
 

Expert Team Chemicals & Energy 
Uppdatering och rapport från workshop 23 januari 2015 
 
 
Den 23 januari höll Expert Team Chemicals & Energy sin andra workshop. 41 deltagare från 
akademi, företag och institut medverkade. Expertgruppen ska skapa ett strategiskt 
innovationsprojekt kring ligninets roll i omställningen till en biobaserad ekonomi. Denna 
workshop syftade till att identifiera luckor i processen, påbörja sållning av idéer och planera 
samarbetet inom respektive Work Package (WP). 
 

Övergripande slutsatser 
 
I workshopen kom man ytterligare ett steg mot ett samlat och fokuserat första projektförslag 
med gemensamma mål. Under vecka 6 distribueras ett första samlat utkast till Expert Team 
och Advisory Board Kommentarer till det från övriga partners kommer att samordnas av 
respektive WP-ledare. 
 
En diskussion om finansiering har inletts med deltagarna och andra intressenter i 
BioInnovation. Det är viktigt att understryka att minst 50 % av finansieringen skall komma 
från de företag som med hjälp av projektet ska kunna omsätta kunskapen i nya processer 
och produkter. Egen delfinansiering från universitet eller institut är inte önskvärd annat än i 
mindre omfattning för t.ex. metodutveckling. 
  
Resultat från workshopen presenteras nedan. Vill du veta mer eller engagera dig i projektet, 
kontakta Niklas Berglin eller någon av WP-ledarna (kontaktinfo nedan). 
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Resultat  
	  
Sammanfattningar/diskussioner i plenum för respektive WP redovisas i tabellen nedan. 
Följande bild visar hur de olika WP är strukturerade: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sammanfattning av diskussion 

 
WP1: 
Market analysis 
 

 
• Gemensamt med WP8 – hela värdekedjan och hur den 

ser ut. 
• Följa intermediatet längs hela kedjan men med fokus på 

potentiella ekonomiska mervärden och marknader. 
Omfattningen kommer att styras av pengar och tid. Just 
nu ganska litet. 

• Ett av syftena är att förstå möjliga slutmarknader. Om 
värdet är att kommunicera hållbarhet, hur gör man i så 
fall det? (Kommentar: Problem med att man från 
företagens sida kanske inte vill diskutera detta i grupp, 
och premierna (jmf TCF) är inte nödvändigtvis 
långsiktiga utan övergående, gäller även i form av 
tillgänglighet till marknad/tidsvinst. 

• Forma WP så att man inte dubbelarbetar mot det som 
redan görs i företagen. En möjlighet är att fokusera på 
att rita upp värdekedjorna i sin helhet (för synergi med 
WP8). 
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WP2: 
Upstream 
 

 
• Kraftlignin huvudspår men inkludera även andra lignin. 
• Syfte minska kostnader för senare steg genom rening 

etc. 
• Processerna som man inkluderar ska vara möjliga för 

uppskalning 
• Söker industriella partners, nu bara akademi/institut 
• Tasks: Membranseparation, fällning inkl. tvätt, vätska-

vätska separation samt nya conversion av 
hydrolysatlignin, produktion av prov i kg-skala? (för 
interaktion med WP3/5) 

• GAP: olika lignin (industriella partner), hydrolysatlignin, 
lignosulfonater? (samtliga inkl. industriella parter). 
Behöver veta vad WP3 vill göra för att kunna spika exakt 
innehåll. 
 

 
WP3: 
Upgrading 
 

 
• Fokus på att sönderdela ligninet… Mer exakt beroende 

på vad WP4 vill ha. 
• Ännu inte klart med metodval, alternativen är:  

1. Vätskefasomvadling nära superkritiskt men utan väte 
(SPPD, Chalmers)  
2. Pyrolys kemisk omvandling (ETC)  
3. Enzymatiskt spår (vätska men med lägre temp. och 
tryck).  
Alternativen har olika teknikmognadsnivå och utbyten i 
dag, vilket får vara underlag för det urval som nu snart 
får göras. 

• Industrideltagande: ev. Valmet och Perstorp 
• Med tanke på robusthet måste nog WP3 acceptera 

orena och blandade fraktioner och ha relativt hög 
tolerans. 
 

 
WP4: 
Downstream 
 

 
• Uppgradera ligninderivat (i vätskefas!), ligninderivatets 

specifikation behöver sättas i dialog med WP6. 
• Output är bensin och dieselkomponenter inkl. bionafta 

alternativt kemiprodukter BTX/bionafta. Hur detta sedan 
kan uppgraderas (hos Preem eller Borealis) kan man 
modellera (hos Preem). 

• GAP: rening av ligninderivat mellan WP3 och WP4, 
vems ansvar? Beslut om att det hamnar i WP3. Lund 
kan utföra det. 

• Finns det ligninderivat att tillgå?  
Ja. Behöver dl/liter för att köra test. Reaktorer finns att 
använda på Chalmers, SP PS och ev. Lund. SP PD och 
Chalmers kommer att komma in med projektförslag. 

• Den förlängning som Preem kan göra genom 
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modellering av var man stoppar in saker i processerna 
kan förhoppningsvis användas som input till WP8 för att 
förlänga värdekedjan. 
 

 
WP5: 
Functional and specialty 
chemicals 
 

 
• Saker som kommer från 2-4 används som startmaterial. 
• Flera olika projektförslag har kommit in med många 

partners. Nu måste man sålla. 
• Industrin får flagga för vad som är viktigast (genom 

finansiering). 
 

 
WP6: 
Characterization and 
standardization 
 

 
• Fokus på metoder, anpassning av existerande och 

framtagning av nya (vid behov). 
• Stötta andra WP med analyser men inte rutinanalyser! 

Måste jobba nära WP 2-4. 
• Karaktärisering av lignin är viktigt och här får man 

avväga mot vad som redan görs/kan göras på/av Preem. 
• Man bör sätta ner foten kring vilka av de tillgängliga 

metoder som man har idag som man ska använda sig av 
så att man får jämförbara resultat över hela värdekedjan. 

• Man efterfrågar specifikationer, vad tycker industrin är 
relevant att mäta? Aska, klor, metaller etc.? 

• P.g.a. den låga TRL så bedöms standardisering mindre 
viktigt. Forskningsmetoder är viktigare. 
 
 

 
WP7: 
Test beds and 
demonstration 
 

 
• Tanken med storskaliga tester har fått lämnas för att mer 

kratta manegen för (eventuella) senare storskaliga 
tester. 

• Mål enligt visad bild, men mer att ta fram 
teknikverifieringsplan och plan för uppskalning (för 
någon/några värdekedjor/delar av värdekedja). 

• Test i stor skala inkluderas budgetmässigt i den icke 
allokerade delen av budgeten om det visar sig möjligt. 
 

 
WP8: 
System analysis 
 

 
• WP8 kan inkludera även en tidig screening av olika 

värdekedjor/koncept. 
• Industrin efterfrågar att fokus hamnar mer på 

energi/miljöaspekter/analyser snarare än detaljerade 
beräkningar av opex/capx. Tolkas som att man vill ha 
systemanalys (vilket är tanken med WP8), inte pre-
engineering? 
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Kontaktpersoner 
 
Tveka inte att kontakta kontaktpersonerna, om du vill veta mer och / eller vara en del av 
projektet.  
 
 
Ordförande för Expert Team Chemicals & Energy  
 
Niklas Berglin, niklas.berglin@innventia.com  
 
 
Arbetsgrupp  
 
David Blomberg, Processum 
Mikael Lindström, KTH 
Johanna Mossberg, SP 
Hans Theliander, Chalmers 
Marie Anheden, Innventia 
Jonas Markusson, Sekab 
Tuve Mattsson, Chalmers 
Christian Hulteberg, Lunds universitet 
Åsa Håkansson, Preem 
Monica Ek, KTH 
Louise Staffas, IVL 


