
Svenskt Gastekniskt Center AB: Energigasteknisk utveckling 2013

∙ III ∙

”Catalyzing energygas development  
for sustainable solutions”

Energigasteknisk

UTVECKLING
2013

–Gröna gaser 
–Sommarskola
–Gas-/El-hybrid
–Internationellt



Svenskt Gastekniskt Center AB: Energigasteknisk utveckling 2013

∙ 1 ∙

Ett år har passerat – ett händelsrikt år. Skriver 
man inte alltid så? Kanske det – men det torde 
vara mer sant än på länge vad gäller SGC under 
2013. Det var året då ett nytt samverkanspro-
gram med Energimyndigheten förhandlades 
fram, när nya konferensserier såg dagens ljus 
och då en sommarforskarskola genomfördes 
för första gången. Välkommen till Svenskt 
Gastekniskt Center AB och en statusrapport 
om framtiden såväl som om 2013!

2013 var året då utredningen om hur en fossilfri 
fordonsflotta ska kunna realiseras i Sverige till sist 
blev färdig efter många års väntan. Det är uppen-
bart att gasen har en viktig roll att spela där – kan-
ske t.o.m. en huvudroll. Men el är så klart också en 
viktig komponent för framtidens fordonsdrift. Och 
kanske ska man inte vara så kategorisk att man 
säger att det måste vara det ena eller det andra. 
2013 var nämligen också året då den första gas-/
el-hybridbilen kunde presenteras för en svensk 
allmänhet efter ett lyckat demonstrationsprojekt i 
SGC:s regi. Det hela rörde sig om en konvertering 
av en Opel Ampera som sedan visades upp under 
poitikerveckan i Almedalen i Visby under stort me-
dialt intresse. Fordon kapabla att drivas på gas är 
en nyckelfråga för framtiden – men gasen måste ju 
också produceras någonstans.
 2013 var året då den första storskaliga dem-
onstrationsanläggningen för biogas framställd 
genom förgasning togs i drift (även om den of-
ficiella invigningen ägde rum först den 12 mars 
2014) i form av den hett efterlängtade GoBiGas-
anläggningen i Göteborg. Äntigen tog förgas-
ningsteknologin steget ut från laboratoriet och 
ritkontoren och nu väntar vi alla med spänning på 

VD har ordet

driftsresultat och på investeringsbeslut i mångmil-
jardklassen för stora kommersiella anläggningar i 
såväl Göteborg som Malmö och på sikt också på 
andra ställen i landet.
 2013 var också året då GasAkademins som-
marinternat genomfördes för första gången – en 
välkommen ny arena för doktorander och yrkes-
verksamma ingenjörer att utbilda sig i gasteknik 
och bytta nätverk för framtiden.
 I den här skriften finner du en sammanställning 
av ännu ett spännande år i centrum för den gas-
tekniska utvecklingen. Varmt välkommen till Ener-
gigasteknisk utveckling 2013!
 
Martin Ragnar
verkställande direktör 
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SGC är ett spjutspetsföretag inom hållbar 
utveckling med ett nationellt uppdrag. Vi ar-
betar under devisen ”Catalyzing energygas de-
velopment for sustainable solutions”. Företaget 
samordnar teknisk utveckling kring fram-
ställning, distribution och användning av en-
ergigaser och sprider kunskap om energigaser. 
Fokus ligger på förnybara gaser från rötning 
och förgasning. 

SGC ger ut faktabroschyrer och publicerar resultat 
från forskningsprojekt i rapportserien SGC Rap-
port. Rapporter kan laddas ned gratis, men det är 
också möjligt att prenumerera på dem i pappers-
form. Broschyrer går att köpa.
 SGC ägs av E.ON Gas Sverige AB (30 %), Energi-

gas Sverige AB (20 %), Swedegas AB (20 %), Göte-
borg Energi AB (10 %), Kraftringen AB (publ) (10 
%) och Öresundskraft AB (10 %) och är ett av om-
kring 100 cleantech-företag i Malmö och listat hos 
Malmö Cleantech City:s hemsida.

Fokusgrupperna spelar en 
central roll
En central del av SGC:s verksamhet är att tillhan-
dahålla arenor där ledande företrädare för gas-
branschen kan mötas. En sådan arena är de två 
fokusgrupper som träffas två gånger årligen för att 

Nedan: Fokusgrupperna är centrala i SGC:s verksamhet och samlar ett 
50-tal aktörer. Kommunikationen med den europeiska gasforskning-
sorganisationen GERG sker också genom fokusgrupperna.

Detta är SGC



Svenskt Gastekniskt Center AB: Energigasteknisk utveckling 2013

∙ 3 ∙

“The Swedish Gas Technology Centre joined 
the European Gas Research Group (GERG) 
early in 2013 and very quickly became one of 
the most active and supportive Companies in 
the organisation. Martin Ragnar and his team 
seem completely tireless in their efforts to en-
sure that Sweden is at the forefront of the ma-
jor developments in gas and low carbon tech-
nology. Extremely prolific, reliable and positive, 
they are above all great people to work with. I 
hope their contribution to GERG will grow and 
continue long into the future.” 

Robert Judd
Secretary General, GERG 

Nedan: SGC:s styrelse – från vänster: Tina Helin (vice ordförande), 
Ulrika Bergström, Åsa Burman, Lars Göransson, Anna Borg och Anders 
Mathiasson (ordförande).

diskutera gemensamma förslag till projekt. Grup-
perna är:
•	Avfalls- och jordbruksbaserad biogasproduk-

tion
•	Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och 

kraftproduktion
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Sedan 1993 bedriver SGC ett strategiskt sa-
marbete kring energigasteknisk utveckling 
med svenska staten, på senare år genom En-
ergimyndigheten. Samarbetet bedrivs i form 
av ett samverkansprogram som löper på fyra år 
i taget, för närvarande 130501–170430. Syftet 
är att med energigasernas hjälp finna vägar till 
ett hållbart samhälle.

Energimyndigheten har under denna period 
anslagit 32 MSEK som en 40-procentig finansier-
ing av forsknings-, utvecklings- och demonstra-
tionsprojekt kring energigaser. Återstående 60 % 
finansieras av industrin, löpande och på projekt-
basis så att en total projektbudget om 80 MSEK 
nåtts, d.v.s. 20 MSEK/år. 
 De viktigaste resultaten från föregående pro-
gramperiod (090401–130331) inkluderar:

Nya vägar mot förnybarhet
•	Viktiga bidrag till förgasningens utveckling 

mot kommersialisering, t.ex. i relation till 
GoBiGas-projektet

•	Ny process för grön(are) gasol

•	Öppningar för gröna gasers storskaliga in-
matning på det svenska gasnätet såväl som på 
europeiska naturgasnäten

Minskade klimatgasutsläpp
•	Ny process för att hitta gas i deponier – och att 

få ut mer metan

•	Underlag för introduktion av LNG som ersätt-
ning för olja och kol för sjöfarten och industri

•	 Identifiering av metanutsläpp längs kedjan 
från produktion till konsumtion av metan

Ökad säkerhet
•	Underlag för standardiseringsarbete på svensk 

och europeisk nivå

•	Utveckling och demonstration av robust och 
tillförlitlig reservkraft m.h.a. bränsleceller

•	Underlag för nya normer för säkrare fram-
ställning av biogas

Kunskapsuppbyggnad
•	Omfattande nationell och internationell te-

knikbevakning och kunskapsöverföring

•	Framtagandet av flera handböcker och fakta-
broschyrer

•	Miljöaspekternas fulla komplexitet beskriven 
för biodrivmedel inkl. metan genom LCA-
analyser

Ökad kostnadseffektivitet
•	Processförenklingar för ökad konkurrenskraft 

för grön gas

•	Demonstration och underlättande för 
marknadsintroduktion av olika högeffektiva 
lågemissionsteknologier för småskalig kraft-
värmeproduktion 

•	Avgörande roll för hightech-företagets Heat-
Core framväxt baserad på utvecklingen av en 
ultrakompakt katalytisk villagaspanna

Projektberedning
SGC samordnar teknisk utveckling kring fram-
ställning, distribution och användning av en-
ergigaser. Tillsammans med företag och med 
Energimyndigheten genomförs projekt som rap-

Samverkansprogram
Energigasteknik
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porteras i publikationsserien SGC Rapport. Under 
året har omkring 40 projekt bedrivits. För projekt-
beredningen tar SGC drygt 13 % av den totala 
projektkostnaden. I Figur 1 visas finansieringen av 
ett SGC-projekt finansierat av Energimyndigheten 
och industrin tillsammans. 

Figur 1. Projektbudget för projekt inom Samverkansprogram Energigasteknik.

“När Samverkansprogram Energi-
gasteknik togs fram var SGC en kon-
struktiv part i arbetet med att förän-
dra innehåll och inriktningen så att 
fokus på förnybara gaser förstärktes 
och blev tydligare.” 

Svante Söderholm
enhetschef Bränsleenheten,  
Energimyndigheten

Tekniska diskussioner om torrötning: Tekn. Dr. Supansa Youngsukkasem 
ställer frågor kring utrustningen på Västblekinge Miljö AB:s torrötnings-
anläggning i Mörrum till VD Göran Sternsén. Foto: Martin Ragnar.
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SGC:s roll i projektberedningen är:

1.Projektförslag
	− Gör programmet och programmets resultat 
kända genom föreläsningar på universitet och 
medverkan på mässor
	− Fånga upp frågor branschen tycker är intressanta 
och försöka hitta projektaktörer
	− Bistå med kontakter och tillhandahålla 
mötesplatser
	− Bolla och utveckla projektidéer med intressenter

2.Formalia
	− Svara på frågor om hur ansökningar till samver-
kansprogrammet ska se ut
	− Handlägga ansökningar genom fokusgrupper 
och programråd
	− Informera om kriterier för bedömning av ansö-
kningar
	− Skriva avtal med finansiärer och utförare
	− Sköta fakturering av finansiärer och utbetalnin-
gar till utförare
	− Följa upp avtalets genomförande

3.Resultatspridning
	− Publicera rapporten och skicka pressmedde-
lande om den
	− Distribuera rapporten
	− Kommunicera med journalister och sprida info i 
nätverk

Det kan vara på sin plats att förtydliga att detta innebär 
att SGC t.ex. inte självt tar fram alla projektförslag, skriver 
och lämnar in färdiga ansökningar, kan göra några ut-
fästelser om statlig medfinansiering, ombesörjer indus-
triell finansiering, språk-granskar text etc.

Figur 2. Processen från idé till Energimyndighetens beslut om medver-
kan i projektet.

Spinn-offer och kommers-
ialisering av projekten
Projekt inom samverkansprogrammet får inte ink-
ludera en regelrätt produktutveckling eftersom 
statsstöd inte får ges till sådan. Med det sagt är det 
både SGC:s, industrins och Energimyndighetens 
förhoppning att projekt-en ändå leder framåt och 
på längre sikt leder till spinn-offer av olika slag och 
kommersialisering. Det är av flera skäl svårt att 
mäta sådant. För andra året gör vi därför ett försök 
att följa upp genom en årlig enkät till projektledar-
na. Enkäten skickas ut till projektledarna för alla 
projekt som avslutats 12–24 mån tillbaka i tiden. 
En redovisning av spinn-offer av projekt avslutade 
under 2012 återfinns alltså i slutet av denna skrift. 

Att driva ett projekt med SGC
SGC är katalysatorn som får din idé att förädlas och 
förfinas och som förser dig med kontakter till andra 
intressenter. Det är inte något tvång att kontakta SGC 
inför en projektansökan, men du har allt att vinna på 
att göra så. Vill du ha Energimyndigheten med i pro-
jektet måste projektidén stämma överens med den 
aktuella utlysningen inom området. Processen för att 
få med Energimyndigheten i ett projekt illustreras i 
Figur 2.
 Efter fokusgruppens behandling, och när full in-
dustriell finansiering finns på plats, tas ansökan upp 
för behandling i Programrådet som bereder ärendet 
inför Energimyndighetens beslut om statlig medfin-
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Figur 3. Projektorganisation i av SGC koordinerade projekt.

ansiering. Oftast finns det fler bra projektförslag än 
det finns statliga pengar att fördela, varför ett bra 
projektförslag och programrådets förordande av 
projektet inte garanterar att statlig medfinansier-
ing erhålls. När alla beslut om finansiering är fattade 
skriver SGC ett avtal med finansiärer och utförare och 
projektet kan börja. Projektorganisationen illustreras 
i Figur 3.
 Utföraren utser en projektledare i sin organisation. 
Till varje projekt ska finnas en referensgrupp. Refer-
ensgruppen har i uppgift att fortlöpande faktagrans-
ka och följa projektet samt bistå projektledaren med 
slutgodkännande av rapporten. SGC har rätt att ingå 
i referensgruppen. Referensgruppen har regelbund-
na möten i proportion till projektets omfattning, 
dock alltid minst ett startmöte och ett avslutande 
möte. Projektledaren kallar till mötena. Kortfattade 
lägesrapporter ges en gång per kvartal för projekt 
med löptid på mer än sex månader till SGC och ref-
erensgruppen.

“I have been collaborating with SGC 
for more than a decade now. I have 
got to know several  employees of 
SGC, and the first aspect that came 
up in my mind when I thought of my 
experiences with SGC, is the dedica-
tion to the subjects we were/are work-
ing on. It is very stimulating to work 
with people with such dedication as 
it brings out the best in a collabora-
tion. Second point that came up in my 
mind concerns ‘expertise’ in combina-
tion with a ‘pragmatic approach’: as a 
front runner on biogas and biometh-
ane for sure SGC has played an impor-
tant role in the integration of sustain-
able produced gas in the energy mix in 
Sweden and Europe. This particularly 
includes the application of biometh-
ane in mobile applications. Power-to-
Gas is a relatively new subject for all of 
us, and I am looking forward to fur-
ther collaborating with SGC on map-
ping out the value of Power-to-Gas 
for the accommodation of renewable 
energy in the energy mix. 

Onno Florisson
Principal Consultant, DNV GL,  
Holland
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Man träffas genom SGC

Att sprida kunskap om energigaser handlar 
inte bara om att ta fram ny kunskap och pub-
licera rapporter. Lika viktigt är att finnas på 
plats på olika konferenser ute i världen med 
egna presentationer såväl som stora och ny-
fikna öron och med nätverkstentaklerna påko-
pplade. Och kanske ännu viktigare är att själv 
ta initiativ till olika arenor där branschen kan 
mötas och diskutera teknisk utveckling.

GGOS
Green Gas Research Outlook Sweden (GGROS) är en 
ny årligt återkommande vetenskaplig konferens 
med fokus på Sverige. Det blir en mötesplats för 
svensk akademisk forskning och industriell forsk-
ning och konferensen genomförs för första gån-
gen i Gävle 140324–140325.

GasAkademin
Gasakademins sommarinternat arrangerades till-
sammans med svenska akademier och företag för 
första gången sommaren 2013. Arrangemanget 
gick av stapeln på Korrö i mörkaste Småland och 
inkluderade fem intensiva dagar med föreläsn-
ingar från Sveriges ledande forskare inom gaste-
knik samt ett studiebesök på Västblekinge Miljö 
AB:s nya torrötningsanläggning i Mörrum. När-
mare 30 personer deltog i sommarinternatet, som 
återkommer sommaren 2014.

Green Gas 
Research
Outlook 
Sweden

Nedan: IBBA seminar med rötrestfrågan i centrum för diskussionen 
samlade ett 50-tal delegater från Östersjöländerna. Seminariet gick 
av stapeln i bästa Texas-stil i Höör mitt i Skåne. Foto: Martin Ragnar.
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“Genom sitt starka engagemang och 
breda nätverk inom området grön 
energigas – såväl nationellt som inter-
nationellt – lever SGC väl upp till sin 
devis ‘Catalyzing energygas develop-
ment for sustainable solutions’”. 

Per Mårtensson
föreståndare Biogas Research  
Center (BRC), Linköpings universitet

IBBA Seminar
Genom ett samarbete med tyska Institute for Biogas  
upprättades anordnades 130905 för första gån-
gen inom ramen för InterBaltic Biogas Arena (IBBA) 
ett seminarium om rötrest och rötresthantering 
för forskare kring Östersjön. Seminariet lockade 
ett 50-tal deltagare.

Stadsgasforum
Stadsgasforum är en årlig mötesplats för de fyra 
nordiska företag som ägnar sig åt framställning 
och distribution av stadsgas. Ledande företrädare 
för branschen samlas på initiativ av SGC för att ut-
byta tankar och erfarenheter och samlade senast 
ett tjugotal deltagare.

ISG
International Seminar on Gasification är en år-
ligt återkommande internationell konferens med 
inbjudna talare där förgasning och teknologier 
kopplade till denna står i fokus. Seminariet är en 
väletablerad mötesplats för europeiska institut 
och industrier och arrangeras årligen sedan 2007 
under två dagar i mitten av oktober. Hösten 2013 
lockade arrangemanget 125 deltagare från 15 
länder.

Glada deltagare på GasAkademins som-
marinternat på Korrö. Foto: Martin Ragnar.
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Sverige är världsledande på ett flertal områden 
som har med gas att göra. Därför är det viktigt att 
visa världen vad vi kan så att fler kan följa efter. 
Självklart finns det också mycket att lära utifrån. 
Därför är det viktigt att SGC som företrädare för 
den svenska gasbranschen syns i Europa och 
världen. Det gör vi på en mängd olika sätt.

GERG
Sedan 2013 är SGC som enda svenska organisation 
medlem i den europeiska gasforskningsorganisatio-
nen GERG med säte i Bryssel. GERG är en plattform 
för samverkan och informationsutbyte och för också 
gasbranschens talan i forskningsfrågor i relation till 
Europaparlamentet och EU-kommissionen och har 
närmare 30 medlemmar. Organisationen har fyra 
strategiska mål, nämligen att:
•	Säkra Europas gasförsörjning
•	Förbättra gasnätens säkerhet och integritet
•	Utveckla smart gasanvändning och nya områden
•	Förbättra gasens och energisystemets hållbarhet

SGC:s syfte med medlemskapet är att:
•	Verka för att GERG blir en ledande kraft för den 

gröna omställning som Europas gasindustri 
måste genomgå

•	Samla svenska aktörers intressen i GERG
•	Ta initiativ till FoU-projekt för andra GERG-

medlemmar att gå med i
•	På detta vis sätta Sverige på kartan som en 

viktig spelare i framtidens värld av gröna gaser

I Europa och världen

Det är viktigt att svenska företag och organisationer 
tar initiativ till och medverkar i många GERG-projekt 
för att maximera nyttan med medlemskapet. GERG-
projekt är ofta av jämförande natur där metoder 
och företeelser i olika länder jämförs för att försöka 
finna en väg framåt, snarare än djuplodande forskn-
ingstunga projekt. För konsultbolag kan ett GERG-
projekt också vara ett utmärkt sätt att visa upp sig på 
den eurpeiska arenan och en möjlighet att växla upp 
en liten egensatsad peng mångfalt. Du som vill ta ini-
tiativ till ett GERG-projekt skriver ner ett par sidor om 
det tänkta projektet varefter SGC lägger fram förs-
laget under vår- eller höstmötet i lämplig grupper-
ing inom GERG. Som medlem i SGC:s fokusgrupper 
får man därtill direktinformation om förslag om nya 
projekt från andra GERG-medlemmar.  

Standardisering
SGC medverkar i standardiseringsarbetet inom CEN/
PC408 kring framtagandet av en standard för for-
donsgas och är också aktivt i motsvarande arbete på 
nationell nivå i Sverige.

“SGC:s tidiga aktivitet 
inom biogas har varit 
ett viktigt bidrag till 
att föra utvecklingen 
framåt för förnyelsebar 
gas i hela Europa.”  

Hans Rasmusson
Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW)
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DGC
SGC samverkar med Dansk Gasteknisk Center 
a/s (DGC) sedan många år. Dels träffas lednings-
grupperna för de båda företagen ett par gånger 
årligen för kunskapsutbyte och diskussioner kring 
gemensamma satsningar. Dels finns SGC repre-
senterat i SGC:s tre fagudvalg (motsvarande SGC:s 
fokusgrupper) för Gasanvendelse/installationer, 
Gastransport respektive Gasmåling.

IEA
SGC representerar på uppdrag av och med ekono-
miskt stöd från Energimyndigheten Sverige i In-
ternationella Energibyråns (IEA) annex 37 Energy 

“DGC har arbejdet sammen med SGC 
gennem mange år og værdsætter 
samarbejdet højt. Vi har fælles projek-
ter og samarbejder desuden i gassek-
torens danske fagudvalg og svenske 
fokusgrupper. SGC har blandt andet 
bidraget med deres store viden om 
forgasning og gas i transportsektoren, 
og denne erfaring fra svenske forhold 
tillægger vi stor betydning i Danmark. 
På tilsvarende vis drager SGG fordel af 
vores viden i Danmark om for eksem-
pel gasanvendelse og -målinger. Det 
står højt på agendaen hos DGC at vi 
videreudvikler vores samarbejde, til 
forventelig stor fordel for os begge. 
Det ser vi frem til.”

Thea Larsen
Adm. Direktør DGC

from biogas and landfill gas och har där en central 
roll som bl.a. tar sig uttryck i ett flertal uppdrag om 
framtagandet av faktabroschyrer.

Svensk teknikexport
Vinnova stöder framtagandet av strategiska fors-
knings- och innovationsagendor i syfte att sam-
la viktiga exportbranschers syn på hinder för en 
snabbare expansion internationellt. Våren 2013 
tog SGC initiativ till en sådan agenda, som un-
der hösten 2013 tog sin form genom ett inten-
sivt arbete med tjugotalet medverkande aktör-
er. Agendan fick namnet Teknikexport kring Grön 
metan från restprodukter till nät och pump och 
fokuserar på export av teknologi och expertis 
inom deponigas- och rötgasområdena. Agen-
dan, som publicerades som SGC Rapport 292, 
kan läsas som en i branschen välförankrad kata-
log över viktiga forskningsfrågor där det står var 
och en fritt att fånga upp dessa och söka medel 
för genomförandet.

Sverige är världsledande
Sverige är världsledande inom gasområdet på bl.a.:
•	På att från avfall framställa biogas i högt utbyte
•	På att uppgradera biogas till fordonsbränsle
•	På icke ledningsbunden gasdistribution
•	Och har världsledande leverantörsföretag för 

gröna gasapplikationer såsom Biogas Systems, 
Bisosling, Chemrec, Greenlane Biogas, Läckeby 
Water, Malmberg Water, Valmet Power, MGE- 
teknik, Scandinavian Biogas fuels, Swedish 
Biogas International etc.

Dessutom finns i Sverige ledande expertis och ett ser-
iöst industriellt engagemang för FoU kring förgasning.
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Under 2013 koordinerade SGC ett 40-tal pro-
jekt. 21 av dessa avslutades under året och 
publicerades i rapportserien SGC Rapport. Här 
gör vi ett nedslag bland några spännande pro-
jekt. Alla rapporter hittar du på www.sgc.se 
och de kan laddas ned gratis därifrån.

Några nyliga projekt

RÖTNING: Ny analysmetod 
säkrar biogasprocessen
Vad innehåller substraten som används vid 
rötningen, vilka egenskaper har de och hur 
mycket biogas kan produceras? Dessa frågor 
och många fler kan nu besvaras med större 
precision än tidigare med hjälp av förfinade 
analysmetoder presenterade i en ny studie. 
Detta möjliggör ökad biogasproduktion och 
minskade kostnader för de svenska anläggnin-
garna. 

Intresset för biogas som en förnybar energikälla 
ökar i Sverige liksom användningen av biogas 
som ett fordonsbränsle. Detta kräver ökad bio-
gasproduktion till rimliga kostnader. Idag körs 
biogasprocessen suboptimalt på flera håll på 
grund av bristande processövervakning och räd-
sla för att driftstörningar kan leda till processin-
stabilitet med minskad biogasproduktion som 
följd. I den nya forskningsrapporten Metod för 
korrigering av VFA-förlust vid bestämning av tor-
rhalt i biomassa”presenteras en metod för att un-
derlätta processövervakningen och därigenom 
möjliggöra mer optimal drift, d.v.s. större biogas-
produktion. 
 ”Resultaten från denna studie bidrar till en 
förbättrad möjlighet att styra och övervaka bi-
ogasprocessen liksom en bättre jämförelse av 
olika substrat och driftparametrar vid olika bi-
ogasanläggningar” säger Lina Wiberg vid Tekni-
ska verken i Linköping som är en av författarna 
till studien. 
 Förångningen av flyktiga fettsyror visar sig i 
studien vara betydande vid analys av torrhalten 
av ett substrat. Det är därför viktigt att kom-
pensera den uppmätta torrhalten för att kunna 
belasta rötkammaren maximalt utan att påverka 
stabiliteten i processen. Metoderna för att kom-
pensera för förångningen av flyktiga fettsyror 
som presenteras rapporten är enkla att använda.

”SGC är definitivt en central aktör för 
initiering, utveckling och uppföljning 
av forsknings- och utvecklingsprojekt 
inom förnybar energigasteknik. SGC 
har under många år byggt upp ett 
betydande nätverk inom energigas-
området som har ett stort värde – inte 
minst för kontinuiteten i den fortsatta 
verksamheten inom samverkanspro-
grammet med Energimyndigheten.”

Filip Johnsson
professor i Uthålliga energisystem på 
Chalmers SAMT 
ordförande i Programrådet för  
Samverkansprogram Energigasteknik
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BIOGAS: Biogasens metan-
utsläpp minskar kraftigt
Att framställa biogas från samhällets rest-
produkter genom att röta avloppsslam, mata-
vfall och andra restprodukter är smart. Bäst 
nytta gör biogasen som fordonsbränsle, men 
det är viktigt att minimera läckor, eftersom 
även små utsläpp av den kraftiga växthusgas-
en metan försämrar biogasens klimatnytta. I 
en ny studie har metanläckagets storlek från 
produktion till slutanvändning i fordon under-
sökts. Utsläppen från produktion av biogas ger 
det största bidraget till läckaget, men studien 
visar också att det skiljer mycket mellan olika 
anläggningar. Nya anläggningar har uppemot 
85 % lägre metanutsläpp. 

Det har varit mycket diskussion kring hur stora 
metanutsläppen är från användningen av for-
donsgas. Rykten florerar om stora utsläpp från 
distribution och fordon. I en ny studie från Sven-
skt Gastekniskt Center AB i Malmö har utsläppen 
längs hela värdekedjan från produktion av biogas 
via distribution fram till användning av gasen som 
fordonsbränsle undersökts. Studien visar tydligt 
att utsläppen från gasdistributionen och från an-
vändningen i fordonen är mycket låga. 90 % av 

läckaget kommer från produktionsanläggningar-
na för biogas. Men här finns också en stor varia-
tion mellan nyare och äldre anläggningar. Nya 
anläggningar uppvisar uppemot 85 % lägre meta-
nutsläpp än medeltalet för Sverige (0,45 g metan/
kWh). 
 Ett typiskt värde på metanläckaget för fordonsgas 
i Sverige är 3 g/kWh, vilket motsvarar 4 % av energi-
innehållet. Den danska naturgas från Nordsjön som 
också används i Sverige har i jämförelse negligerbara 
utsläpp från utvinningen. Istället står här användnin-
gen för den största källan till metanutsläpp (0,14 g/
kWh för personbilar, 0,41 g/kWh för tunga fordon). 
Med bästa tillgängliga teknik både vad gäller fordon 
och nyproduktion så minskar de totala utsläppssif-
frorna med mer än sex gånger (0,41 g/kWh för per-
sonbilar, 0,45 g/kWh för tunga fordon). För tunga for-
don innebär det nya emissionsregelverket Euro VI en 
halvering jämfört med nuvarande medeltal. Största 
minskningen kommer dock från produktionen och 
uppgraderingen av biogasen. 
 ”Den här studien visar inte bara att nytillkom-
mande gasproduktion får markant bättre klimat-
prestanda. Den visar också att det alltid är klimats-
mart att köra på biogas – även för gas som kommer 
från den allra sämsta produktionsanläggningen”, 
säger Mattias Svensson på SGC, som koordinerat 
projektet.

20 % av alla bussar som används i 
linjetrafik drivs idag med fordonsgas. 
Här en biogasbuss i Uppsala. Foto: 
Martin Ragnar.



Svenskt Gastekniskt Center AB: Energigasteknisk utveckling 2013

∙ 14 ∙

“För Stockholm Gas utgör SGC en 
viktig kunskapskälla när det gäller 
FoU-frågor samt teknisk utveckling 
inom gasbranschen.” 

Håkan Schyl
chef Gasanläggningar och system, 
Stockholm Gas AB

VÄRMEPRODUKTION: Ny 
katalytisk teknologi öppnar 
upp för ultrakompakta och 
bränsleflexibla villagaspannor
Att värma sitt hus med en kondenserande gas-
panna är energieffektivt och innebär väldigt 
små utsläpp av partiklar och andra föroren-
ingar. Teknologin dominerar marknaden i de 
länder som innehar ett väl utbyggt gasnät. 
Den kan med fördel kombineras med förnybar 
energi (biogas, solenergi) och mer energief-
fektiv teknik som t ex. värmepumpar. Men då 
efterfrågas kompakta och bränsleflexibla te-
kniklösningar. En ny lovande sådan teknologi 
är s.k. HeatCore.

Kondenserande gaspannor är idag den domin-
erande uppvärmningstekniken i de länder där 
naturgasnätet är väl utbyggt, som t.ex. i Tysk-
land och Storbritannien. Teknologin anses i 
allmänhet som en mycket mogen och miljövän-
lig teknik. Verkningsgraden ligger i allmänhet 

nära den teoretiska gränsen samtidigt som 
miljöutsläppen oftast uppfyller de strängaste 
miljökraven. Dessutom kan teknologin idag på 
många håll med fördel kombineras med förny-
bar energi (biogas, solenergi) och därmed bli 
mer eller mindre koldioxidneutral. Utifrån drift-
data kvarstår således en-bart en liten marginell 
utvecklingspotential. Det panntillverkarna nu 
istället sätter högst på önskelistan är en förmå-
ga att kunna hantera variationer i den kvaliteten 
på den använda gasen. Man vill också begränsa 
systemvolym och vikt, vilket kan leda till såväl 
lägre tillverkningskostnader som ökade möj-
ligheter till hybridisering med annan miljövän-
lig teknik (t.ex. värmepumpsteknologi). En ny 
studie från Svenskt Gastekniskt Center visar nu 
att dessa önskade målsättningar kan uppnås 
genom att implementera en ny pannmodul in-
nevarande en ultrakompakt katalytisk brännare 
i kombination med en primärvärmeväxlare, en 
s.k. HeatCore-modul.
 HeatCore har utvecklats av Ideonföretaget 
Catator, ett spjutspetsföretag inom utveckling 
av katalysatorer och katalytiska system. Projek-
tet har syftat till att utveckla och verifiera en ul-
trakompakt och bränsleflexibel kondenserande 
katalytisk gaspanna med fokus på parametrar 
såsom hållbarhet och skalbarhet, och är baserad 
på Catators patenterade katalysatorteknik. Cat-
ators framtida målsättning är att kunna erbjuda 
tekniken till olika OEM-kunder inom pannseg-
mentet, i första hand till hushållssektorn, men 
också till industri- och fritidssektorn. Resultaten 
visar bl.a. att implementering av HeatCore kan 
leda till åtminstone 40 % volymbesparing i jäm-
förelse med ledande existerande marknadsmod-
eller. Man har dessutom demonstrerat goda 
driftsdata med såväl naturgas/biometan, gasol 
samt olika lågvärdesgaser (rå biogas) utan att 
någon modifiering av styr- och reglersystem be-
hövts. Nästa steg är att låta en tredje part utföra 
kompletterande utredningar av konceptet samt 
genomföra långtidstest. ”Tekniken har fått my-
cket uppmärksamhet, och vi för nu dialog med 
ett flertal världsledande panntillverkare”, säger 
Fredrik Silversand, Catator, projektledare för stu-
dien. Förutom Catator har även företagen Smid-
mek, Dometic samt PeakEco Energy deltagit i 
projektet.
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FÖRGASNING: 
Marknadsmöjligheter för 
svensk biogasuppgrade-
ringsteknik vid förgasning
I en studie utförd vid Lunds universitet har ol-
ika tekniker för biogasuppgradering utvärder-
ats för koldioxidavskiljning vid framställning 
av biometan via förgasning och metanisering.

Vid framställning av biometan via förgasning och 
metanisering av biomassa bildas ungefär lika my-
cket koldioxid som metan. Koldioxiden behöver, 
precis som vid uppgradering av biogas, avskiljas 
för att erhålla en gas av en kvalitet som kan matas
in på gasnätet och/eller användas som drivmedel 
inom transportsektorn. Studien visar att vid 
småskalig framställning (~10 MW) är avskiljning 
efter metaniseringsreaktorn att föredra och val av 
avskiljningsteknik kan göras på samma premisser
som vid biogasuppgradering. Vid storskalig fram-
ställning (~100 MW) kan avskiljning göras både 
före och efter metaniseringsreaktorn men möj-
ligheterna att nå en hög halt av metan i slutproduk-
ten med vattenskrubber är högre vid avskiljning 
efter metaniseringsreaktorn säger Christian Hulte-
berg och Helena Svensson, inst. för Kemiteknik, 
Lunds universitet. Den snabba utvecklingen av 
tekniken för indirekt förgasning, som möjliggör 
biometanframställning i mindre skala, erbjuder 
goda marknadsmöjligheter för svenska företag 
som arbetar med uppgradering av biogas säger 
Jörgen Held, som koordinerat projektet för SGC:s 
räkning. 

DEPONIGAS: Praktisk handbok 
om grön gas från soptippar
Framtiden tillhör de förnybara bränslena. 
Transportsektorn skriker efter biogas för att 
kunna fasa ut bensin och diesel och också 
inom industrin börjar man intressera sig för 
gröna gaser. En grön gas som ofta kommer lite 
i skymundan är deponigasen, som utvinns från 
gamla soptippar. Nu har kunskap om deponi-
gas samlats på ett ställe i en praktisk handbok.

Biogas är en av nycklarna till framtidens fossilfria 
fordonsflotta. Idag framställs biogas i Sverige stor-
skaligt genom rötning. I höst startar den första 

“SGC stärker biogasens utveckling 
med en bred forksningbas. Det är 
viktigt så att vi inte riskerar att falla i 
några onödiga diken på vägen p.g.a. 
för liten kunskap.” 

Anna Säfvestad Albinsson
projektledare Biogas Norr

Karaktärisering av deponier samt detektering av 

deponigas med geofysiska metoder 

(Characterisation of land�lls and detection of land�ll gas by  

geophysical methods)

SGC Rapport 2012:266

Håkan Rosqvist, Sara Johansson, Torleif Dahlin, Mats Svensson, 

Carl-Henrik Månsson, Virginie Leroux, Magnus Lindsjö

Alla projekt som koordineras av SGC och som delfinansieras av En-
ergimyndigheten rapporteras i rapportserien SGC Rapport. 
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förgasningsanläggningen för biogasproduktion. 
Men biogas kan också utvinnas ur gamla soptippar 
och kallas då oftast för deponigas – och den utvin-
ningen är också ansenlig redan idag. Man stoppar 
in rör i deponin och täcker den ovanpå och skapar 
sedan ett undertryck så att gasen i deponin kan 
sugas ut. Inne i deponin pågår en rötningsprocess 
av organiskt avfall som bildar den metanrika de-
ponigasen. Men liksom rötgas är deponigas inte 
ren metan, utan innehåller en mängd olika för-
oreningar, som ofta inte är helt lätta att rena bort.
 ”Det finns också många andra aspekter på de-
ponigas som man måste hålla i huvudet”, säger 
Sami Serti på Citres AB, som är en av författarna 
till rapporten, ”t.ex. hur gasbildningen går till i 
deponin och hur den påverkas av väder och vind 
och hur gasen kan utvinnas på ett effektivt sätt”. 
Håkan Rosqvist, egen konsult och medförfattare 
till rapporten, lyfter fram kapitlet om detektering 
och kvantifiering av gas i en deponi som särskilt 
intressant. ”Även om den mesta kunskapen finns 
sen tidigare så har den inte funnits samlad någon-
stans. Den nya rapporten fyller den luckan”, menar 
Martin Ragnar, som varit koordinator för projektet 
på Svenskt Gastekniskt Center AB.
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26 rapporter och en hel del viktiga steg mot 
kommersialisering i tidigare projekt är några 
resultat av SGC:s verksamhet under 2013. Här 
nedan får du detaljerna. 

Publicerat under 2013
Under 2013 publicerades 26 rapporter i publika-
tionsserien SGC Rapport i enlighet med nedan.
 
SGC Rapport 290 Development and validation of methods 
for test of CNG quality inclusive of oil carryover (Utveckling 
och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, 
inklusive oljeförekomst)
Karine Arrhenius, Haleh Yaghooby, Per Klockar 2013

SGC Rapport 289 Testing of unregulated emissions from 
heavy duty natural gas vehicles (Prov-ning av oreglerade 
emissioner i tunga metangasdrivna fordon)
Kristina Willner 2013

SGC Rapport 288 Method development for gas quality 
determination in the LNG storage of a LNG/LCNG refuelling 
station (Mätmetodsutveckling för gaskvalitetsbestämning i 
en LNG/LCNG-tankstations LNG-lager)
Karine Arrhenius, Daniel Kühnemuth, Haleh Yaghooby, Lars 
Ohlson 2013

SGC Rapport 287 Evaluation of catalytic abatement technol-
ogy for elimination of methane and odor emissions from 
biogas production plants (Utvärdering av katalytisk rening-
steknik för eliminiering av metan och luktutsläpp från biogas 
anläggningar)
Tihamer Hargitai, Fredrik A. Silversand, Lars Gunnarsson 2013

SGC Rapport 286 Extending the performance, fuel efficiency 
and stability of stoichiometric spark ignition natural gas 
engines – Gas engine research at KCFP 2007–2012 (Utökad 
prestanda, bränsleeffektivitet och stabilitet för stökiometris-
ka naturgasdrivna tändstiftsmotorer – Gasmotorforsk-ning 
på KCFP 2007–2012)
Mehrzad Kaiadi, Per Tunestål, Ashish Shah 2013

SGC Rapport 285 Biogas med kolmembranuppgradering 
för optimerad biogasanvändning på lantbruk (Biogas with 
carbon-membrane upgrading for optimised biogas utilisa-
tion on farms)
Stefan Liljemark, Gøril Forbord, Tapio Riipinen, Jonas An-
dersen, Kjell Christensson, Thor Andersson 2013

SGC Rapport 284 Power to Gas – A technical review (Power 
to Gas – System, teknik och ekonomi) (English)
Gunnar Benjaminsson, Johan Benjaminsson, Robert Boogh 
Rudberg 2013

SGC Rapport 283 Installation and evaluation of gas heat 
pumps for medium-sized buildings (Installation och utvär-
dering av gasvärmepumpar för medelstora fastigheter)
Mikael Näslund 2013

Publicerat och  
Kommersialiserat

Den stadigt växande nvändningen av biogas som fordonsbränsle 
driver det mesta av den gastekniska utvecklingen i Sverige på senare 
år. Antalet gasmackar ökar också konstant. Här en ny gasmack i Visby 
som invigdes under 2013.  Foto: Martin Ragnar.
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Hybriddrift blir allt viktigare för framdrift av bilar. Hittills har man dock 
fått lov att välja mellan antingen en elhybrid där back-upen utgjorts 
av bensin/diesel eller också en gashybrid med samma fossila back-up. 
Därför var det en milstolpe som passerades i Almedalen i Visby som-
maren 2013 då en hybrid som kombinerar el och gas för första gången 
kunde visas upp i form av denna ombyggda Opel Ampera. Ombyggna-
tionen och demonstratinen av bilen koordinerades av SGC. Foto: Mar-
tin Ragnar.

SGC Rapport 282 Metanutsläpp i den svenska fordons-
gaskedjan – En nulägesanalys (Methane emissions in the 
Swedish CNG/CBG chain – A current situation analysis)
Lotta Göthe 2013

SGC Rapport 281 Small and medium scale technologies for 
bio-SNG production (Teknologier för framställning av bio-
SNG i liten och mellanstor skala)
Jörgen Held 2013

SGC Rapport 280 In-situ methane enrichment of raw biogas 
in the anaerobic digestion process (Metananrikning av 
rågasen under rötningsprocessen)
Mikael Hansson, Johan Laurell, Åke Nordberg, Åke Rasmu-
son, Jing Liu, Mihaela Nistor, Sten Strömberg, João Costa 
2013
 
SGC Rapport 279 Fungal pretreatment of straw for enhanced 
biogas yield (Förbehandling av halm med svamp för ökat 
biogasutbyte)
Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo, Anna Schnürer 2013

SGC Rapport 278 Evaluation of pretreatment methods for 
increased biogas production from macro algae (Utvärdering 

av förbehandlingsmetoder för ökad biogasproduktion från 
makroalger)
Huili Li, Hamse Kjerstadius, Ellinor Tjernström, Åsa Davidsson 
2013

SGC Rapport 277 Carbon dioxide removal in indirect gasifica-
tion (Koldioxidavskiljning vid indirekt förgasning)
Helena Svensson, Per Tunå, Christian Hulteberg 2013

SGC Rapport 276 Tar reforming through partial oxidation 
combined with catalytic ammonia reduct-ion (Tjärreformer-
ing via partiell oxidation kombinerad med katalytisk am-
moniak reduktion)
Per Tunå, Fredric Bauer, Christian Hulteberg 2013

SGC Rapport 275 Particulate matter in the product gas from 
indirect biomass gasification (Partiku-lära föroreningar i 
produktgasen från indirekt biomassaförgasning)
Sven Hermansson, Anders Hjörnhede, Martin Seemann 2013

SGC Rapport 274 Värdering och utveckling av mätmetoder 
för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– 
försök i pilotskala (Development and evaluation of methods 
for determination of methane slip from open digestatestor-
age – pilot trials)
Magnus Andreas Holmgren, Henrik Olsson, Lena Rodhe, 
Agnes Willén 2013

SGC Rapport 273 Method for correction of VFA loss in deter-
mination of dry matter in biomass (Metod för korrigering av 
VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa)
Cecilia Vahlberg, Erik Nordell, Lina Wiberg, Anna Schnürer 2013

SGC Rapport 272 Process development of co-production of 
synthetic natural gas (Green SNG) and Fischer-Tropsch diesel 
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(Processutveckling av samtidig produktion av syntetisk 
naturgas (grön SNG) och Fischer-Tropsch diesel)
Matteo Lualdi, Magali Boutonnet, Sven Järås 2013

SGC Rapport 270 Biogas upgrading – Review of commercial 
technologies (Biogasuppgradering – Granskning av kom-
mersiella tekniker)
Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Tobias Persson, Daniel 
Tamm 2013

SGC Rapport 263 Compact and efficient gas-IR dryer for dry-
ing of paper and board (Kompakt och effektiv gas-IR-tork för 
torkning av papper och kartong)
Hans Larsson, Stig Nodin 2013

SGC Rapport 262 Guidelines för deponigas (Landfill gas 
guidelines)
Sami Serti, Håkan Rosqvist 2013

SGC Rapport 256 Co-firing with hydrogen in industrial gas 
turbines (Sameldning med vätgas i in-dustriella gasturbiner)
Mats Andersson, Jenny Larfeldt, Anders Larsson, 2013

SGC Rapport 255 HeatCore – An ultra-compact and fuel flex-
ible catalytic boiler concept (HeatCore – Ultrakompakt och 
bränsleflexibelt katalytiskt gaspannekoncept)
Fredrik Silversand 2013

SGC Rapport 254 Minskning av risken för skador på gasledn-
ingar genom djupförläggning och användandet av grävsky-
dd (Reducing the risks for gas pipe damages through deep 
digging and the use of protective plates)
Jan Henrik Sällström, Kristian Thörnblom, Lisa Bolin, Hans 
Andersson 2013

SGC Rapport 244 Online water vapor detection in the prod-
uct gas from indirect gasification
Sergey Cherednichenko, Hosein Bidgoli, Jens Nordmark, 
Martin Seeman 2013

Ett till två år efter att ett SGC-projekt avslut-
ats följer vi upp vad som hänt.  Uppföljningen 
våren 2014 av projekt avslutade under 2012 
visar följande:

Publikationer
SGC 246 Presentation på temadag: FoU Biogas 
från avfall och slam, Stockholm, presentation 
på Gas2013, ”New methods for the analysis and 
sampling of biogas”, Rotterdam samt poster till 
“Nordic Biogas Conference”, Composition of bi-
ogases depending on feedstock before and after 
upgrading”.

SGC 247 Vetenskaplig artikel: Techno-economical 
study of biogas production  improved by steam 
explosion, M. Shaefi, M.M. Kabir, H. Zilouei, I. 
Sárvári Horváth, K. Karimi, Bioresource Technol-
ogy, Vol 148, 2013.

SGC 250 presentation på FoU Biogas-seminarium/

temadag i Stockholm, presentation på Nordic 
Biogas Conference, Köpenhamn, artikel i Svenskt 
Vattens tidskrift, konferensbidrag på IWA Holistic 
Sludge Management 2013, samt bidrag till In-
ternational Energy Agency (IEA) brochure on the 
Economics of small scale AD.

SGC 269 Abstract och presentation på NORDIWA 
2013, samt tidskriftsmanuskriptet Olsson H., 
Andersson Chan A., Rogstrand G., Johansson N. 
and Edström M. 2013. Increased biogas yield and 
energy efficient hygienisation of sludge. Water 
Science and Technology (inskickat).

“SGC spelar en viktig roll för att 
möjliggöra användandet av energi-
gaser i omställningen mot ett hållbart 
samhälle. Som styrelsemedlem im-
poneras jag också av organisationens 
förmåga att snabbt hantera förän-
drade förutsättningar, såväl i upp-
draget som i omvärlden.” 

Åsa Burman
Projektchef/VD GoBiGas
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SGC 271 Konferensbidrag: Kjerstadius, H. Biogas-
produktion och fosforåtervinning från sorterande 
avlopps- och matavfallssystem, NORDIWA 2013

Spinn-off
SGC 247 Nytt forskningsprojekt inom Waste Refin-
ery: Biogas från lignocellulosa: Tekno ekonomisk 
utvärdering av förbehandling med NMMO, WR45-
projekt som avslutades 2012-12.

SGC 250 Behov av omformulering av hygieniser-
ingskrav i förslaget till ny slamförordning uppda-
gades som följd av rapporten, som också ledde 
fram till nya samarbeten mellan SVA, Naturvårds-
verket, Svenskt Vatten, Lunds Universitet, SP, 
VärmeForsk.

SGC 252 Projektet och dess rapport utgjorde 
grunden för en FFI-ansökan. Om ansökan god-
känns kommer de teoretiska resultaten att testas i 
laboratorie- och motorprovcell.

SGC 269 Diskussioner om termofil efterrötning 
med mellanliggande avvattning och efterföljande 
slamluftning för att förbättra avvattningsegen-
skaperna med Uppsala Vatten och Örebro kom-
mun. Diskussioner om ett större projekt med VA-
kluster Mälardalen som bas för att titta på frågan 
ökad biogasproduktion vid arv i ljuset av nya 
hygieniseringskrav och slutavvattningsproblema-
tiken samt därtill ett uppföljningsprojekt (SGC 
och förhoppningsvis SVU) angående hygieniser-
ing och biogaspotentialförbättring via termisk 
hydrolys vid Sundet ARV i Växjö.

Kommersialisering
Gällande kommersialisering ska påpekas att 
de projekt som Energimyndigheten gått med 
i inom ramen för kollektivforskningsprogram-
met/samverkansprogrammet är sådana som en-
ligt Förordning (2008:761) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation inom 
energiområdet hänförs till kategorin tillämpad 
forskning – i motsats till grundforskning samt ex-
perimentell utveckling. Tillämpad forskning defin-
ieras i förordningen som: forskning som syftar till 
att utveckla ny kunskap, som ska kunna användas 
för att utveckla nya produkter, processer, även or-
ganisationsprocesser, eller nya tjänster, eller för att 
markant förbättra befintliga produkter, processer 
eller tjänster. Sådan forskning kan inte förväntas 
leda till någon större kommersialisering i det korta 
tidsperspektivet. Hade så varit fallet hade det inte 
rört sig om tillämpad forskning utan om experi-
mentell utveckling och därmed inte varit aktuellt 
för stöd inom ramen för programmet. Trots detta 
har viss kommersialisering i enlighet med nedan 
skett:

SGC 246 Analyser av biogas och uppgraderade 
gas erbjuds nu som rutinanalyser.

SGC 250 Förhydrolys som hygieniseringsmetod 
aktualiseras när besked om innehållet i ny slam-
förordning fastställs. Förhydrolys en av möjliga 
metoder om krav på hygienisering träder i kraft. 
Metoden har fördelen att fjärrvärme kan använ-
das, potentiellt mer biogas kan produceras, lägre 
kostnader för avsättning av slam och kombineras 
med produktion av kolkälla. 

SGC 269 Projektresultaten har använts som under-
lag vid integration av Cambiprocessen vid Sundet. 
Hela iden och processutformningen bygger på kon-
cept som testades i 2012:269 och integrerar lösn-
ingar på problem som projektet identifierade och 
funktioner som projektet visade vara fördelaktiga.

“Swedegas ser SGC som energibran-
schens centrala resurs för teknik- och 
utvecklingsfrågor vad gäller energi-
gaser och vi vill fortsätta att stödja 
SGC i detta viktiga arbete’.” 

Lars Gustafsson
VD Swedegas AB
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Resultat av äldre SGC- 
projekt genomförda av  
utförare under 2012
SGC 243: Analyser av biogas och uppgraderade 
gas med avseende på siloxaner erbjuds nu som 
ackerditerade analyser. 

BioMil AB har genom tiderna genomfört ett flertal 
projekt med SGC. Dessa är dock oftast mer av 
kunskapshöjande/kunskapsutvecklande kara-
ktär. Ett exempel på ett sådant projekt är SGC 
138 ”System för kvalitetssäkring av uppgraderad 
biogas”. Ett projekt som skulle kunna sägas ligga 
närmare benämningen kommersialisering är SGC 
172 ” Frivilligt åtagande – inventering av utsläpp 
från biogas- och uppgraderingsanläggningar”, där 
projektet nu drivs vidare av Avfall Sverige och till 
vilket flertalet biogasanläggningar är anslutna.
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SGC:s personal i samband med ett besök på Swedegas kontor i Göteborg. Från vänster: Martin Ragnar, Aurora Tamas, Anna-Karin Jannasch, 
Mattias Svensson och Tobias Persson. Foto: Saila Horttanainen.
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SGC är ett spjutspetsföretag inom hållbar utveckling med ett nationellt uppdrag. Vi arbetar under devisen ”Catalyzing energygas 
development for sustainable solutions”. Vi samordnar branschgemensam utveckling kring framställning, distribution och användning av 

energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. Tillsammans med  
Energimyndigheten driver vi Samverkansprogram Energigasteknik där utvecklar vi nya möjligheter för 

energigaserna att bidra till ett hållbart samhälle. 

Vårt nätverk är i världsklass!

Kom med du med!

www.biogasmitt .se
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