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Program Board 2014-12-09  
Expert Team Chemicals & Energy 

Uppdrag 
Vid General Assembly 2014-08-26 uppdrogs åt Expert Team Chemicals & Energy att utveckla ett 
strategiskt innovationsprojekt kring ligninets roll som intermediär produkt i omställningen till en 
bioekonomi, samt att ta fram och formulera minst ett kommande strategiskt område utgående från 
föreliggande prioriteringsunderlag. Lägesrapport och förslag ska föreläggas programstyrelsen för 
diskussion och eventuella beslut. Kvalitetssäkring och stöd genom behandling i Advisory Board.  

Beredning  
General Assembly utsåg Niklas Berglin, Innventia, till ordförande i Expert Team Chemicals & Energy, 
och han har till stöd en arbetsgrupp bestående av Johanna Mossberg (SP), Mikael Lindström (KTH), 
Hans Theliander (Chalmers) och David Blomberg (SP Processum). Arbetsgruppen har haft sex möten 
(2/10, 22/10, 30/10, 5/11, 10/11, 17/11) för att hantera processen och sammanställa underlag. 
Därtill har avstämning skett löpande med BioInnovations ledningsgrupp vid veckomöten.  
 
Efter General Assembly har en inbjudan (2/9) gått ut från sekretariatet till alla intressenter att 
utveckla strategiska projekt, vilket ledde till ett antal intresseanmälningar. Genom uppsökande 
arbete har grupperingen av aktiva organisationer successivt ökat, vilket redovisas i en tabell sist i 
detta dokument. Alla intressenter har fått en inbjudan att delta i Expert Team Chemicals & Energy. 
Denna resulterade i ett mindre antal inlagor som beskrev egna intresseområden och egen relevant 
kompetens, inklusive några projektförslag. Detta underlag diskuterades vid programstyrelsens möte 
den 8/10 som uttryckte vikten av utmaningsdrivna aktiviteter och starkare industriengagemang.  
 
Ett antal möten med industriintressenter genomfördes under andra halvan av oktober för att 
undersöka behoven och stimulera till engagemang i processen. Därefter formulerades ett par 
huvudutmaningar som behandlades i en öppen workshop med ca 40 deltagare i Stockholm den 
10/11. Där diskuterades också en struktur för projektet med ett antal olika arbetspaket (WP). 
 
I samband med workshopen och i mailutskick några dagar senare uppmanades intressenterna att till 
den 1/12 sända in förslag på delprojekt som kan möta de gemensamt identifierade utmaningarna. 
Man ombads även att anmäla intresse för att ta ansvar för att hålla samman skrivarbetet för ett 
enskilt WP. Det kommunicerades också att arbetet med att ta fram den detaljerade 
projektbeskrivningen under de närmaste månaderna kommer att ledas av Marie Anheden, Innventia. 
Detta första strategiska innovationsprojekt inom området har fått arbetsnamnet ”Effektiv produktion 
av högvärdiga ligninbaserade produkter”. 
 

Nulägesbeskrivning  
Till idag den 2/12 har det inkommit 17 förslag på delprojekt som kan utgöra större eller mindre delar 
av olika arbetspaket. 19 personer från 10 organisationer har uttryckt intresse för att vara 
skrivansvariga för ett WP. Arbetsgruppen kommer att ha ett möte under innevarande vecka för att 
diskutera utfallet och organisera skrivarbetet. Det är planerat att ha en andra workshop i Göteborg 
den 23/1 där ett sammanhållet projektförslag skall kunna diskuteras och eventuella luckor 
identifieras. Parallellt kommer förslaget att förankras hos de olika huvudfinansiärerna. Målet är att 
ha ett i huvuddragen färdigt projektförslag till programstyrelsens möte den 19/2 för att få konkret 
feedback på mål, struktur, innehåll, genomförande och budget. 
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Intressenter 
 

     

 Aktör Intresse att 
delta 

Lämnat 
projektförslag 

Intresse för 
WP-ansvar 

1 AkzoNobel x   

2 BASF x   

3 BillerudKorsnäs x   

4 Bio4Energy/UmU x   

5 Borealis x  x 

6 Chalmers x x x 

7 Innventia x x x 

8 JTI x   

9 Karlstad Universitet x  x 

10 KTH x x x 

11 Lunds Universitet x x x 

12 Mittuniversitetet x   

13 Perstorp x   

14 Preem x  x 

15 Processum x x x 

16 SCA x   

17 Sekab x  x 

18 SIK x x  

19 SP x x x 

20 SPPD x x x 

21 Sveaskog x   

22 Södra x x  

 
 
 
 

 



 
 

Deltagare Workshop Kemi & Energi 
10 november 2014, 11:00-16:00, Innventia, Stockholm 

Bengt Aldén Åkroken Science Park bengt.alden@akroken.se 

Peter Axegård Innventia peter.axegard@innventia.com 

Niklas Berglin Innventia niklas.berglin@innventia.com 

David Blomberg SP Processum david.blomberg@processum.se 

Cristopher Carrick RenFuel christopher.carrick@renfuel.se 

Geoffrey Daniel SLU geoffrey.daniel@slu.se 

Monica Ek KTH monicaek@kth.se 

Per Engstrand Mittuniversitetet Per.Engstrand@miun.se 

Sören Eriksson Preem soren.eriksson@preem.se 

Torgny Fornstedt Karlstads Universitet  Torgny.Fornstedt@kau.se 

Magnus Fransson Wargön Innovation Magnus.fransson@wargoninnovation.se 

Carl Johan Franzén Chalmers tekniska högskola franzen@chalmers.se 

Simon Harvey Chalmers, Energi och miljö simon.harvey@chalmers.se 

Rajni Hatti Kaul Lund universitet Rajni.Hatti-Kaul@biotek.lu.se 

Lena Heuts Chalmers Industriteknik lena.heuts@chalmers.se 

Thomas Hjertberg Borealis thomas.hjertberg@borealisgroup.com 

Åsa Håkansson Preem asa.hakansson@preem.se 

Lars Järnström Karlstads Universitet  lars.jarnstrom@kau.se 

Leif Jönsson Bio4Energy/Umeå Univ leif.jonsson@umu.se 

Mikael Lindström KTH mil@kth.se 

Stefan Lundmark Perstorp AB stefan.lundmark@perstorp.com 

William Mackintosh SP Process Development william.mackintosh@sp.se 

Magnus Marklund ETC magnus.marklund@etcpitea.se 

Jonas Markusson SEKAB jonas.markusson@sekab.com 

Johanna Mossberg SP johanna.mossberg@sp.se 

Magnus Norgren Mittuniversitetet magnus.norgren@miun.se 

Volkmar Passoth SLU, Mikrobiologi volkmar.passoth@slu.se 

Ulrika Rova Luleå tekniska universitet ulrika.rova@ltu.se 

Ann Segerborg-Fick JTI ann.segerborg-fick@jti.se 

Louise Staffas IVL Svenska Miljöinstitutet louise.staffas@ivl.se 

Olle Steffner BillerudKorsnäs olle.steffner@billerudkorsnas.com 

Jan Stenlid SLU Jan.Stenlid@slu.se 

Jerry Ståhlberg SLU, Kemi och bioteknologi jerry.stahlberg@slu.se 

Margaretha Söderqvist-Lindblad Södra Skogsägarna margaretha.soderqvist-lindblad@sodra.com 

Hans Theliander Chalmers hanst@chalmers.se 

Per Tomani Innventia per.tomani@innventia.com 

Ulf Westerberg Piteå Science Park ulf.westerberg@piteasciencepark.se 

Jan Wintzell Sveaskog jan.wintzell@sveaskog.se 

Susanna Winzenburg BioInnovation susanna.winzenburg@bioinnovation.se 

Camilla Öhgren SIK camilla.ohgren@sik.se 

Folke Österberg SCA folke.osterberg@sca.com 
 

 



Workshop Kemi & Energi 

Stockholm 10 november 2014 
Niklas Berglin, Johanna Mossberg, Mikael 

Lindström, Hans Theliander, David Blomberg 



Välkomna! 

Idag börjar vi omställningen till 
en biobaserad ekonomi! 



Dagens program 
11:00 BioInnovation och mål för dagen  Niklas, Susanna 

11:30 Inledning till momentet ”Identifiera utmaningar” 
och indelning i grupper  

Här i Innoversum 

11:45 LUNCH Cafeterian utanför lokalen 

12:15 Workshop del 1 – ”Identifiera utmaningar” I grupprummen 

13:00 Redovisning av Workshop del 1 Tillbaka i Innoversum 

13:30 Inledning till momentet ”Prioritera och konkretisera 
utmaningar” 

13:45 Workshop del 2 – ”Prioritering och konkretisering” I grupprummen 

14:45 KAFFE 

15:15 Redovisning av Workshop del 2 Innoversum 

15:45 Uppsummering och Vad händer nu? 



Vad är det vi ska göra? 

• Skapa ett strategiskt projekt kring ligninets roll 
i omställningen till en biobaserad ekonomi 

• Moment i processen 
– Identifiera behoven och utmaningarna 

– Formulera aktiviteter som kan möta utmaningarna 

– Strukturera projektet så att det kan få en strategisk betydelse 

– Forma ett konsortium som kan finansiera och genomföra projektet 

 



Mål för dagen 

• Enas om de viktigaste utmaningarna 

• Föreslå en struktur för projektet 

 



Dags för lite snack… 
…och mycket verkstad 



Två frågor 

1. Vilka marknadsmässiga och ekonomiska utmaningar ser ni? 

2. Vilka tekniska utmaningar behöver adresseras? 

 

Förslag till enkel process: 

- Börja med 5 min post-it-lappar där alla får skriva ner sina 
tankar 

- Diskutera och sammanfatta tillsammans på blädderblock 

- Använd ca halva tiden till vardera 1 och 2 



Gruppindelning 
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Styrelserummet Boxen Fibern Sundbladsalen 

Monica Ek Jan Stenlid Sören Eriksson* Simon Harvey 

Bengt Aldén Louise Staffas Carl Johan Franzén Ann Segerborg-Fick 

Geoffrey Daniel Thomas Hjertberg* Magnus Marklund Leif Jönsson 

Olle Steffner Åsa Håkansson Jonas Markusson Magnus Norgren 

Torgny Fornstedt Magnus Fransson Camilla Öhgren Ulf Westerberg 

Jan Wintzell* Peter Axegård Per Tomani Volkmar Passoth 

William Mackintosh Jerry Ståhlberg Stefan Lundmark Ulrika Rova 

Rajni Hatti Kaul Folke Österberg Lena Heuts 
Margaretha 
Söderqvist-Lindblad* 

Per Engstrand Christopher Carrick Lars Järnström 

Hans Theliander Johanna Mossberg Mikael Lindström David Blomberg 

* Presenterar vad gruppen kommit fram till 



”Tre” frågor 

1. Hur prioriterar ni bland de utmaningar som listats av alla 
grupperna? Vilken värdekedja skapas? 

2. Hur kan de olika utmaningarna sorteras in i den föreslagna 
WP-strukturen? Vem är ”beställare”? 

3. Har vi några luckor som inte täcks? Saknar vi någon 
intressent? 

 

Förslag till enkel process: 

- Utgå från sammanställd PPT med utmaningarna från första delen 

- Utgå från föreslagen WP-struktur och gör ändringar eller tillägg 



Possible structure of a strategic project with 
actors in Chemicals & Energy  

Strategic subprojects connected in a value chain 

Supporting strategic subprojects 



Nuläge 

• Första arbetsgrupp har bildats 

• Fyra telefonmöten har hållits 2/10, 22/10, 30/10, 5/11 

• Ett 20-tal intressenter har tagit kontakt 

• Skiss för ett strategiskt projekt har tagits fram 

• Workshop genomförd idag 10/11 



Möjlig process framåt 

• 10 nov, WP-struktur 

• 14 nov, anmält intresse för att vara WP-ledare 

• 17 nov, arbetsgruppen föreslår WP-ledare 

• 1 dec, projektförslag inskickade av intressenterna 

• 17 dec, arbetsgrupp och WP-ledare slutstrukturerar projektförslag 

• 17 dec, första utskick inför Workshop 2 (WS2) 

• 16 jan, WP-beskrivningar klara inför WS2 

• 23 jan, WS2, presentationer från WP-ledare, identifiera luckor 

• 30 jan, uppdaterade beskrivningar till Programstyrelsen 

 

 



Nästa Workshop 23/1 i Göteborg 



Sammanfattning Workshop BioInnovation  
Kemi & Energi  

 
Effektiv produktion av högvärdiga ligninbaserade produkter 

 
10 november 2014 i Stockholm 



Identifierade nyckelutmaningar att 
adressera 

Marknadsmässiga och 
ekonomiska 
• Styrmedel 

– Långsiktiga spelregler 
– Betalt för grönt? Premium? 
– Incitament av olika slag 
– Lobby, kommunikation och påverkan 
– Förutsättningar för hela Europa 

• (Förutsättnignar för) uppskalning 
– Anpassa teknologi och regelverk 
– Långsiktighet och riskminskning 
– Flera eller flexibla anläggningar? 

• Systemsyn 
– Teknik OCH ekonomi OCH policy 
– Logistik 

• Råvaruutmaningar 
– Råvaruförsörjning 
– Kostnadskonkurrens (mot fossilt) 

• Värdekedja, kombination av bulk och nisch, 
samverkan 
– Olika aspekter på volymer och värden, hur 

hitta optimala/vettiga kombinationer? 
– Nya affärsmodeller 

Tekniska 
• Prioriterade teknikområden 

– Lignin ≠ lignin  
– Inte en definierad molekyl 
– Separationsteknik 
– Orenheter 
– Kemiska/Termiska/biologiska processer för 

omvandling 
– LCA, miljöindikatorer 

• Uppskalning (pilot/demo/fullskala) 
– Vem, var, hur? 
– Flexibilitet 

• Integration/nyttjande av befintlig 
infrastruktur, tröghet 
– Processeffektivitet (råvara, energi) 
– Systemintegration 
– Integration existerande 

processer/infrastruktur/produktionsplattfo
rmar 



Föreslagen WP struktur efter 
diskussion 



Kort beskrivning av WP 
WP0: 
Coordination and 
dissemination 

Inkluderar förutom projektledning även strategisk kommunikation (för att möta utmaningar i legitimitet, skapande av 
”rätt” förutsättningar etc.) 

WP1: Market 
analysis 

Hitta lönsamheten samt identifiera relevanta/intressanta kombinationer av bulk och nisch / volym och värde. Nya 
affärsmodeller och modeller för aktörer i värdekedjesamarbete (tangerande med delar av WP8). Utmaningar som bör 
adresseras är kundvärde (extra värde krävs!) och gröna premier (?) eller andra sätt att finna lönsamhet. Detta WP syftar 
även till att möta den okunskap som finns om värdekedjan i sin helhet.  

WP2: Upstream 
processing 

Målet med arbetspaketet är att minska kostnaderna för efterföljande steg. Arbetspaketet bör utöver det som står som 
gemensamt för WP2-4 ovan även adressera frågan om ligninkälla/råvaruförsörjning inklusive pris på råvara (på kort sikt, 
för lång sikt i samarbete med WP8).  

WP3: Upgrading 
to bulk chemicals 

Kemiska, termiska och biologiska processer för omvandling. 

WP4: 
Downstream 
processing 

WP2-4 är de arbetspaket som utgör själva bulkvärdekedjan och dess olika delar. Gemensamma utmaningar för de tre 
WP/delarna i värdekedjan är kvalitet, fraktionering, utbyte, renhet/orenheter, energieffektivitet. För WP 2 och 4 är 
separationsteknik en prioriterad utmaning. 

WP5: Functional 
and speciality 
chemicals 

Syftet är att praktiskt analysera och illustrera flera möjliga nischprodukter/”avtapp” från bulkvärdekedjan. Kombinerat 
med ”bulkvärdekedjan” ger detta WP en mer fullständig ”värdeträdsbild”. Exempel på sådana produkter kan vara aktiva 
fillers, antioxidanter, gröna aromater, BTX och fenol. 

WP6: 
Characterization 
and 
standardization 

Syftet med arbetspaketet är att möta den prioriterade utmaningen som ligger i att lignin har olika egenskaper 
beroende på ur vilken råvara det utvunnits och på vilket sätt det skiljts från övriga komponenter, och att lignin ej heller 
är en definierad molekyl. Aspekter som bör inkluderas är: egenskaper, standardisering, utveckling. Avser även de 
mellanprodukter som hanteras i värdekedjan. 

WP7: Test beds 
and 
demonstration 

Syftet med detta arbetspaket är att bidra till att snabba på processen från FoU till kommersiell tillämpning, genom att 
demonstrera kritiska steg i värdekedjan i en industriellt relevant skala och miljö. På grund av projektets relativt korta 
tidshorisont inkluderar WP7 inte finansiering av nya anläggningar utan enbart komplettering och användning av redan 
befintliga anläggningar. 

WP8: Systems 
analysis 

Syftet med arbetspaketet är att utvärdera värdekedjan (ekonomiskt-,  miljömässigt- och samhällsperspektiv), analysera 
integrationsaspekter, kartlägga och analysera randvillkor (dvs styrmedel etc) samt ge underlag för strategisk 
kommunikation (WP1).  



Nästa steg i processen 

• 14/11 Anmälan av intresse för att vara WP-ledare skickas till Niklas 

• 17/11 Beslut om WP ledare tas av Expert Team 

• 1/12 Deadline för inskickande av projektförslag (se mall för format, 
skall adressera identifierade utmaningar) 

• 17/12 Projektförslag diskuteras och struktureras av WP-ledare och 
Expert Team 

• 16/1 WP-beskrivningar klara inför workshop 2 (WS2) 

• 23/1 Nästa workshop (WS2 i Göteborg) med syfte att gå igenom 
innehåll i WP, identifiera luckor och färdigställa projektförslag 



 

 
Sammanfattning Workshop BioInnovation  
Kemi & Energi        
Effektiv produktion av högvärdiga ligninbaserade produkter  

10 november 2014 i Stockholm 

Workshopen genomfördes i fyra grupper med blandad sammansättning från industri, akademi, 
institut och science parks (deltagarlista i bilaga) i syfte att starta processen för att definiera ett 
strategiskt projekt med arbetsnamnet ”Effektiv produktion av högvärdiga ligninbaserade produkter”. 
Grupperna samlades för gemensam diskussion efter respektive arbetspass. 
 
Målen var att enas om de viktigaste utmaningarna och att föreslår en struktur för ett strategiskt 
projekt. 
 
I ett första pass diskuterades vilka marknadsmässiga, ekonomiska och tekniska utmaningar som är 
kopplade till att i högre grad ersätta fossila råvaror med just lignin för att producera kemikalier och 
flytande bränslen.  
 
I ett andra pass prioriterades utmaningarna och en möjlig struktur för projektet diskuterades.  
 
Efter workshopen modifierade arbetsgruppen den föreslagna WP-strukturen med hjälp av 
synpunkterna från grupperna. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten från workshopen: 

 

Pass 1: Utmaningar 
Marknadsmässiga och ekonomiska utmaningar 

Styrmedel, regleringar och andra incitament 

• Behov av långsiktiga spelregler/stabila förutsättningar men hur får man det? 

– Tydlig koppling till kommunikation och ”lobby”/påverkansarbete 

• Hitta lönsamhet 

• Betalt för grönt? 

– Premium? 

• Volym/nisch Politik 

– Rätt incitament finns inte idag 

– Långsiktighet essentiellt 

– Förutsättningar som funkar i hela Europa 

• Premium förutsätter massbalans, certifiering, styrmedel etc. 

• Styrmedel 

– Incitament 

• Regelverk, ”Lobby” och påverkan 

– Hur får man fram rätt budskap och rätt förutsättningar? 



 
– Kanske inte bara för politiken utan även för marknad och efterfrågan 

– legitimitet 

 

(förutsättningar för) uppskalning 

• Anpassa ny teknologi till stor skala 

• Första tillämpning/anläggning 

• Technology push vs market pull? 

• Flera råvaror, flera tillämpningar => En eller flera anläggningar? Flexibla anläggningar? 

• Politik/regelverk 

– Långsiktighet för att åstadkomma riskminskning 

– Vem vågar ta steget? 

• Från FoU till kommersiellt 

– Snabba på! 

– Lära från andra? 

 

Systemtänkande behövs! 

• Teknik OCH ekonomi OCH policy 

• Systemtänkande 

– Logistik (både skog och jordbruk) 

– Volym 

– Produktmix 

– Aktörskedja/värdekedja 

 

Råvaruutmaningar 

• Råvaruförsörjning 

– På 5-20 år, finns det tillräckligt för bulk? Var? 

• Kostnadskonkurrens 

– Mot fossilt 

– Vad kostar råvaran, vilken är råvaran? 

• Avfall? 

 

Värdekedja, kombination av bulk och nisch, samverkan 

• Nya områden, kombination av ny och sen, kombination av bulk och nisch 

• Bulk VS Nisch 

– Volym VS värde 

– Olika aspekter på volymer och värden, hur hittar man optimala/vettiga 

kombinationer? 

• Värdekedja 

– Okunskap om värdekedjan i sin helhet 

– Beroende på vad som skall åstadkommas är förutsättningarna drastiskt olika 

– Bulk kan ge förutsättningar för nisch? 

• Total användning  

– Använda allt!  Effektivt!  

• Nya affärsmodeller (olika aktörer i samverkan och hitta värde för alla) 



 
– Värdekedjesamarbete inkl slutanvändare 

– Nya drivkrafter (biobaserat räcker ej) 

– Kundvärde, det extra värdet för just lignin (mer än grönt) 

 

  



 
Tekniska utmaningar 

Prioriterade teknikområden 

• Lignin ≠ lignin  

– Olika typer kräver olika processer 

– Avancerade metoder/verktyg 

– Kvalitet 

– Egenskaper 

– Kundvärde, extra värde krävs 

• Inte en definierad molekyl 

• Separationsteknik 

– Fraktionering, utbyte, renhet 

• Orenheter 

• Kemiska/Termiska/biologiska processer för omvandling 

• Säkerställa att det finns olika tekniksprång för olika tillämpningar (inte alla ägg i en korg) 

– Första steg för att komma vidare (bulk => nisch) 

• LCA, miljöindikatorer 

 

Pilot/Demo/Fullskala uppskalning 

• Skala upp, komma förbi pilot och demo och till kommersiell skala 

– Hur säkerställa att man satsar på ”rätt” saker? Balans mot grundforskning… 

– Flexibilitet viktigt 

– Se till att anläggningen faktiskt har intäktsmöjligheter? 

– Både push och pull skall vara på plats?! 

• Pilot=> demo => fullskala 

• Vem, var, hur  

• Process 

– Skalbarhet 

 

Integration, nyttjande av befintlig infrastruktur, tröghet 

• Processeffektivitet (råvara-, energi-, integration) => lönsamhet 

• Systemintegration (nyttjande av samtliga vedpolymerer för att nå lönsamhet) 

• Integration existerande processer/infrastruktur/produktionsplattformar 

• Få hela kedjan att hänga ihop 

 

 

Mekanismer som kan nyttjas för att komma framåt (mot förverkligande av värdekedja): 

• Push 

– Ligninkälla 

– Volym 

– tid 

• Pull 

– Styrmedel 

– Bygga bort flaskhalsar (analogi med lignoboost, kan ge ny teknik och vidare värde) 

– Green premium?  



 
Pass 2: Prioritering och struktur 
Sammanfattning: 

Gruppen var relativt samstämmig i att det mest relevanta och strategiska (i form av att faktiskt få 

något att hända nu och samtidigt ge förutsättningar för att komma vidare på längre sikt) är att 

fokusera på en bulkvärdekedja med starka industriintressen längs hela värdekedjan. Förslagsvis ett 

ligninbaserat biosyntetiskt alternativ till råolja. Denna bulkvärdekedja utgörs av WP2-4. WP5 

hanterar möjliga kombinationer/synergier med samtidig produktion av mer högvärdiga 

nischprodukter (både på kort och lång sikt).  

Då en stor och prioriterad utmaning ligger i att lignin har olika egenskaper beroende på ur vilken 

råvara det utvunnits och på vilket sätt det skiljts från övriga komponenter, och att lignin ej heller är 

en definierad molekyl är WP6 av stor betydelse då arbetspaketet bland annat syftar till att ta fram 

nya verktyg, metoder och kunskap kring karaktärisering och standardisering (i flera delar av 

värdekedjan). 

(Värdekedje- och) marknadsanalys (WP1) är en förutsättning för projektet (allmänna riktlinjer för 

strategiska projekt inom BioInnovation) och utgör tillsammans med systemanalysen (WP8) grunden 

för den strategiska kommunikation som flertalet av intressenterna betonade som viktig för såväl 

legitimitet som processen för att skapa ”rätt” förutsättningar och förverkligande av värdekedjan. En 

majoritet av de identifierade utmaningarna relaterar till WP1 och WP8 där WP8 omfattar mer 

”traditionell” systemanalys (inklusive effekter av policy/styrmedel, teknoekonomiska utvärderingar 

och hållbarhetsanalys) och WP1 adresserar marknadsaspekter (inklusive värdekedjefrågor så som 

premier och kundvärde) och dessa arbetspaket.  På grund av projektets relativt korta tidshorisont 

inkluderar WP7 inte finansiering av nya anläggningar utan enbart komplettering och användning av 

redan befintliga anläggningar.  

 



 
Kort beskrivning av möjligt innehåll i de olika WP utgående ifrån utmaningarna i steg 1: 

WP0: Coordination and dissemination 

Detta arbetspaket inkluderar projektledning OCH STRATEGISK kommunikation. 

Kommunikationsaspekterna handlar om att få fram rätt budskap på rätt sätt och därmed 

(förhoppningsvis) rätt förutsättningar. Strategisk kommunikation är tänkt att bygga legitimitet kring 

värdekedjan. Kommunikationen bör inte enbart riktas till politiken och policyaktörer en även till 

aktörer kopplade till marknad och efterfrågan samt generell legitimitet (”allmänheten”). 

Kommunikationen är starkt kopplad till WP8 som fungerar som ”sakkunniginstans”.  

WP1: Market analysis 

Marknadsanalys med syfte att bland annat hitta lönsamheten samt identifiera relevanta/intressanta 

kombinationer av bulk och nisch / volym och värde. Nya affärsmodeller och modeller för aktörer i 

samverkan (värdekedjesamarbete där värden hittas för samtliga) (tangerande med delar av WP8). 

Marknadsmässiga utmaningar som bör adresseras är kundvärde (extra värde krävs!) och gröna 

premier (?) eller andra sätt att få betalt för de nya ligninbaserade produkterna.  

Detta WP syftar även till att möta den okunskap som finns om värdekedjan i sin helhet. Beroende på 

vad som skall åstadkommas är förutsättningarna drastiskt olika. Schematisk illustration av hur bulk 

värdekedjor kan ge förutsättningar för nischprodukter (vilket mer specifikt analyseras i WP2-5). 

Gemensamt WP2-4: 

WP2-4 är de arbetspaket som utgör själva bulkvärdekedjan och dess olika delar. Gemensamma 

utmaningar för de tre WP/delarna i värdekedjan är kvalitet, fraktionering, utbyte, renhet/orenheter, 

energieffektivitet. För WP 2 och 4 är separationsteknik en prioriterad utmaning. 

WP2: Upstream processing 

Målet med arbetspaketet är att minska kostnaderna för efterföljande steg. Arbetspaketet bör utöver 

det som står som gemensamt för WP2-4 ovan även adressera frågan om ligninkälla/råvaruförsörjning 

inklusive pris på råvara (på kort sikt, för lång sikt i samarbete med WP8).  

En annan aspekt att möjligtvis inkludera är möjligheterna att bygga bort flaskhalsar (analogi med 

lignoboost där elimineringen av flaskhals motiverat teknikutveckling som på sikt gett både ny teknik 

och ytterligare (mer)värde). 

WP3: Upgrading 

Kemiska, termiska och biologiska processer för omvandling. 

WP5:Functional and speciality chemicals 

Syftet är att praktiskt analysera och illustrera flera möjliga nischprodukter/”avtapp” från 

bulkvärdekedjan. Kombinerat med ”bulkvärdekedjan” ger detta WP en mer fullständig 



 
”värdeträdsbild”. Exempel på sådana produkter kan vara aktiva fillers, antioxidanter, gröna aromater, 

BTX och fenol. 

Aspekter som är av intresse är att inkludera är bland annat vilka krav olika specialprodukter ställer på 

extraktion och fraktionering samt vidare processteg (depolymerisering etc). Finns det vissa 

processer/produkter/råvaror som medför hög flexibilitet och möjlighet till (flera) nischprodukter? 

Jämför med ”huvudvärdekedjan” sker denna analys mer schematiskt.  

WP6: Analysis and characterization 

Syftet med arbetspaketet är att möta den prioriterade utmaningen som ligger i att lignin har olika 

egenskaper beroende på ur vilken råvara det utvunnits och på vilket sätt det skiljts från övriga 

komponenter, och att lignin ej heller är en definierad molekyl. Aspekter som bör inkluderas är: 

egenskaper, standardisering, utveckling. Inte bara ligninet i sig behöver metoder för karaktärisering, 

det gäller alla mellanprodukter som skall hanteras längs värdekedjan. 

WP7: Test beds and demonstration 

Syftet med detta arbetspaket är att bidra till att snabba på processen från FoU till kommersiell 

tillämpning, genom att demonstrera kritiska steg i värdekedjan i en industriellt relevant skala och 

miljö. 

Vad kan man lära från andra? Vad finns tillgängligt för den aktuella värdekedjan (även 

internationellt!) och vad behövs. Kan befintliga anläggningar användas på nya sätt? Exempel på 

aktörer/enheter där relevant anläggning finns är: Bäckhammar, Aspa bruk, SP 

Identifiering (ej finansiering) av demonstratorer som saknas med betoning på flexibilitet och 

förutsättningar för att skapa intäkter (för bärighet av drift). 

WP8: Systems Analysis 

Syftet med arbetspaketet är att utvärdera värdekedjan, analysera integrationsaspekter, kartlägga 

randvillkor/förutsättningar samt verka som underlag för kvalificerad kommunikation och 

påverkansarbete. 

Utvärdera värdekedjan: Utvärderingen bör inkludera ekonomiska perspektiv (EBITA etc, 

kostnadskonkurrens med fossila alternativ), hållbarhetsperspektiv (LCA, miljöindikatorer) samt 

samhällsnyttigt perspektiv. 

Analysen av integrations aspekter görs på flera olika nivåer: processintegration (avseende energi), 

systemintegration (nyttjande av samtliga vedpolymerer) samt integration/nyttjande av befintlig 

industriinfrastruktur/produktionsplattformar.  

Kartläggning av randvillkor/förutsättningar inkluderar styrmedel (tex. Olika former av incitament, 

regelverk inkl massbalans och certifiering, nya drivkrafter, scenarioanalys). 

  



 
Luckor/övriga synpunkter 
Aktörer som saknas 

KIRAM, IKEA, Tetrapak, Trioplast, St.1, Holmen, StoraEnso, Domsjö, Apparattillverkare (Valmet etc), 

Konsulter, Företag relaterade till material (samt andra högvärdiga produkter), aktörer kopplade till 

sulfit-ligninets värdekedja. 

Övrigt om processen med skapande av strategiska projekt 

Lite svår process, otydligt vad man vill uppnå. Medfinansieringen är svår att förstå, vem är det som 

skall betala? 


