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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, ett kollektivforskningsprogram tillsammans med gasbranschen. Ett villkor för statlig 
medverkan är att projekten medfinansieras med minst 60 % av industriparter vilket samtidigt 
säkerställer att det föreligger ett för näringslivsparterna angeläget utvecklingsbehov. 

Den 26 mars 2009 beviljade Energimyndigheten SGC 32 mnkr för att fortsätta driva Energi-
gastekniskt utvecklingsprogram i ytterligare fyra år. Genom SGC:s samordning kommer de 
statliga medlen att växlas upp med ytterligare 48 mnkr industrifinansiering.

Näringslivets engagemang i energigasteknisk utveckling sker utan långsiktiga finansiella åta-
gande. Detta är en arbetsform som rönt mycket stor uppskattning. Arbetsformen ger även 
små och medelstora företag möjlighet att engagera sig i högkvalitativa forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. SGC:s egen kompetens och omfattande nätverk är också av stort intresse för 
näringslivet. Under 2009 har fyra forskare från tre högskolor varit helt eller delvis finansiera-
de via utvecklingsprogrammet.

Det planerings- och strukturarbete avseende gasformiga drivmedel som genomfördes under 
2008 har resulterat i att ett nytt programområde med samma namn, Gasformiga drivmedel, 
har kunnat inkorporeras i den nya programperioden.

Intresset för förnybara energigaser fortsätter att växa. Biogasens snabba utveckling som 
fordonsbränsle och möjligheterna att producera gas av naturgaskvalitet via förgasning och 
metanisering av biomassa medför dels att nya aktörer gör entré inom energigasområdet, dels 
ett ökat behov av relevant energigasteknisk kunskap. Faktahandböckerna framtagna inom 
GasAkademin® ger en helhetsbild av tekniken och av energigasernas förutsättningar och möj-
ligheter på energimarknaden.

En annan viktig kanal för faktainformation om energigaser är vår hemsida. Här finns aktuell 
information, dokument, rapporter etc. All information på hemsidan är gratis och kan använ-
das fritt under förutsättning att man anger källan. Vår ambition är att genom Internetportalen 
”GasOnline.se” samla alla intressenter inom gasformiga bränslen för att underlätta informa-
tionsutbyte och byggande av nätverk. 

Slutligen vill vi passa på att tacka Energimyndigheten, deltagande företag och våra duktiga 
utförare som bidragit till projektverksamheten och alla fina resultat.

Malmö, mars 2010

Jörgen Held
SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AB
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Energigasernas möjligheter att bidra till ett ut-
hålligt, miljövänligt och effektivt energisystem 
uppmärksammas alltmer. Under 2009 blev bio-
gas utnämnt till miljöbästa bränsle och valet 
av miljöbästa bil föll på en gasdriven person-
bil. Det ökade intresset har bland annat lett till 
att SGC:s personal i allt högre grad engageras i 
olika uppdrag.

Det är viktigt för vår egen utveckling och kom-
petens som teknikmäklare att ha god insyn i 
vad som görs internationellt inom det energi-
gastekniska området samtidigt som det ger 
möjlighet att hämta hem kunskap och erfaren-
heter till gagn för svensk industri. Här spelar 
det nätverk och de plattformar för utbyte av 
kunskap, erfarenheter och resultat som syste-
matiskt byggts upp under flera års tid en stor 
roll. SGC:s personal deltar regelbundet i inter-
nationella konferenser och bjuds ofta in som 
föredragshållare. Vidare anordnar vi själva na-
tionella och internationella konferenser, semi-
narier och studiebesök. SGC besitter en hög 
kompetens, två tredjedelar av personalen har 
forskarexamen och hälften av SGC:s personal är 
tekniska doktorer. Detta har medfört att SGC:s 
personal även bjuds in att granska vetenskap-
liga artiklar och sitta med i vetenskapliga kom-
mittéer vilket bidrar till en ökad insyn i den ab-
soluta forskningsfronten och bättre förståelse 
för vilken teknikutveckling vi kan förvänta oss 
de närmsta åren.

Genom att SGC:s handläggare befinner sig i 
eller mycket nära utvecklingsprojekten kan 
vi löpande följa upp verksamheten och styra 
mot de uppsatta målen för respektive projekt. 
Samtidigt får vi en god inblick i ny teknik och 
de möjligheter som denna kan erbjuda. Verk-
samheten genomförs efter ett rullande schema 
och deltagande företag har bara finansiella åta-
ganden i de projekt de känner motsvarar deras 
intresse och behov. Detta har öppnat upp möj-
ligheten för små och medelstora miljöteknik- 

och spetskompetensföretag att engagera sig i 
utvecklingsverksamheten på ett smidigt sätt. 

Projektförslagen samlas i en projektkatalog och 
bereds i någon av våra sex programgrupper. Ef-
terhand som olika finansiärer anmäler intresse 
för att delta och en projektkonstellation har 
formerats kan beslut om igångsättande fat-
tas. Genom att SGC samlar forskare, konsulter, 
spetskompetensföretag, leverantörer, kompo-
nenttillverkare och användande industri inom 
ett och samma projekt skapas en dynamik som 
är gynnsam för samtliga inblandade parter 
samtidigt som den statliga insatsen blir kraftigt 
uppväxlad.

Vi på SGC

Jörgen Held, Tekn. Dr., Verkställande direktör.
Katherine Smedberg, ansvarig för ekonomi- och 
projektadministration.
Corfitz Nelsson, Tekn. Lic., ansvarig för pro-
gramområdena Miljöteknik och Energigasan-
vändning, IT-ansvarig.
Staffan Karlsson, Högskoleingenjör, ansvarig för 
programområdena Distribution och lagrings-
teknik och Förgasning och metanisering.
Anneli Petersson, Tekn. Dr., ansvarig för pro-
gramområde Biogasteknik.
Mattias Svensson, Tekn. Dr., ansvarig för pro-
gramområde Gasformiga drivmedel.

Fr.v: Mattias Svensson, Jörgen Held, Katherine Smedberg, 
Staffan Karlsson, Anneli Petersson och Corfitz Nelsson.

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

Intresset för energigaser, framför allt de för-
nybara, fortsätter att växa. Detta är ett resul-
tat av skärpta miljökrav, klimatåtaganden och 
energigasernas möjlighet att bidra till minskat 
oljeberoende inom transportsektorn, ökad 
försörjningstrygghet och en övergång till ett 
effektivt och uthålligt energisystem. Det väx-
ande intresset för energigaser och dess möj-
ligheter innebär en allt större efterfrågan på 
saklig information och kunskap. Produktionen 
av faktahandböcker inom GasAkademin® är en 
faktasamling av stora mått och en källa att ösa 
kunskap ur. GasAkademin® ger en helhetsbild 
av tekniken och av energigasernas förutsätt-
ningar och möjligheter på energimarknaden.

Volymerna inom GasAkademin® skrivs av ex-
perter inom området och till volymerna är refe-
rensgrupper bestående av representanter från 
industri, myndigheter och statliga verk enga-
gerade.

Marknaden för energigaser, speciellt biogas 
som drivmedel, expanderar kraftigt och nya 
aktörer gör entré. Detta medför ett ökat behov 
av kunskap för att kunna tillgodogöra sig och 
utnyttja den teknikutveckling som fortlöpande 
sker inom området. En teknikutveckling som till 
stora delar dokumenteras via faktahandböck-
erna inom GasAkademin®.

De tre senast publicerade faktahandböckerna
inom ramen för GasAkademin®.

GasAkademin® 

Klara volymer inom GasAkademin®

Volymerna ”Energigasteknik”, ”Industriell energi-
gasteknik”, ”Energigaser och miljö”, ”Energigaser 
– Regelverk och standarder” , ”Gasdrift 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, utveck-

ling och utbildningsverksamhet inom området energigaser. 

Hemsida

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

SGC arbetar aktivt med att skapa plattformar för utbyte av information, resultat och erfarenheter. 
Det är ett led i den teknikbevakning och kunskapsöverföring SGC utför inom det energigastekniska 
området. Den svenska energigasverksamheten är liten och även om Sverige ligger långt framme 
inom vissa specialområden så görs den huvudsakliga utvecklingen på den internationella arenan.

SGC:s roll i faktainformationen om energigaser är betydande. 2009 deltog SGC i 7 internationella 
konferenser och seminarier samt 17 nationella seminarier och workshops som föredragshållare. 
SGC har också arrangerat och stått som värd för 4 studiebesök och 3 seminarier och konferenser. 
Vår ambition är att fortsätta att stärka vår roll avseende spridning och överföring av kunskap och 
resultat, bland annat via följande kanaler:

SGC:s hemsida

SGC:s hemsida är välbesökt med drygt 1 300 
unika träffar per månad. Under 2009 ökade 
antalet besök på hemsidan med drygt 25 %. 
Från och med år 2000 läggs alla projektrap-
porter ut på hemsidan och i dag finns det drygt 
200 SGC-rapporter tillgängliga i PDF-format 
för gratis nedladdning. Utöver rapporterna 
finns där ytterligare ett hundratal andra doku-
ment för gratis nedladdning, bland annat kon-
ferenspresentationer, informationsblad och 
artiklar. Ambitionen är att samla så mycket 
gasteknisk fakta som möjligt på hemsidan. 
Adressen är www.sgc.se.

GasOnline

SGC administrerar också en portal för alla med 
intresse för gasbränslen. Denna ska dels bidra till 
att öka den allmänna medvetenheten om möj-
ligheterna och fördelarna med gasbränslen, dels 
bidra till en ökad kommunikation och samarbe-
te mellan aktörer som har energigaserna som 
främsta intresse. Portalen är gratis och öppen 
för alla. Adressen är www.gasonline.se. Vidare 
skickar SGC varannan månad ut ett nyhetsbrev 
från GasOnline som når cirka 200 mottagare.

GasApparatPortalen

Portalen ger en överblick av gasapparater som 
finns tillgängliga på den svenska marknaden. 
Innehållet har tagits fram i ett samarbete mel-
lan Svenskt Gastekniskt Center AB, E.ON Gas 
Sverige AB, Lunds Energikoncernen AB (publ), 

Öresundskraft AB, Göteborg Energi AB, Stock-
holm Gas AB och Svenska Gasföreningen. 
Adressen är gasapparater.sgc.se.

SGC Nyhetsbrev

Under 2009 har SGC distribuerat fyra nummer 
av SGC Nyhetsbrev som på ett populärveten-
skapligt sätt beskriver den utveckling och de 
resultat som SGC:s verksamhet bidrar till. Sänd-
listan för SGC Nyhetsbrev utökas ständigt och 
omfattar drygt 700 personer.

Internationellt samarbete

SGC:s personal deltar också i ett antal interna-
tionella nätverk. Bland annat är Anneli Peters-
son Sveriges representant inom IEA Bioenergy 
Task 37 Energy from Biogas and Landfill Gas. 
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Gruppens uppgift är främst att främja ett ökat 
samarbete kring biogasfrågor inom IEA och att 
verka för en ökad kunskapsspridning kring pro-
duktion och användning av biogas.

Corfitz Nelsson representerar Sverige i IEA HIA 
Task 23 Small-scale reformers for on-site hy-
drogen supply där han är ansvarig för Subtask 2 
– sustainability. Deltagarna i gruppen kommer 
från nio olika länder och sexton företag/insti-
tut är involverade. Arbetet leds av SINTEF från 
Norge. Under 2009 besökte gruppen TÜBİTAK 
Marmara Research Center i Gebze, Turkiet och 
Statoil i Oslo. Norge har satsat mycket på att 
etablera en infrastruktur för vätgas samt en 
mindre fordonsflotta och har flest tankställen 
i Norden. 

Intresset för flytande biogas är stort. Kryoseminariet som SGC an-
ordnade drog ca 100 deltagare. Presentationerna finns samlade i 

SGC Rapport 202 Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik 
för biogasbranschen och LBG – andra generationens fordonsbränsle.

Mattias Svensson sitter, på Gasföreningens man-
dat, med i NGVA Europe, en europeisk plattform 
som verkar för biometan och naturgas som driv-
medel.

SGC sitter med i styrgruppen för EU-projektet 
Bio-SNG, där produktion av metan, via förgas-
ning och metanisering av träflis, demonstreras. 

SGC deltar i EU-projektet GasHighWay och le-
der arbetet inom delområde 2 avseende kart-
läggning av nyckelaktörer och goda exempel.

Vidare anordnade SGC under 2009 en interna-
tionell förgasningskonferens med 106 deltagare 
från 13 länder.

Presentationerna från 2009 års förgasningsseminarium finns 
samlade i SGC Rapport 213 International Seminar on Gasification – 
Biomass Gasification, Gas Clean-up and Gas Treatment. Rapporten 

ingår i SGC:s rapportserie och kan laddas ner via SGC:s hemsida.

SGC och Dansk Gasteknisk Center A/S (DGC) 
har ett nära samarbete. DGC är representerade 
i SGC:s programgrupper och SGC är i sin tur re-
presenterat i DGC:s ”Fagudvalg”. Under 2009 
deltog SGC i drygt tio danska projekt, bland an-
nat rörande gaskvalitet och uppvärmning.
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Programområde Biogasteknik

Sverige har en särställning jämfört med andra länder vad gäller biogasuppgradering och använd-
ning av den uppgraderade biogasen som fordonsgas. På andra håll i Europa, särskilt i Tyskland 
blir det allt vanligare att biogas uppgraderas och matas in på gasnätet. Detta görs också på sju 
platser i Sverige, men gasnätet här är mycket begränsat jämfört med många andra europeiska 
länder. Ett alternativ för effektiv distribution av biogas är att uppgradera den och därefter göra 
den flytande. Under året påbörjades byggandet av den första anläggningen för uppgradering 
och produktion av flytande biogas. Det stora intresset för just flytande biogas speglades också av 
uppslutningen till det seminarium om flytande biogas som SGC anordnade i samarbete med bland 
andra Grontmij AB under året.

Vid ökad biogasproduktion produceras också stora mängder biogödsel. Att se till att denna kom-
mer ut på odlingsmark är viktigt för att kunna sluta kretsloppen för de många näringsämnen som 
finns i biogödseln. Vid storskalig biogasproduktion kan man behöva förädla biogödseln så att nä-
ringsämnena kan transporteras på ett effektivt sätt. Eftersom biogödselhantering och biogödsel-
användning är en viktig aspekt vid forskning och utveckling kring biogasproduktion inkluderades 
även denna del av kedjan i SGC:s nya ramprogram som startades under året. I två projekt som 
påbörjades under 2009 berörs just förädling av biogödsel.

I samband med IEA Bioenergy Task 37’s möte i Wien, 
Österrike, besöktes Wiens biogasanläggning där 

stadens matafall rötas.

Internationellt erfarenhetsutbyte

SGC är, på uppdrag av Energimyndigheten, Sveri-
ges representant i IEA Bioenergy Task 37 Energy 
from Biogas and Landfill Gas. Syftet med arbetet 
är att genom ett ökat informationsutbyte mellan 
de deltagande länderna förbättra förutsättning-
arna för en ökad produktion och användning av 
biogas. Gruppen består av representanter från 
tio medlemsländer. Dessa är Schweiz, Sverige, 
Österrike, Kanada, Danmark, Frankrike, Storbri-
tannien, Finland, Nederländerna och Tyskland. 
Möten hölls under 2009 i Jyväskylä, Finland 

samt i Wien, Österrike. Under året färdigställ-
des en ny broschyr om uppgradering: Biogas 
upgrading technologies – developments and 
innovations”. Denna broschyr samt mycket an-
nan information från medlemsländerna finns 
på gruppens hemsida på www.iea-biogas.net.

Deponigas som fordonsbränsle

Deponigas uppgraderas på andra håll i världen, 
men än så länge inte i Sverige. Intresset för att 
tillvarata denna gas är dock mycket stort. Depo-
nigas innehåller, till skillnad från biogas produce-
rad i rötkammare, oftast även kväve. Även andra 
ämnen kan förekomma i högre koncentrationer i 
deponigasen. Detta medför andra krav på tekni-
ken för uppgradering av gasen. I ett SGC-projekt 
som påbörjades under året har man samman-
ställt potentialer för deponigas samt tekniklös-
ningar och leverantörer av denna teknik.

Förädling av biogödsel

Med en ökad biogasproduktion ökar också 
mängden producerad rötrest och biogödsel. 
För att kunna sluta kretsloppen för närings-
ämnena i biogödseln är det viktigt att denna 
tas om hand och sprids på åkermark. Eftersom 
biogödseln, när den lämnar rötkammaren, 
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innehåller mycket vatten kan transportkost-
naden för biogödseln bli hög. Ett alternativ är 
därför att genom förädling av biogödseln få 
en produkt med lägre vatteninnehåll och med 
högre koncentration av näringsämnen. Därför 
startades två projekt under 2009 där man när-
mare studerar tekniker för detta. I det ena pro-
jektet gör man en kartläggning över tillgängliga 
tekniker och dess leverantörer, och i det andra 
projektet tittar man specifikt på att fälla ut nä-
ringsämnena i form av struvit.

Källsorterat hushållsavfall förbehandlas på NSR i en
skruvpress. Denna förbehandlingsteknik utvärderades i

ett av SGC:s projekt inom Biogasteknikområdet.

Förbehandling av matavfall

För att kunna öka biogasproduktionen är det 
viktigt att ta in mer nedbrytbart material till 
biogasanläggningarna, men också att se till att 
man får ut så mycket biogas från materialet 
som möjligt. Förbehandling av material som 
kommer till en biogasanläggning görs dels för 
att göra materialet mer lätthanterligt, men 
också för att öka tillgängligheten på materia-
let så att mikroorganismerna i rötkammaren 
kan bryta ner det. Det finns många olika tekni-
ker för förbehandling och de har olika för- och 
nackdelar. På NSR i Helsingborg förbehandlas 
matavfall genom att passera en skruvpress som 
separerar bort plast och liknande till ett rejekt 
som går till förbränning. Den andra fraktionen 
går efter skruvpressen vidare till biogasanlägg-

ningen. I ett SGC-projekt utvärderades denna 
teknik med avseende på hur effektivt den se-
parerar fraktionerna samt hur mycket av biolo-
giskt nedbrytbart material som försvinner med 
rejektet. Man studerade också möjligheter för 
att optimera förbehandling med skruvpress.

”Kryoteknik för biogasbranschen” anordnades i samarbete 
med bland andra Grontmij AB. Efter seminariet besöktes

Sjölunda uppgraderingsanläggning i Malmö.

Kryoseminarier för biogasbranschen

På senare tid har intresset för kryogen uppgrade-
ring samt produktion av flytande biogas ökat. SGC 
anordnade därför i samarbete med Grontmij AB, 
Avfall Sverige, Biogas Syd, Svenska Biogasfören-
ingen och Svenska Gasföreningen ett seminarium 
med titeln: ”Kryoteknik för biogasbranschen”. Se-
minariet hölls i Malmö och lockade ett hundratal 
personer. Dagen innehöll presentationer om bland 
annat tekniska aspekter vid produktion och distri-
bution av flytande biogas, status för utvecklingen 
samt planer inom området från branschens stora 
aktörer. Efter presentationer och lunch besöktes 
Sjölunda uppgraderingsanläggning. Där uppgra-
deras biogas från ett avloppsreningsverk i en PSA- 
anläggning och gasen matas sedan in på gas- 
nätet. Presentationerna samt slutsatser från da-
gen sammanställdes senare i en SGC-rapport. 
Några veckor efter seminariet anordnade Bio-
gas Öst i samarbete med Miljöförvaltningen 
Stockholms stad ett liknande seminarium med 
titeln: ”Seminarium om LBG (flytande biogas)”. 
Dokumentationen från detta seminarium pu-
blicerades också i rapporten.  
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Programområde Förgasning och metanisering

Förgasning av biobränslen förväntas bli en nyckelteknologi i strävan efter högkvalitativa, förnybara 
och uthålliga bränslen/drivmedel, såsom SNG (Substitute Natural Gas), DME (DiMetylEter) och vät-
gas. SNG via förgasning/metanisering av biomassa kan distribueras och användas på samma sätt 
som uppgraderad biogas och naturgas. Produktion av Bio-SNG har demonstrerats i anläggningen i 
Güssing, Österrike baserat på träflis och under 2009 invigdes en tankstation i anslutning till förgas-
ningsanläggningen. Nästa steg i utvecklingen förväntas genomföras inom GoBiGas-projektet, där 
Göteborg Energi AB som huvudägare planerar tillsammans med E.ON Gasification Development AB 
att bygga en förgasningsanläggning i två etapper, där den första etappen (20 MWgas) planeras 
tas i drift under 2012.  Det finns fortfarande stora utvecklingsbehov kopplade till biobränslebaserad 
förgasning avseende komponenter, system, integrering och processoptimering.

Utvecklingsarbetet kring SNG sker främst på den internationella arenan och SGC arbetar aktivt 
för att hämta hem kunskap, resultat och erfarenhet till gagn för svensk industri. Programområdet 
syftar till att finna tekniker och systemlösningar som innebär att uthålliga och ekonomiskt bär-
kraftiga system för produktion av SNG och andra gasformiga bränslen/drivmedel utvecklas.

Internationellt seminarium om förgasning och 
metanisering

Den 22-23 oktober 2009 anordnade SGC sitt 
årliga internationella förgasningsseminarium i 
Stockholm. Totalt var 17 internationella och na-
tionella experter inbjudna att tala. Seminariet 
lockade till sig totalt 106 personer från 13 län-
der och seminariet hade, utöver det stående 
blocket där produktionstekniker för förgasning 
av biomassa presenteras, speciellt fokus på 
gasrening och syntetisering.

Kathrin Bienert från CHOREN presenterade det senaste från 
förgasningsanläggningen i Freiberg, Tyskland. Anläggningen 

ska producera Fischer-Tropsch-diesel från träflis.

Internationella talare var Lars Otter, Lurgi GmbH, 
Kathrin Bienert, CHOREN, Kasper Lundtorp, 

Babcock & Wilcox Vølund A/S, Esteban Chornet, 
Enerkem, Cesar Dopazo, University of Zaragoza, 
Francesco Fantozzi, University of Perugia, Robin 
Zwart, Energy Research Centre of the Nether-
lands, Reinhard Rauch, Vienna University of 
Technology, David Dayton, Research Triangle 
Institute, Tim Schulzke, Fraunhofer UMSICHT, 
John Bøgild Hansen, Haldor Topsøe A/S, Jan-
Willem Könemann, Dahlman och Alexander 
Vogel, E.ON Ruhrgas AG.

Nationella talare var Ingvar Landälv, Chemrec AB, 
Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB, Henrik 
Kusar, Energimyndigheten och Michelle Ekman, 
Svenska Gasföreningen. Seminarieordförande 
var Staffan Karlsson, SGC. Sammanfattning och 
samtliga presentationer kan laddas ned via semi-
nariets hemsida www.sgc.se/gasification2009.

Green SNG 

Projektet syftar till att undersöka förutsättning-
ar och möjligheter för samproduktion av SNG 
(Substitute Natural Gas) och FT-diesel (Fischer-
Tropsch-diesel) i Sverige. Arbetet genomförs 
under fyra år av en doktorand på Kemisk Tek-
nologi, KTH. Projektet finansieras till 40 % av 
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Energimyndigheten via Energigastekniskt ut-
vecklingsprogram 2009-2012, resterande del 
finansieras av svensk industri. I projektets re-
ferensgrupp sitter representanter från E.ON Gas 
Sverige AB, Göteborg Energi AB, Öresundskraft AB, 
Preem AB och Perstorp Bioproducts AB. 

En holländsk förstudie har visat att effektiviteten 
i en sådan process kan ökas från 55 % till över 
70 % jämfört med om enbart diesel hade tillver-
kats via Fischer-Tropsch. Syftet med projektet är 
att, utgående från förgasad biomassa i Sverige 
från två huvudtyper av förgasare, undersöka hur 
olika processkoncept och processparametrar 
kan påverka ekonomin. Härvidlag spelar FT-kata-
lysatorn och metaniseringskatalysatorn stor roll. 
Syftet är också att belysa hur katalysatorsam-
mansättningen för de båda katalysatorerna kan 
påverka den totala ekonomin för framställning 
av SNG och FT-bränslen. Det vill säga jämfört 
med hollandsstudien ska detta projekt dels stu-
dera Sveriges situation och dessutom utveckla 
både FT-katalysatorn och metaniseringskataly-
satorn så att en optimal produktion erhålls för 
svenska förhållanden.

Cobalt/Silica-katalysator som är preparerad med mikroemulsion.

Marknadsförutsättningar för SNG i Sverige och 
i Europa

Studiens syfte var att undersöka hur förutsätt-
ningarna ser ut för att distribuera SNG, produ-
cerad i Sverige, på den europeiska marknaden. 
En jämförelse genomfördes av hur styrmedel 

och stöd i andra EU-länder påverkar förutsätt-
ningarna för produktion av SNG i Sverige för an-
vändning inom transportsektorn, industrin och 
energisektorn i Danmark, Tyskland, Nederlän-
derna och Storbritannien som exempel. Särskilt 
intressant var att belysa möjligheterna i res-
pektive land att tillämpa den så kallade ”grön 
gas”-principen, det vill säga att SNG ska kunna 
fördelas till valfria uttagspunkter på hela det in-
tegrerade europeiska gasnätet. Gasen behöver 
inte rent fysiskt nå de aktuella uttagspunkterna, 
på liknande sätt som gäller för ”grön el”.

Jämförelsen mellan de studerade länderna som 
genomfördes i studien visar på att förutsätt-
ningarna skiljer sig åt, gällande både marknad 
och ambitioner att nyttja förnybar gas inom 
olika sektorer. Biogas nyttjas för el- och vär-
meproduktion i samtliga länder men en ökad 
användning och uttalade ambitioner för att ut-
nyttja biogas till transportsektorn ses främst i 
Nederländerna, Tyskland och Sverige. Slutrap-
porten kan laddas ned via www.sgc.se/doku-
ment/SGC212.pdf.

Teknikbevakning och kommunikation inom 
förgasningsområdet

SGC arbetar systematiskt med att bygga upp 
de kontaktytor som krävs för att bedriva en ef-
fektiv teknikbevakning inom området. Under 
2009 har aktiviteten finansierats av ett stort 
antal industriella intressenter samt av Energi-
myndigheten via Energigastekniskt utvecklings-
program. Bland aktiviteterna under 2009 ingick 
anordnande av studiebesök i samband med 
programgruppens möten, SGC har deltagit som 
föredragshållare på Energitinget, Fjärrvärmeda-
garna, GasSeminariet och GasDagarna. Övriga 
konferenser som besökts är bland annat ICPS-
konferensen i Wien och Bio-SNG konferensen 
i Zürich. SGC har även skrivit artiklar som har 
publicerats i tidningarna Energimagasinet, Av-
fall & Miljö och på Världsgaskonferensen 2009 
i Buenos Aires. 
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Programområde Distribution och lagringsteknik

Det svenska gasnätet sträcker sig utmed västkusten mellan Trelleborg i söder och Stenungsund i norr 
med en förgrening österut till Gnosjö. Distributionsnätet för naturgas i Sverige omfattar i dag cirka 
600 km transmissionsledningar och cirka 2 000 km distributionsledningar som förser kunderna med 
naturgas och biogas. Naturgasen i det svenska nätet kommer från de danska gasfälten i Nordsjön. 
Biogasen matas för närvarande in på naturgasnätet vid sju anläggningar, på följande orter, Laholm, 
Helsingborg (2), Bjuv, Göteborg, Malmö och Falkenberg. Förutom ett antal lokala biogasnät finns 
även ett gasnät i Stockholm som försörjer cirka 90 000 kunder med stadsgas. Gasen produceras i 
ett spaltgasverk beläget i Hjorthagen ute i Värtahamnen men under 2010 kommer produktionen 
att ställas om och istället kommer nätet att försörjas med en blandning av naturgas/biogas och 
luft. Naturgasen kommer till Stockholm i form av LNG (Liquefied Natural Gas) där den förångas och 
sedan distribueras ut på nätet.

Utvecklingsarbetet på distributionssidan syftar till att finna tekniker, material, systemlösningar och 
kvalitetssäkringsmetoder som medför lägre investerings-, drift- och underhållskostnader, ökad leve-
ranstrygghet samt en hög säkerhetsnivå i distribution av energigaser.

Geofysik för detektering av gas på deponier

Att det bildas gas i deponier är känt sedan 
länge och under senare år har det mer och 
mer uppmärksammats att deponier läcker gas 
till atmosfären som bidrar till att påskynda de 
globala klimatförändringarna. Lokalt påverkar 
gasläckage från deponier närmiljön främst ge-
nom luktstörningar. En viktig process för att 
undvika dessa problem vid drift av deponier 
är att utvinna deponigasen och återvinna den 
energi som finns i gasen istället för att den ska 
läcka ut till atmosfären. Deponigas utnyttjas i 
dag främst för el- och värmeproduktion, men 
det finns planer på att uppgradera gasen så den 
kan användas som fordonsgas etc.

Resistivitetsmätning på deponi.

Utvinningen av gas sker med hjälp av brunnar 
som installeras i deponierna, brunnarna suger 
ut gasen underifrån och leder gasen vidare till, 
till exempelvis en gasmotor som producerar el 
och värme. Gaspotentialen i deponierna beror 
på avfallets sammansättning, men även fukt-
halt och avfallets placering i deponin spelar 
stor roll. För att kunna effektivisera gasuttaget 
och därmed energiåtervinningen, till exempel 
genom en mer effektiv placering av gasbrunnar, 
finns det ett behov av information om hur de-
ponin är uppbyggd och om det finns zoner med 
ansamling av gas respektive vatten.

Syftet med detta SGC-projekt var att utveckla 
en teknik och en metodik som baseras på elek-
triska resistivitetsmätningar för att bättre för-
stå förekomst och rörelser av gas och vatten i 
deponier. Projektet syftar därmed också till att 
bättre kunna utnyttja energipotentialen i gasen 
och att minska föroreningsbelastningen till at-
mosfären och till vattenresurser. Mätningar ut-
fördes vid fyra olika deponier, tredimensionella 
mätningar som repeterades för att analysera 
förändringar i resistivitet med tiden. Parallellt 
med dessa mätningar mättes även bland annat 
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portryck och marktemperatur. Resultaten från 
resistivitetsmätningarna visar på stora variatio-
ner i deponierna, såväl rumsligt som tidsmäs-
sigt. Mycket snabba förändringar i resistivitet 
har uppmätts och förändringarnas hastighet ty-
der på ändringar i gastrycket i avfallet. Därmed 
har det visat sig att det är möjligt att detektera 
gasflöde i deponier, vilket var huvudsyftet med 
projektet. Slutrapporten finns att ladda ned via 
SGC:s hemsida.

Acceptanskriterier för repor och intryck i 
plaströr

Nya grävningsfria läggningsmetoder och en 
ökande användning av befintliga ospecificerade 
massor som återfyllning har gjort och kommer 
att göra läggning av plaströrsledningar alltmer 
kostnadseffektivt. Men det har också aktua-
liserat frågan om hur repor och intryckningar 
på plaströr påverkar ledningars hållfasthet och 
livslängd och hur man på rimligt sätt säkerstäl-
ler att rör lagda med till exempel styrd borrning 
eller rörspräckning inte har påverkats på ett 
otillbörligt vis. Problemet med att bedöma ha-
veririsken är likartad för rörledningar för gas-, 
vatten-, och fjärrvärmeapplikationer. 

Huvudsyftet med projektet var att kartlägga 
effekten av repor och intryckningar på den 
tekniska livslängden hos trycksatta respektive 
trycklösa plaströr samt ta fram kriterier för 
maximalt tillåtna rep- och intrycksdjup.

Resultat från de omfattande tryckprovningarna 
visar att repor på upp till 10 mm kan accepteras 
för moderna bimodala PE 80- och PE 100-rör 
utan reduktion av tillåtet arbetstryck. För rör av 
äldre material kan dock ett reducerat arbets-
tryck krävas redan vid mindre repor.

Studien indikerar också på att för samma rela-
tiva repdjup, krävs en ökad reduktion av trycket 
vid ökad rördimension.

Resultaten från provningarna av trycklösa rör, 
visar att små repor vid måttlig ovalisering och 
realistiska intryckningar i rumstemperatur inte 
påverkar rörens livslängd.   

För att kunna bedöma om en aktuell repa på-
verkar rörets livslängd måste repans djup upp-
skattas. För att kunna mäta repdjup på befintlig 
ledning i fält har det inom projektet tillverkats 
en enkel repdjupsmätare. Slutrapporten finns 
att ladda ned via SGC:s hemsida. 

I projektet undersöktes hur repor och intryck påverkar
hållfasthet och livslängd på plaströr.
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Programområde Energigasanvändning

Verksamheten inom Programområde Energigasanvändning fokuserar mot att identifiera, ut-
veckla och demonstrera teknik som innebär effektiv användning av gasformiga bränslen med 
minimala emissioner. Tekniken är bränsleoberoende och applikationer som globalt utvecklats för 
naturgas och gasol blir därmed tillgängliga för exempelvis biometan- och biopropandrift utan 
några modifikationer.

Programområde Miljöteknik arbetar med övergripande frågor för gasbranschen och verksam-
heten är främst inriktad mot att inhämta och sammanställa material kring energigasernas och 
andra bränslens miljöpåverkan.

Utveckling av bränslecellsbaserad kraftvärme/
kyla 

De krav som man ställer på framtidens energi-
tekniker är framför allt resurssnålhet och låga 
emissioner. Bränslecellen med sin höga verk-
ningsgrad är en sådan teknik och värmepum-
par en annan. Inom projektet kommer man att 
utveckla och utvärdera en prototyp som inne-
håller båda dessa komponenter och systemet 
kommer att kunna producera antingen enbart 
el eller kombinationer av el, värme och kyla. 
Den höga totalverkningsgraden är nyckeln till 
framgång, man räknar med att kunna uppnå en 
energiutnyttjandegrad på över 200 % baserat 
på erhållen värme och använd naturgas. Dess-
utom i en skala lämplig för småhus och mindre 
fastigheter. Uppvärmning med gaspanna är re-
dan i dag det mest effektiva sätt att producera 
värme i sin villa eller fastighet och med den 
föreslagna tekniken blir fördelarna mot annan 
bränslebaserad teknik enorma. Projektet utförs 
av Catator AB med stöd från Energimyndig- 
heten via SGC och ett tiotal andra parter. 

Framställning av grön etan och propan från 
glycerol

Glycerol är en ofarlig kemikalie som erhålls som 
restprodukt från bland annat biodiesel och eta-
noltillverkning. Tack vare tillväxten inom dessa 
båda bränslen, finns det i dag och för en över-
skådlig framtid tillgång till stora mängder billig 
glycerol. Dessutom är glycerol en förnyelsebar 
råvara vilket gör den mycket attraktiv för vida-

reförädling. Företaget Biofuel-Solution har ut-
vecklat katalytiska processer som omvandlar 
glycerol till antingen förnyelsebar etan eller 
propan. Etan kan exempelvis blandas in i na-
turgas eller uppgraderad biogas och propan är 
detsamma som gasol. En förstudie under 2008 
visade på en stor potential och acceptabla eko-
nomiska kalkyler och i denna fas genomförs 
försök i labbskala för att utveckla och verifiera 
de goda resultaten. Projektet finansieras av 
Energimyndigheten via SGC, Biofuel-Solution, 
Göteborg Energi AB och AEGPL (europeiska ga-
solföreningen). 

Inom ett par år kan grön gasol finnas ute i handeln.  

Termo-ekonomisk optimering av kraftverk 

SGC har i samarbete med Siemens Industrial 
Turbomachinery AB, LTH och Öresundskraft AB 
sedan snart 10 år tillbaka arbetat med Artifi-
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ciella Neurala Nätverk (ANN) för att prediktera 
och optimera prestanda hos moderna kraft-
verk. Resultaten har varit positiva och visar tyd-
ligt på den stora potential som tekniken inne-
bär. Den enda begränsningen har varit att det 
krävts tillgång till mätdata för den aktuella an-
läggningen för att träna upp ANN-systemet. För 
nya anläggningar har man sällan tillgång till mer 
än högst ett par hundra timmars data när drift-
sättningen sker och detta är inte tillräckligt för 
att träna upp ett ANN-system. Nya studier visar 
dock att man kan använda artificiellt framtagna 
data, exempelvis via kraftverkstillverkarens de-
signverktyg, för att generera de data som krävs 
för att träna upp ANN-systemet. I takt med att 
verkliga data blir tillgängliga under senare drift, 
kan ANN-verktyget finkalibreras efter hand. 
Detta öppnar möjligheten att leverera helt nya 
anläggningar med ANN-system för övervakning 
och prestandaoptimering vilket ökar kommer-
sialiseringsmöjligheterna. I detta avslutande 
projekt skall teorin utvärderas mot praktiska 
data vilket förhoppningsvis skall kunna betyda 
en kommersiell introduktion av tekniken. I det 
pågående projektet deltar utöver ovanstående 
företag också Göteborg Energi AB. 

Robusta och tillförlitliga bränsleceller

Inom vissa applikationer (exempelvis reserv-
kraft och strömförsörjning av avlägsna mindre 
förbrukare) har bränslecellstekniken sådan ka-
rakteristik att den är överlägsen konkurrerande 
teknik såsom batterier och små generatorer. 
Samtidigt ställer ovan nämnda applikationer 
mycket stora krav på systemet avseende bland 
annat uppstartstid, tillförlitlighet och påverkan 
från yttre faktorer som vind, sol, vatten, kyla 
och värme. Syftet med projektet är att utveckla 
tillförlitlighet och livslängd till sådana nivåer att 
prestanda överstiger både batterier och för-
bränningsmotorbaserade kraftlösningar och 
därmed öppnas marknaden för de allra mest 
kritiska och minst priskänsliga tillämpningarna. 

Inom projektet har ett antal högt ställda mål 
tagits fram som förhoppningsvis kan uppnås. 
Projektet leds av Cellkraft AB med stöd av AGA 
Gas AB och Energimyndigheten via SGC. 

Fältprovningsbod hos Cellkraft AB.
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Programområde Gasformiga drivmedel

I det nya ramprogrammet 2009-2012 ingår nu det nya programområdet för gasformiga drivmedel 
och gasfordon. Verksamheten syftar till att expandera och säkerställa utnyttjandet av gasformiga 
drivmedels potential i transportsektorn, och främja ett fortsatt stigande utnyttjande för drivme-
delstillämpningar av nuvarande biogasproduktion och framtida biogaspotential. I speciellt fokus 
står att inom Sverige finna och realisera de potentialer som finns för gasformiga drivmedel. Viktiga 
strategiska utvecklingsområden är tillvaratagande av lantbrukets potential, tunga fordon med fo-
kus på långväga transporter, stimulans av introduktion av LNG/LBG-teknik och motorteknisk ut-
veckling. En mjukare men ändå viktig fråga är stöd för marknadsutvecklande åtgärder, som till 
exempel framtagande av underlag för miljönytta och nya regelverk och standarder.

LCA för biodrivmedel i Sverige

Under 2009 startade den andra och avslutande 
fasen av det tvärsektoriella forskningsprojektet 
”LCA för biodrivmedel i Sverige”. Sammanlagt 
åtta olika biodrivmedelskedjor för RME, eta-
nol och biogas håller på att tas fram, med fo-
kus på första generationens biodrivmedel med 
senaste teknik. 21 olika företag och organisa-
tioner deltar i den industriella finansieringen, 
däribland LRF, Preem AB, BAFF, Avfall Sverige, 
SL, Flygbussarna och E.ON Gas Sverige AB. De 
framtagna data, som inkluderar direkta effek-
ter av markförändringar, fyller ett stort behov 
vad det gäller uppdaterade LCA-data från källa 
till hjul för svenska förhållanden. Resultaten 
kommer till exempel att användas i den euro-
peiska LCA-studien CONCAWE, och ingå i upp-
dateringen av IVL:s Miljöfaktabok. I basfallet 
kommer systemutvidgning att väljas framför al-
lokering baserat på energi, men det senare tas 
upp i känslighetsanalys för att jämförelse med 
EU:s direktiv om förnybar energi ska kunna gö-
ras. Utförare är Pål Börjesson med kollegor från 
Miljö och energisystem, Lunds universitet. Slut-
rapporten beräknas bli klar under våren 2010.

SGC deltar i nystartade EU-projektet GasHighWay

Under 2009 godkändes projektet GasHighWay 
för finansiering inom EU-programmet ”Intel-
ligent Energy Europe”. GasHighWay-projektets 
överordnade mål är att främja marknaderna för 
gasfordon i länderna som ligger på den nordsyd-

liga axeln mellan Finland och Italien. I projektet 
drar nya marknader i de baltiska länderna, Fin-
land, Polen och Tjeckien fördel av erfarenheter 
från de mer etablerade marknaderna i Sverige, 
Tyskland, Österrike och Italien. Projektet sam-
ordnas av Jyväskylä Innovation Oy i Finland och 
ska löpa fram till 2012. Fokus ligger på kon-
taktarbete gentemot identifierade målgrup-
per i utvalda regioner i projektländerna, för att 
konkret arbeta för etablerandet av produktion 
och uppgradering av biogas, nya tankstationer 
och övergång till gasdrift i fordonsflottor. Under 
kontaktarbetet ska information rörande förhål-
landen för gasfordonsmarknaden samlas in i de 
olika projektländerna. En syntes av projektets 
erfarenheter kommer mot slutet av projektet 
att förmedlas till beslutsfattare på EU- och na-
tionalnivå.

 
Projektets vision är att nya tankningsstationer etableras i 

projektländerna och knyts samman så det blir möjligt för gas-
fordon att färdas längs en ny nord-sydlig gasmotorväg, från 

Skandinavien genom centrala Europa ner till Italien.
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SGC är en av tretton organisationer som ligger 
bakom ansökan, och har som huvuduppgift 
att under det första året samla in och överföra 
befintlig och ny ”best practice”-kunskap, och 
samordna kartläggningen av nyckelaktörer i 
projektländerna. Denna databas av kunskap är 
tänkt att användas av målgrupperna som fakta-
underlag och inspiration.

Utvärdering av svensk biogasstandard

1999 kom den första versionen av den svenska 
standarden för uppgraderad biogas använd i 
gasfordon. SGC har under 2009 bedrivit pro-
jektet ”Utvärdering av svensk biogasstandard”, 
som samlat in erfarenheterna från använd-
ningen av den nuvarande standarden och även 
tittat på standardiseringsläget för biometan 
internationellt. Slutsatsen branschen har dragit 
är att Sverige fortsatt behöver en egen nationell 
standard, eftersom det internationellt fokuseras 
mer på inmatning av biometan på naturgasnä-
tet än användning av biometan direkt i fordo-
nen. Projektet rekommenderar också kvanti-
tativ standardisering av olja och siloxaner, och 
eventuellt ett sänkt maximalvärde för vatten. 
Slutrapporten beräknas bli klar under våren 
2010, och kommer att användas som underlag 
för den kommande revideringen av standarden, 
som sker i SIS/TK 415 Motorbränslens regi.

Utökad teknikbevakning och informations-
insatser

I Europa och världen i stort är gasdriven trans-
port på många ställen mer utbrett än i Sverige, 
som å andra sidan är i fronten vad det gäller 
användandet av förnybar gas till transport. 
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte ökar möjlig-
heterna att förverkliga gasformiga bränslens po-
tential i transportsektorn i Sverige och världen 
i stort. SGC deltar på mandat av Gasföreningen 
i NGVA Europe, den europeiska avdelningen 
av världsorganisationen för naturgasbilar, vars 
arbetsgrupper SGC under 2009 deltagit aktivt 

i för att driva och bevaka svenska branschfrå-
gor, till exempel med avseende på dual-fuel 
och LNG. I Sverige är SGC medlem av Gasför-
eningens fordonsgassektion, där vi stöttar sam-
ordnandet av dess aktiviteter, med fokus på de 
tekniska frågorna. SGC bevakar tillsammans 
med Gasföreningen branschens intressen inom 
standardiseringsarbetet. SGC sitter på Gasför-
eningens mandat i SIS/TK 415 Motorbränslen. 
På Energitinget 2009 höll SGC i sessionen ” För-
nybara energigaser - dagsläge och potential för 
biometan”, med cirka 70 deltagare. SGC deltog 
i Världsgaskonferensen i Argentina, WGC 2009, 
med en artikel accepterad som poster.

Mattias Svensson på WGC 2009 framför SGC:s poster, ”Re-
newable Methane: An Important Aspect when Establishing a 
More Diversified Sourcing and Distribution of Energy Gas in 
Sweden”. En sammanfattning av konferensen och upplevda 

intryck återfinns i SGC Nyhetsbrev nr 4 2009.

I Argentina kör det runt mer än 1,8 miljoner naturgasdrivna 
bilar, de flesta efterkonverterade personbilar som taxibilarna 

på bilden. I världen som helhet finns det just nu mer än 
11 miljoner metangasdrivna fordon.
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Projektkatalog 2009

Utvecklingsprojekt inom:

Miljöteknik
Framställning av biopropan från glycerol

Biogasteknik 
Nationell representant i IEA Bioenergy Task 37 Energy from Biogas and Landfill Gas
Deponigas som fordonsbränsle
Leverantörer för biogödselförädling
Rötning med inledande separat hydrolys samt efterrötning för utökad metanutvinning på avloppsre-
ningsverk och biogasanläggningar
Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall för biogasproduktion
Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Distribution och lagring 
Åtgärder mot förhöjda växelspänningsnivåer som kan orsaka beröringsfarliga spänningar och/eller växel-
strömskorrosion på jordförlagda naturgasledningar – Utarbetande av vägledning/Tillämpningsinstruktion
Detektering och kvantifiering av metangasläckage från deponier
Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr
Geofysik för detektering av gas i deponier
Klämning av rör med skyddsbeläggning

Energigasanvändning  
Driftsövervakning, feldiagnostik samt sensorvalidering av gasturbiner med artificiella neurala nätverk
Utveckling av bränsleflexibelt och högeffektivt kraft- och värmeaggregat
Robusta och tillförlitliga bränsleceller
Test av varierande gaskvalitet i gaspannor
Medverkan i KompetensCenter FörbänningsProcesser 2009
Förbränningsanalys i gasmotorer för optimal styrning och emissionsreducering

Förgasning och metanisering
Marknadsförutsättningar för biometan i Sverige jämfört med Europa
Processutveckling av samtidig produktion av syntetisk naturgas (Green SNG) och Fischer-Tropsch-bränslen
Förgasningsdatabas
Teknikbevakning och kommunikation, förgasning och metanisering inklusive seminarium

Gasformiga drivmedel
LCA för biodrivmedel i Sverige
Utvärdering av svensk biogasstandard
Demonstration och utvärdering av dual-fuel-tekniken

Interna projekt 
Resestipendium för internationella studier i energigasteknik
GasAkademin 
Information och teknikbevakning
Programutveckling

Utöver ovanstående har SGC medverkat i cirka 20 mindre projekt och uppdrag under 2009.
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SGC:s rapportserie 2009

Följande rapporter har publicerats under 2009 och finns tillgängliga för kostnadsfri nedladdning på SGC:s 
hemsida, www.sgc.se/rapporter. Delar av rapporterna får återges med angivande av källan.

SGC Rapport 213 International Seminar on Gasification 2009 - Biomass Gasification, Gas Clean-up and 
Gas Treatment. Jörgen Held, 2009.

SGC Rapport 212 Marknadsförutsättningar för biometan i Sverige jämfört med Europa. Linda Colmsjö, 
Ronny Nilsson, 2009.

SGC Rapport 211 Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr. Gunnar Bergström, Mathias Flansbjer, 
Linda Karlsson, Sven-Erik Sällberg, Kristian Thörnblom, 2009.

SGC Rapport 210 Hydrogen production for refuellig applications. Christian Hulteberg, Diane Aagesen, 2009.

SGC Rapport 209 Varierande gaskvalitet - Litteraturstudie. Corfitz Nelsson, 2009.

SGC Rapport 208 Detektering av gas i deponier med resistivitet. Håkan Rosqvist, Virginie Leroux,
Torleif Dahlin, Mats Svensson, Carl-Henrik Månsson, Magnus Lindsjö, 2009.

SGC Rapport 207 Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar. Anna Schnürer, Åsa Jarvis, 2009.

SGC Rapport 206 Gårdsbiogashandbok. Lovisa Björnsson, Stefan Dahlgren, Peter Eriksson, Mikael Lantz, 
Johanna Lindström, Maria Mickelåker samt projektledare Kjell Christensson, 2009.

SGC Rapport 205 Optimerad biogasproduktion med elektroporation. Martina Uldal, Lale Andreas,
Anders Lagerkvist, 2009.

SGC Rapport 204 Detection and quantification of methane leakage from landfills. Sven-Åke Ljungberg, 
Jan-Erik Meijer, Håkan Rosqvist, Stig-Göran Mårtensson, 2009.

SGC Rapport 203 Detektering och kvantifiering av metangasläckage från deponier. Sven-Åke Ljungberg, 
Jan-Erik Meijer, Håkan Rosqvist, Stig-Göran Mårtensson, 2009.

SGC Rapport 202 Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik för biogasbranschen och LBG - andra 
generationens fordonsgasbränsle. Anneli Petersson, 2009.

SGC Rapport 201 Studie av stora katalytiska brännare för naturgas. Fredrik Silversand, 2009.

SGC Rapport 200 Substrathandbok för biogasproduktion. My Carlsson och Martina Uldal, 2009.

SGC Rapport 199 Märkning av gaspannor. Mikael Näslund, 2009.

Totalt finns det närmare 300 rapporter, broschyrer, artiklar och informationsblad tillgängliga för nedladd-
ning på SGC:s hemsida.

Övriga publikationer 2009
Utöver ovanstående projektrapporter har SGC bland annat medverkat till att följande informationsmate-
rial tagits fram under 2009:

Petersson A., Wellinger A. Biogas upgrading technologies - developments and innovations. IEA Bioenergy.
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SGC:s delägare

SGC:s delägare är en heterogen grupp av energiföretag som har energigaser som en av flera pro-
dukter i sin verksamhet. Nedan följer en kort presentation av respektive delägare.

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB:s engagemang i naturgas och gasol är djupt och engagemanget går ända tillbaka 
till 1969 då man aktivt deltog i bildandet av Sydgas, numera E.ON Gas Sverige AB, se nedan.

E.ON Gas Sverige AB
E.ON:s engagemang i energigaser går ända tillbaka till 1969 då man aktivt deltog i bildandet av 
Sydgas, numera E.ON Gas Sverige AB. På E.ON Gas Sverige AB arbetar omkring 90 personer med 
energigaserna; naturgas, fordonsgas, biogas och gasol. Vi förvaltar det befintliga gasnätet och 
ser till att gasen når sina kunder i det 35-tal kommuner vi i dag verkar inom. Företaget bedriver 
dessutom teknisk service och besiktningsverksamhet. Utöver utveckling av det befintliga gasnä-
tet är E.ON Gas Sverige AB den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas i form av naturgas 
och biogas.

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

Svenska Gasföreningen
Svenska Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad an-
vändning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Svenska Gasföreningens 
vision är att 2020 ska energigaserna vara en del av det hållbara samhället och att vi då ska an-
vända cirka 40 TWh energigas, vilket är dubbelt så mycket som i dag.

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



Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB säljer energi i form av fj ärrvärme, kyla, gas och el samt diverse tjänster.
Göteborg Energi AB är en av Sveriges största gasanvändare i form av el- och värmeprodukti on i 
Rya kraft värmeverk. Göteborg Energi AB:s engagemang i förnybar gas är omfatt ande. 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 ti digt i frågan om att  få naturgas ti ll Sverige och västra 
Skåne. Verksamheten i koncernen omfatt ar i dag elnät, elförsäljning, elprodukti on, fj ärrvärme, 
fj ärrkyla, naturgas, biogas, kommunikati onsnät 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 produkti onsanläggningarna och ett  helt nytt  biobränsle-
eldat kraft värmeverk planeras.

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

Öresundskraft  AB
Öresundskraft  var ti digt engagerad i introdukti onen av naturgas i Sverige och är i dag en av aktö-
rerna på naturgasmarknaden. Öresundskraft  är en regional utvecklare som via samverkan stärker 
regionens positi on och som förser våra kunder med el, fj ärrvärme, naturgas, biogas/fordonsgas, 
fj ärrkyla, energilösningar och bredband. I Helsingborg är koncernen verksam inom förnyelsebar 
energi ti llsammans med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och VA-verket, där biogas pro-
duceras lokalt för att  i huvudsak användas ti ll fordonsgas. Öresundskraft  har investerat i fordons-
gasmackar för både bussar och personbilar och verkar akti vt för att  öka andelen gasdrivna fordon 
i regionen.

Telefon: 042-490 32 00
Hemsida: www.oresundskraft .se
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