat för rötning

Sy� et med projektet var a�  underlä� a för ägare 
av biogasanläggningar a�  värdera nya substrats 
ekonomiska värde och hanterbarhet i behand-
lingskedjan. I projektet gjordes en omfa� ande 
li� eraturstudie där data för sammansä� ningar, 
metanutbyte, hanterbarhet med mera samman-
ställdes för en lång rad substrat. Dessutom gjor-
des intervjuer med personal på svenska samröt-
ningsanläggningar för a�  kartlägga vilka substrat 
man har e�  behov av a�  veta mer om. U� från 
li� eratursammanställningen och dessa intervju-
er valdes substrat ut som karaktäriserades och 
rötades. Exempel på substrat där li� eraturen 
inte gav � llräcklig informa� on och som rötades i 
projektet är � ädrar, apelsinskal, ka� esump.  

I projektet Substrathandbok testades rötbarheten för en rad 
substrat, bland annat citrusskal, äggskal och ka� esump.

Elektropora� on - för ökad metanproduk� on

De 	 esta substrat � ll biogasproduk� on kräver 
någon typ av förbehandling. Denna förbehand-
ling kan � ll exempel bestå av sönderdelning 
av substratet för a�  underlä� a och snabba på 
den biologiska nedbrytningen i rötkammaren. 
Vid elektropora� on av substratet utsä� er man 
materialet för e�  elektriskt strömfält som ska-

par porer i cellerna hos materialet. De� a gör 
a�  cellerna bryts upp och på så sä�  kan både 
biogasproduk� vitet och biogasutbyte ökas. I 
� digare projekt har man kunnat visa på högre 
metanproduk� on från � ll exempel matavfall. 
För a�  veri� era e� ekterna av elektropora� on 
drevs under året e�  SGC-projekt där matavfall 
från två samrötningsanläggningar elektropore-
rades och däre� er rötades kon� nuerligt.

2nd Nordic Biogas Conference - stor succé för 
välbesökt konferens

SGC stod som huvudarrangör av Nordic Biogas 
Conference när den hölls i Malmö 5-7 mars. Öv-
riga arrangörer var Avfall Norge, Avfall Sverige, 
Bionova, Brancheforeningen for Biogas, Metan, 
Svenska Biogasföreningen, och Svenska Gasför-
eningen. Konferensen som bestod av två dagar 
med presenta� oner av 26 föreläsare, samt en 
dag med studiebesök, lockade drygt 250 del-
tagare från 15 olika länder. Under presenta� o-
nerna berördes bland annat biogasproduk� on 
från � ll exempel energigrödor, biprodukter och 
avfall, tekniker för biogasuppgradering och bio-
gasanvändning inom el- och värmeproduk� on 
samt � ll fordonsgas. Konferensen sponsrades 
av Energimyndigheten och nio företag. I an-
slutning � ll konferensen ställde 19 företag ut 
och informerade om sin verksamhet. Studiebe-
söken gick � ll Wrams Gunnarstorp samt NSR i 
Helsingborg.

2nd Nordic Biogas Conference som hölls i mars på Hilton i 
Malmö samlade drygt 250 deltagare från 15 länder.
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Programområde Förgasning och metanisering

Förgasning av biobränslen förväntas bli en nyckelteknologi i strävan e� er högkvalita� va, förny-
bara och uthålliga bränslen/drivmedel, såsom SNG (Subs� tute Natural Gas), DME (DiMetylEter) 
och vätgas. SNG via förgasning/metanisering av biomassa kan distribueras och användas på sam-
ma sä�  som uppgraderad biogas och naturgas. SNG-teknik baserad på brunkol är kommersialise-
rad sedan � digare och från 2008 pågår en demonstra� on med trä� is som råvara. Det � nns stora 
utvecklingsbehov kopplade � ll biobränslebaserad förgasning avseende komponenter, system, in-
tegrering och processop� mering.

Utvecklingsarbetet kring SNG sker främst på den interna� onella arenan och SGC arbetar ak� vt 
för a�  hämta hem kunskap, resultat och erfarenhet � ll gagn för svensk industri. Programområdet 
sy� ar � ll a�  � nna tekniker och systemlösningar som innebär a�  uthålliga och ekonomiskt bär-
kra� iga system för produk� on av SNG och andra gasformiga bränslen/drivmedel utvecklas. 

Interna� onellt seminarium om förgasning och 
metanisering

Den 9-10 oktober 2008 anordnade SGC det 
årliga interna� onella förgasningsseminariet. 
Ledande na� onella och interna� onella förgas-
ningsexperter samt prominenta industriföre-
trädare var på plats. Totalt deltog 91 personer 
från 13 länder.

Anthi Charalambous från EU-kommissionen gav en intressant 
överblick av pågående EU-projekt inom förgasningsområdet.

Interna� onella talare var Barbara Rehling, TU 
Vienna, Vann Bush GTI (USA), Ulrik Henriksen, 
DTU, Pekka Saarivirta, Metso Power, Chris� an Ai-
chernig, Repotec, Ma
   Nieminen, VTT, Sven Aaen, 
Aaen A/S, Dieter Bohn, Aachen, Mar� n Schneider, 
GE Jenbacher, Trevor Fletcher, Hardsta�  Group, 
Anthi Charalambous, DG-TREN European Com-
mission, Harrie Knoef, Biomass Technology Group 
och Mathieu Dumont, SenterNovem.

Na� onella talare var Ingemar Gunnarsson, Gö-
teborg Energi AB, Peter Boisen, NGVA Europe,
Lena Sundqvist Ökvist, MEFOS, Lars Lind, Perstorp 
BioProducts och Henrik Kusar, Energimyndigheten. 
Seminarieordförande var Sta� an Karlsson, SGC.

Sammanfa� ning och samtliga presenta� o-
ner kan laddas ned via seminariets hemsida
www.sgc.se/gasi� ca� on.

Green SNG

Projektet sy� ar � ll e� ek� v samproduk� on av 
Fischer-Tropsch Diesel och SNG (Subs� tute Na-
tural Gas). Arbetet genomförs av en doktorand 
på Kemisk Teknologi, KTH. Under 2008 har 
projektet � nansierats av E.ON Gas Sverige AB, 
Göteborg Energi AB, Öresundskra�  AB och 
Energimyndigheten via Energigastekniskt ut-
vecklingsprogram 2006-2008. I projektets refe-
rensgrupp � nns även Preem och Perstorp Bio-
products representerade.

En fördel med samproduk� on av FT-diesel och 
SNG är a�  e�  högre utbyte, jämfört med fram-
ställning av FT-diesel eller SNG var för sig, kan 
uppnås. En studie u� örd av Energy Research 
Centre of the Netherlands visar på en verk-
ningsgrad över 70 % vid samproduk� on.



13 

Projektet innefa� ar preparering och � llverkning 
av katalysatorer för produk� on av FT-diesel och 
metan, bland annat via mikroemulsionsteknik. 
Experimentella studier av katalysatorerna med 
avseende på processparametrar och uppfö-
rande kommer a�  genomföras. Deak� vering av 
katalysatorerna (kolu� ällning och svavelförgi� -
ning) kommer a�  undersökas och integra� on 
av samproduk� onskonceptet, under svenska 
förhållanden, kommer a�  simuleras. Projektet 
förväntas leda � ll en doktorsexamen.

Mikroreaktor för test av katalysatorer.
(Foto: Sven Järås, Kemisk teknologi, KTH.)

Utökad teknikbevakning och informa� ons-
insatser

SGC har höga ambi� oner inom området och ar-
betar systema� skt med a�  bygga upp de kon-
taktytor som krävs för a�  bedriva en e� ek� v 
teknikbevakning inom området. Under 2008 
har ak� viteten � nansierats av e�  stort antal 
industriella intressenter. SGC si� er med i styr-
gruppen för EU-projektet Bio-SNG, där metan 
från trä	 is demonstreras i MW-skalan under 
2008/2009. SGC är även representerade i Energi-
myndighetens förgasningsråd och har på upp-
drag av Energimyndigheten deltagit i ERA-NET 
Bioenergy SNG from biomass.

Metaniseringsenheten vid anläggningen
i Güssing, Österrike.

Inom EU-projektet Bio-SNG har en 8 MW indi-
rekt förgasare varit i dri�  sedan 2002 i Güssing, 
Österrike. Vid anläggningen förgasas trä	 is, ga-
sen används sedan för a�  driva en gasmotor för 
el- och värmeproduk� on. Vid indirekt förgas-
ning bryts biomassan ner genom cirkula� on av 
he�  bäddmaterial mellan förgasnings- och för-
bränningsreaktorn. De� a ger en syntesgas som 
är fri från kväve och som har en hög metanhalt 
redan e� er förgasningen, vilket är fördelak� gt 
för vidare uppgradering � ll biometan.

Under 2008 genomfördes de första dri� pro-
verna på demonstra� onsanläggningen för pro-
duk� on av biometan från trä	 is. En delström av 
gasen leds från förgasaren in � ll metaniserings-
enheten där biometan bildas via kataly� ska re-
ak� oner. Målet är a�  producera biometan som 
drivmedel � ll fordon. Projektet � nansieras via 
EU:s sjä� e ramprogram.
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Programområde Distribution och lagringsteknik

Distribu� onsnätet för gas i Sverige omfa� ar i dag ca 600 km transmissionsledningar och ca 2000 km 
distribu� onsledningar som förser kunderna med naturgas och inmatad biogas. Naturgasen kom-
mer från de danska gasfälten i Nordsjön. Biogasen matas för närvarande in på gasnätet vid sju 
anläggningar, på följande orter Laholm, Helsingborg (2), Bjuv, Göteborg, Malmö och Falkenberg. 
Totalt når gasen ca 55 000 slutkunder i Sverige och täcker 2 % av Sveriges energianvändning. Det 
� nns även e�  nät på ca 770 km i Stockholm som försörjer ca 90 000 kunder med stadsgas. Gasen 
produceras i e�  spaltgasverk beläget i Hjorthagen ute i Värtahamnen men inom en snar fram� d 
kommer nätet a�  konverteras � ll a�  försörjas med en blandning av naturgas/biogas och lu� .

Utvecklingsarbetet på distribu� onssidan sy� ar � ll a�  � nna tekniker, material, systemlösningar 
och kvalitetssäkringsmetoder som medför lägre investerings-, dri� - och underhållskostnader, 
ökad leveranstrygghet samt en hög säkerhetsnivå i distribu� on av energigaser.

Geofysik för detektering av gas på deponier

Gasbildning i deponier är e�  sedan länge känt 
fenomen och under senare år har det mer och 
mer uppmärksammats a�  gasläckage från de-
ponier � ll atmosfären bidrar � ll a�  påskynda de 
allt snabbare globala klima� örändringarna. I en 
lokal skala påverkar gasläckage från deponier 
närmiljön genom de luktstörningar som avfalls-
deponier kan ge upphov � ll. En vik� g process 
vid dri�  av deponier är därför a�  utvinna de-
ponigasen och återvinna den energi som � nns 
i gasen. Produk� on av el och värme från depo-
nigasen är i dag den vanligaste energiåtervin-
ningsmetoden.

Gasu� aget ur deponier sker via brunnar som 
installeras i deponier. Brunnarna är speciellt 
konstruerade för a�  maximera gasu� aget. Av-
fallets sammansä� ning är väsentligt för gaspo-
ten� alen, men även fukthalt och avfallets pla-
cering i deponin spelar stor roll. För a�  kunna 
e� ek� visera gasu� aget och därmed energi-
återvinningen, � ll exempel genom en mer ef-
fek� v placering av gasbrunnar, � nns det e�  
behov av informa� on om hur deponin är upp-
byggd och om det � nns zoner med ansamling 
av gas respek� ve va� en. 
    
Sy� et med de� a SGC-projekt är a�  utveckla en 
teknik och en metodik som baseras på geofysis-
ka mätningar för a�  bä� re förstå förekomst och 

rörelser av gas och va� en i deponier. Projektet 
sy� ar därmed också � ll a�  bä� re kunna ut-
ny� ja energipoten� alen i gasen och a�  minska 
föroreningsbelastningen � ll atmosfären och � ll 
va� enresurser. E�  y� erligare sy� e är a�  bygga 
upp kunskap inom � llämpning av geofysiska 
mätningar på deponier för karakterisering av 
deponiers ingående material i allmänhet. Bland 
annat är va� enförekomst av stort intresse ef-
tersom mycket av föroreningsläckage från de-
ponier, både som gas och i va� enfas, styrs av 
va� nets rörelser i en deponi.

Mätning i fält med geofysik.
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Införande av e�  kontroll- och kvalitetssystem 
för kvalitetssäkring av gasmätning i Sverige 
baserat på danska erfarenheter

Avregleringen av den europeiska gasmarkna-
den har inneburit a�  ökat fokus har riktats mot 
mätning av gas. SGC har de senaste åren ge-
nomfört e�  antal projekt som sy� ar � ll a�  öka 
mätnoggrannhet och � llförlitlighet i de mätsys-
tem och mätdatasystem som används för mät-
ning av gaser.

SGC har i samarbete med Dansk Gasteknisk 
Center (DGC) genomfört e�  samarbetsprojekt 
med målsä� ning a�  införa e�  kontroll- och kva-
litetssystem för kvalitetssäkring av gasmätning i 
Sverige baserat på danska erfarenheter. 

Genom a�  dra ny� a av danskarnas erfaren-
heter blir både införande och den löpande 
hanteringen billigare för den enskilde gasdist-
ributören. Kontroll- och kvalitetssystemet över-
ensstämmer med kraven i svenska föreskri� er 
och praxis inom den svenska gasbranschen. Tre 
danska manualer har översa� s och anpassats 
� ll svenska förhållanden, dessa är:

Stora gasmätare• 
Prov- och mätutrustning• 
PTZ mätutrustning med tryck större än 5 bar• 

Acceptanskriterier för repor och intryck i
plaströr

Nya grävningsfria läggningsmetoder och en 
ökande användning av be� ntliga ospeci� cerade 
massor som återfyllning har gjort och kommer 
a�  göra läggning av plaströrsledningar alltmer 
kostnadse� ek� vt. Men det har också aktua-
liserat frågan om hur repor och intryckningar 
på plaströr påverkar ledningars hållfasthet och 
livslängd och hur man på rimligt sä�  säkerstäl-
ler a�  rör lagda med � ll exempel styrd borrning 
eller rörspräckning inte har påverkats på e�  
o� llbörligt vis.

SGC har under 2008 genomfört e�  projekt 
� llsammans med SP (Sveriges Provnings- och 
Forskningsins� tut). Tre övergripande mål med 
projektet har varit a� :

utreda hur rörens lång� dshållfasthet med • 
avseende på spröda bro�  påverkas av repor 
och intryckningar som kan uppstå i prak-
� ska fall
ta fram en metod för värdering av e�  rörs • 
eller rörkonstruk� ons repkänslighet
utveckla en metod för fältbedömning av e�  • 
rörs utvändiga kondi� on

Resultaten från projektet kommer a�  presente-
ras i en SGC-rapport som kommer under 2009. 

 

Rörprov sa�  under konstant ovaliseringsdeforma� on.
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Programområde Energigasanvändning

Energigaserna erbjuder möjligheter och egenskaper som � llsammans gör dem mycket a� rak� va 
som bränsle inom � era olika sektorer, främst på grund av:

Naturgas och gasol har lägst utsläpp av klimatpåverkande ämnen bland alla fossila bränslen, • 
biogas och bio-SNG ger inga ne� outsläpp av koldioxid. 
Lägst utsläpp av övriga emissioner (NO• x, SOx, par� klar, kolväten, m.m.) av alla bränslen. 
En reglerbarhet som är överlägsen andra bränslen. • 
Hög � llgänglighet och lågt slitage på utrustning. • 

Ak� viteterna inom programområde Gasanvändningsteknik omfa� ar alla gasapplika� oner. 

Varierande gaskvalitet

I dag sker energigas� llförseln � ll Sverige huvud-
sakligen genom a�  dansk naturgas importeras. 
En kra� igt ökande � llförsel av inhemskt produ-
cerad biogas sker dock och � llförsel av norsk 
naturgas samt LNG framstår som e�  realis� skt 
alterna� v. De� a innebär a�  inom en 5-10 års 
period så kan Sverige � llföras avsevärda mäng-
der gas från olika källor och sammansä� ningen 
hos gasen kommer a�  variera långt mycket mer 
än vad den gör i dag. En varierande gaskvalitet 
påverkar eventuellt funk� onen hos olika gasap-
parater och påverkar olika typer av processer 
på � ll exempel kemiska industrier. Dessutom 
blir mätning och avräkning mer komplicerat än 
i dag. SGC har genomfört en mindre li� eratur-
studie för a�  skapa en bild över vilka ak� viteter 
som pågår inom området samt vilka eventuella 
områden som det kan vara av intresse a�  starta 
svenska ak� viteter inom. Studien visar a�  det 
inte går a�  dra några generella slutsatser avse-
ende vilken inverkan en varierande gaskvalitet 
har på olika apparaters funk� on. Vad man kan 
konstatera är a�  byte av gas eventuellt kan få 
en viss eller � ll och med en substan� ell inver-
kan på apparatens funk� on men mycket mer 
än så går inte a�  säga.

Designförbä� ring av Ultraformerprojektet

Inom e�  par � digare SGC-projekt har Catator AB 
i samarbete med e�  antal industriella parter 

utvecklat en småskalig reformerlösning för vät-
gasproduk� on som gavs namnet Ultraformer. 
Under utvecklingens gång iden� � erades e�  par 
begränsningar, främst avseende termiska på-
känningar och verkningsgrader vid dellast. I e�  
ny�  projekt har man tagit fram en ny version – 
Op� former som visar upp alla de fördelar som 
Ultraformern hade men som också har elimi-
nerat nackdelarna. Småskalig kra� värme base-
rad på högtemperatur-PEM bränsleceller där 
en Op� former producerar bränsle � ll bränsle-
cellen ses som e�  mycket intressant alterna� v 
och kommer a�  utredas i en kommande fas. 
Projektet � nansierades av Energimyndigheten 
via Energigastekniskt utvecklingsprogram, Ca-
tator och ICI Caldaie.

 
Reaktor avsedd för Op� former.
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LNG som försörjningsalterna� v i Sverige

I dag � llförs Sverige endast rörbunden natur-
gas men utanför Stockholm pågår bygget av 
Sveriges första mo� agningssta� on för 	 ytande 
naturgas - LNG. Marknaden för LNG har de se-
naste åren ha�  en mycket stark utveckling och 
i dag är LNG inte bara en transpor� orm för na-
turgas utan också en del av möjligheten a�  ut-
vinna naturgaskällor som är avlägset belägna. 
Tidigare var LNG en transpor� orm som helt var 
inriktad mot storskalighet men teknikutveckling 
har medfört a�  man i dag kan hantera mindre 
leveranser med båtar och/eller lastbilar. 

Allt de� a sammantaget gör a�  LNG framstår 
som e�  mer och mer intressant alterna� v för 
försörjning av delar av Sverige, inte minst de 
där gasnätet ännu inte är utbyggt. I e�  exa-
mensarbete har de ekonomiska och tekniska 
aspekterna av försörjning med LNG i olika skala 
undersökts. Resultaten visar a�  LNG framstår 
som e�  intressant alterna� v, såväl som kom-
plement � ll rörbunden naturgas som ersä� are 
av oljeprodukter hos medelstora och stora för-
brukare.

LNG-fartyg avse�  för småskalig distribu� on av LNG.

Termoekonomisk op� mering av kra� verk 

E�  	 ertal projekt har undersökt möjligheterna 
a�  använda Ar� � ciella Neurala Nätverk (ANN) 
för a�  prediktera och op� mera prestanda hos 
moderna kra� verk. Resultaten har varit posi-
� va och visar tydligt på den stora poten� al som 
tekniken innebär, den enda begränsningen har 
varit a�  det krävts � llgång � ll mätdata för den 
aktuella anläggningen för a�  träna upp ANN-
systemet. För nya anläggningar har man sällan 
� llgång � ll mer än högst e�  par hundra � mmars 

data när dri� sä� ningen sker och de� a är inte 
� llräckligt för a�  träna upp e�  ANN-system. Nya 
studier visar dock a�  man kan använda ar� � -
ciellt framtagna data, exempelvis via kra� verks-
� llverkarens designverktyg, för a�  generera de 
data som krävs för a�  träna upp ANN-systemet. 
I takt med a�  verkliga data blir � llgängliga un-
der senare dri� , kan ANN-verktyget � nkalibre-
ras e� er hand. De� a öppnar möjligheten a�  le-
verera helt nya anläggningar med ANN-system 
för övervakning och prestandaop� mering vilket 
ökar kommersialiseringsmöjligheterna. 

Energimärkning av gaspannor

Sedan 2004 � nns en frivillig energimärkning 
av villagaspannor i Danmark. Den har bidragit 
� ll a�  en större andel av sålda villagaspannor 
hör � ll de e� ek� vaste på marknaden. Energi-
märkningen ger kunden möjlighet a�  se den 
beräknade årsverkningsgraden för en standard-
installa� on, samt även få uppgi� er om elan-
vändning, utsläpp av kväveoxider samt råd om 
vilken storlek på varmva� enberedaren som är 
lämplig för kundens individuella behov. Energi-
märkningen, som liksom vitvaror graderas A–G, 
bygger på prov i ackrediterade laboratorier och 
beräkning av årsverkningsgraden med en detal-
jerad och validerad modell.

På uppdrag av den svenska gasbranschen har 
Dansk Gasteknisk Center undersökt om den 
danska energimärkningen kan användas även 
i Sverige. Det görs också en analys av om skill-
nader mellan Sverige och Danmark kan påverka 
märkningsresultatet. Möjliga skillnader i upp-
värmningsbehov, varmva� enanvändning, klimat 
och myndighetskrav på gaspannors prestanda 
har analyserats. Analysen visar inga hinder a�  
använda energimärkningen direkt i Sverige. Små 
skillnader kan iden� � eras men resultatet påver-
kas endast i mycket liten omfa� ning. Resultatet 
av den danska energimärkningen av villagaspan-
nor kan alltså direkt användas även i Sverige.
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Projektkatalog 2008

Utvecklingsprojekt inom:

Energigaser och Miljö 
Framställning av biopropan från glycerol
LCA för biodrivmedel i Sverige

Biogasteknik 
Nordic Biogas Conference 2008
Na� onell representant i IEA Bioenergy Task 37 Energy from Biogas and Land� ll Gas
Demonstra� on of so� ware applica� on, Biogas Op� mizerTM

Elektropora� on för forcerad metanutvinning från förnybara resurser
Substrathandbok för biogasproduk� on
Gårdsbiogashandbok
Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar
Op� merad biogasproduk� on med elektropora� on
Utvärdering av svensk biogasstandard

Förgasning och metanisering
Marknadsförutsä� ningar för biometan i Sverige jämfört med Europa
Op� mering av energigasproduk� on
Processutveckling av sam� dig produk� on av synte� sk naturgas (Green SNG) och Fischer-Tropsch-bränslen
Teknikbevakning och kommunika� on, förgasning och metanisering samt seminarium 9-10 oktober

Distribu� on och lagring
Åtgärder mot förhöjda växelspänningsnivåer som kan orsaka beröringsfarliga spänningar och/eller växel-
strömskorrosion på jordförlagda naturgasledningar – Utarbetande av vägledning/Tillämpningsinstruk� on
Detektering och kvan� � ering av metangasläckage från deponier
Översä� ning och revidering av kontrollmanualer för gasmätare
Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr
Geofysik för detektering av gas i deponier

Energigasanvändning  
Development of a ceramic IR burner – Phase III
Varierande gaskvalitet - li� eraturstudie
Utveckling och veri� ering av mikroturbin med extern förbränning Fas 2
Utveckling av höge� ek� v gasmotor för tunga fordon
Dri� sövervakning och feldiagnos� k av kra� verk med hjälp av ANN 
Designförbä� ringar avseende Ultraformer-konceptet
Studie av stora kataly� ska brännare för naturgas
Vätgastanksta� on utmed svenska västkusten – fas I
Energimärkning av gaspannor

Interna projekt 
Reses� pendium för interna� onella studier i energigasteknik 
GasAkademin 
Informa� on och teknikbevakning
Programutveckling

Utöver ovanstående har SGC medverkat i cirka 25 mindre projekt och uppdrag under 2008.
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SGC:s rapportserie 2008
Följande rapporter har publicerats under 2008 och � nns � llgängliga för kostnadsfri nedladdning på SGC:s 
hemsida, www.sgc.se/rapporter. Delar av rapporterna får återges med angivande av källan.

SGC Rapport 198 Bio-Propane from glycerol for biogas addi� on. Jan Brandin, Chris� an Hulteberg och 
Andreas Liljegren Nilsson, 2008.

SGC Rapport 197 LNG as an Alterna� ve Energy Supply in Sweden. Jens Hansson, 2008.

SGC Rapport 196 Kontrollmanual för stora gasmätare – Översä� ning och anpassning av den danska utgå-
van från april år 2008. Claes Hammar, 2008.

SGC Rapport 195 Kontrollmanual för PTZ mätsystem med tryck större än 5 bar – Översä� ning och an-
passning av den danska utgåvan från oktober år 2004. Claes Hammar, 2008.

SGC Rapport 194 Kontrollmanual för mätutrustning – Översä� ning och anpassning av den danska utgå-
van från februari år 2000. Claes Hammar, 2008.

SGC Rapport 193 Interna� onal seminar on gasi� ca� on 2008. Jörgen Held, 2008.

SGC Rapport 192 Utvärdering av SGC:s Energigastekniska utvecklingsprogram år 2006-2008. 
Birte Holst Jørgensen och Filip Johnsson, 2008.

SGC Rapport 191 An improved reactor system for small-scale fuel processing – the Op� former concept. 
Fredrik Silversand och Charlo� e Karlsson, 2008.

SGC Rapport 190 Elektropora� on för forcerad metanutvinning från förnybara resurser.
My Carlsson och Anders Lagerkvist, 2008.

SGC Rapport 189 Vinterström II – utveckling av klima� åligt bränslecellsystem.
Joakim Nordlund, 2008.

SGC Rapport 188 Demonstra� on of So� ware Applica� on Biogas Op� mizerTM at the Händelö Biogas Site. 
Kristofer Cook, 2008.

SGC Rapport 187 Subs� tute natural gas from biomass gasi� ca� on. Per Tunå, 2008.

SGC Rapport 186 Gasformiga drivmedel, nu och i fram� den. Ma
  as Svensson, 2008.

SGC Rapport 185 System- och marknadsstudie för biometan (SNG) från biobränslen.
Mar� n Valleskog, Åsa Marbe och Linda Colmsjö, 2008.

SGC Rapport 184 Condi� on monitoring and thermoeconomic op� miza� on of opera� on for a hybrid plant 
using ar� � cial neural networks (ANN). Mohsen Assadi, Magnus Fasth, 2008.

SGC Rapport 183 Tillståndsövervakning och termoekonomisk dri� op� mering av en hybridanläggning 
med ar� � ciella nätverk (ANN). Mohsen Assadi, Magnus Fasth, 2008

SGC Rapport 182 Utvärdering, analys och syntes för forskningsprogrammet Energirelaterad strömnings-
mekanik (ESM). Jörgen Held, 2008.

Totalt � nns det mer än 280 rapporter, broschyrer, ar� klar och informa� onsblad � llgängliga för nedladd-
ning på SGC:s hemsida.

Övriga publikationer - 2008
Utöver ovanstående projektrapporter har SGC medverkat � ll a�  följande informa� onsmaterial tagits fram 
under 2008. Dessa är � llgängliga för kostnadsfri nedladdning via Svenska Gasföreningens hemsida.

Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel.
Svenskt Gastekniskt Center AB, Svenska Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen, 2008.

Biogas from manure and waste products – Swedish case studies.
Svenskt Gastekniskt Center AB, Svenska Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen, 2008.
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SGC:s delägare

SGC:s delägare är en heterogen grupp av energiföretag som har energigaser som en av 	 era pro-
dukter i sin verksamhet. Nedan följer en kort presenta� on av respek� ve delägare.

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB:s engagemang i naturgas och gasol är djupt och engagemanget går ända � llbaka 
� ll 1969 då man ak� vt deltog i bildandet av Sydgas, numera E.ON Gas Sverige AB, se nedan.

E.ON Gas Sverige AB
På E.ON Gas Sverige AB arbetar omkring 110 personer med energigaserna; naturgas, fordonsgas, 
biogas, vätgas och gasol. Vi förvaltar det be� ntliga gasnätet och ser � ll a�  gasen når sina kunder 
i det 35-tal kommuner vi i dag verkar inom. Företaget bedriver dessutom teknisk service och be-
siktningsverksamhet.

E.ON Gas Sverige AB är den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas i form av naturgas och 
biogas. Utöver de� a arbetar vi även för en utbyggnad av det svenska gasnätet.

Telefon: 040-25 50 00
Hemsida: www.eon.se

Svenska Gasföreningen
Svenska Gasföreningen är en medlems� nansierad branschorganisa� on som verkar för en ökad 
användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Svenska Gasfören-
ingens vision är a�  2020 används 20 TWh/år biometan och 20 TWh/år naturgas och a�  Sverige 
har e�  heltäckande nät av publika tankställen för fordonsgas.

Telefon: 08-692 18 40
Hemsida: www.gasforeningen.se



Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB säljer energi i form av fjärrvärme, kyla, gas och el samt diverse tjänster. 
Göteborg Energi AB är en av Sveriges största gasanvändare i form av el- och värmeproduktion i 
Rya kraftvärmeverk. Göteborg Energi AB:s engagemang i förnybar gas är omfattande. Under 2007 
tog man i drift Sveriges största uppgraderingsanläggning för biogas. Biogasen distribueras via 
gasnätet. Göteborg Energi AB driver ett antal biogasprojekt (baserade på rötningsteknik) i Väst-
sverige och är en starkt pådrivande aktör för framställning av biometan via förgasning.

Telefon: 031-62 60 00
Hemsida: www.goteborgenergi.se

Lunds Energikoncernen AB (publ)
Lunds Energikoncernen AB engagerade sig tidigt i frågan om att få naturgas till Sverige och västra 
Skåne. Verksamheten i koncernen omfattar i dag elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, 
fjärrkyla, naturgas, biogas, kommunikationsnät och belysning samt entreprenad- och service-
tjänster. Ett stort fokus i Lunds Energikoncernen AB är att utvecklas inom området förnyelsebar 
energi. Bland annat används bioolja i produktionsanläggningarna och ett helt nytt biobränsle-
eldat kraftvärmeverk planeras.

Telefon: 046-35 60 00
Hemsida: www.lundsenergi.se

Öresundskraft AB
Öresundskraft AB var tidigt engagerad i introduktionen av naturgas i Sverige och är i dag en av 
aktörerna på naturgasmarknaden. Öresundskraft AB är en komplett energikoncern som förser 
270 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, biogas, fjärrkyla och bredband. I Helsingborg är 
koncernen verksam i miljöprojekt tillsammans med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
och Reningsverket i Helsingborg, där bland annat biogas produceras och används till fordonsgas. 
Öresundskraft AB har investerat i fordonsgasmackar för både bussar och personbilar och arbetar 
aktivt för att öka andelen gasdrivna fordon i regionen.

Telefon: 042-490 30 00
Hemsida: www.oresundskraft.se
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