
Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? 
Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Moderatorer: Johanna Mossberg, f3 och Åsa Burman, Lighthouse



Program
13.00 - Inledning

§ Hur ser det ut inom sjöfarten? – Nulägesanalys och utblick - Bengt Ramne, 
Professor of the Practice, Chalmers

§ Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen – kort introduktion till alternativa 
bränslen och ett nytt projekt- Julia Hansson, forskare, IVL Svenska 
Miljöinstitutet

§ Elektrobränslens roll som drivmedel – under vilka förutsättningar kan 
elektrobränslen vara intressanta? - Maria Grahn, forskare, Chalmers

§ Biomassaförgasning för produktion av förnybara drivmedel – status för 
teknikutvecklingen samt möjligheter och utmaningar med produktion av 
metan och metanol - Joakim Lundgren, biträdande professor, LTU



Program fortsättning
14.30 – 15.00 Fika

§ Erfarenheter och lärdomar från eldrift - Jeppe Larsen, Ekocharter

§ Erfarenheter och lärdomar från metanoldrift - Per Stefenson, Stena

§ Erfarenheter och lärdomar från LNG - Henrik Källsson, Thunbolagen

§ Energimyndigheten – strategi för en fossilfri transportsektor - Kristina 
Holmgren, senior rådgivare, Energimyndigheten

16.30 - Slut



f3 – Svenskt kunskapscentrum 
för förnybara drivmedel



Konkurrenskraft 
genom innovation

Klimat
och miljö

Sjösäkerhet
och arbetsmiljö

Fokus

www.lighthouse.nu

Lighthouse - för en konkurrenskraftig, hållbar 
och säker maritim sektor med god arbetsmiljö
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• Program och 
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Hur ser det ut inom sjöfarten?
Nulägesanalys och utblick
Bengt Ramne, Professor of the Practice, Chalmers
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Hur ser det ut inom sjöfarten?
Nulägesanalys och utblick

Bengt Ramne
2016-10-06
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Nulägesanalys

• Vad är problemet? 

–Den akuta utmaningen

–Den stora utmaningen

–Den avgörande utmaningen
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80% CO2 reducering till 2050
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Sjöfarten, problemet eller lösningen?
• Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget 

generellt
• Vi vet att svensk sjöfart har högt ställda ambitioner  

att leverera hållbara transporter
• Sjöfart är energieffektiv men måste ha en minst 

lika bra total miljöprestanda som andra 
transportslag detta kommer bl.a. att kräva 
– fortsatt investering i bättre fartygsteknologi
– investering i system för alternativa bränslen
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Hur ser det ut idag?
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Coal; 39 336

Gas; 31 836

Nuclear; 
7 326

Biomass; 
5 307 Hydro; 8 884

Solar heat; 663
Wind; 398

Geothermal; 265
Biofuels; 265 Solar photovoltic; 53

Vad finns det för alternativa bränslen att tillgå?

3394
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Alternative Marine Fuel - Feedstock and products
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Sjöfartsbränslen
• Fossila

– Konventionella
• HFO
• MGO

– Alternativa
• LNG
• Metanol

• Förnybara
– FAME/RME – biodiesel
– HVO – syntetisk diesel
– LBG
– Bio metanol, elektrobränsle
– Hydrogen
– El - batteri



SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY
PROFILE AREA ENERGY EFFICIENCY

Bengt Ramne p. 18Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? – Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter – Lighthouse 2016-10-04

Livscykelanalys
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Crude oil well head price

115 $/bbl

843 $/ton

Crude landed (WTI/Brent 
approx)

119 $/bbl

51 €/MWh

872 $/ton

MGO port price

62 €/MWh

1070 $/ton

Natural gas well head price

10 €/MWh

LNG cost ex works

20 €/MWh

LNG along side Göteborg

46 €/MWh

845 $/ton MGO eqv.

LNG FOB Zeebrugge

30 €/MWh

518 $/ton MGO 
eqv.

Natural gas well head price

10 €/MWh

Methanol cost ex works

25 €/MWh

HFO port price

41 €/MWh

698 $/ton

April 2013

Methanol along side Göteborg

44 €/MWh

805 $/ton MGO eqv.

Methanol produced from forest 
products

72 €/MWh

1244 $/ton MGO eqv.

2016-10-04 Making Marine Applications Greener, Reykjavik - Renewable fuel for 
sustainable shipping - Bengt Ramne
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Crude oil well head price

46 $/bbl

339 $/ton

Crude landed (WTI/Brent 
approx)

48 $/bbl

25 €/MWh

350 $/ton

MGO port price

36 €/MWh

492 $/ton

Natural gas well head price

7 €/MWh

LNG cost ex works

17 €/MWh

LNG along side Göteborg

42 €/MWh

567 $/ton MGO eqv.

LNG FOB Zeebrugge

27 €/MWh

365 $/ton MGO 
eqv.

Natural gas well head price

7 €/MWh

Methanol along side Göteborg

42 €/MWh

567 $/ton MGO eqv.

HFO port price

20 €/MWh

255 $/ton

October 2015

Methanol cost ex works

22 €/MWh Methanol produced from forest 
products

72 €/MWh

972 $/ton MGO eqv.

2016-10-04 Making Marine Applications Greener, Reykjavik - Renewable fuel for 
sustainable shipping - Bengt Ramne
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Emissionskrav
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Emissionskrav
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Emissionskrav
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Emissionskrav
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Meassure verification and reporting

• As a first step, 
– large ships using EU ports will be from 2018 required to 

report their verified annual emissions and other relevant 
information.
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Användning av fossilt bränsle för 
transport i Sverige

Transportslag Fossil energianvändning
Landsväg ca 76 TWh
Internationell sjöfart ca 20 TWh
Inrikes sjöfart ca 1 TWh

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-5
http://www.iea.org/Sankey/#?c=World&s=Balance 
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Fossilfria bränslen i Sverige
Bränsle Produktion idag Uppskattad Potential 2030
Biodiesel
• RME ca 1-2 TWh* Begränsad ökningspotential
• HVO ca 1-2 TWh Viss ökningspotential
Biogas ca 2 TWh > 10 TWh
Alkoholer
• Etanol ca 1 TWh Viss ökningspotential
• Metanol ca 0,01 TWh > 10 TWh
Electrofuel 0 ?

* Huvudsakligen importerad rapsolja

Transportslag Fossil 
energianvändning

Landsväg ca 76 TWh
Int. sjöfart ca 20 TWh
Inrikes sjöfart ca 1 TWh
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Är vi bra på fartygsbränslen i Sverige?
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Metanolfartyg
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LNG fartyg
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Elfartyg
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80% CO2 reducering till 2050
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Vad kan vi göra?

• Förstå problemet
• Ta fram verktygen
• Sortera verktygen
• Föreslå metoder
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Hade det varit lätt att rädda världen hade 
ju vem som helst kunnat göra det
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Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
Kort introduktion till alternativa bränslen och ett nytt projekt
Julia Hansson, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet



Utsikt för förnybara 
sjöfartsbränslen – en kort 

introduktion till alternativa bränslen 
inom sjöfarten och ett nytt projekt
Julia Hansson, Selma Brynolf, Erik Fridell, Maria Grahn



Bakgrund
• Alternativa drivmedel behövs för att minska 

miljö- och klimatpåverkan från sjöfart både på 
kort och lång sikt.

• Förväntad ökad efterfrågan av sjötransporter.
• EU-mål minska GHG-utsläppen från sjöfart med 

40-50% 2050 jämfört med 2005.
• Energieffektivisering inte tillräckligt
• Sjöfartssektorn representerar en potentiellt stor 

efterfrågan av förnybara drivmedel 
• Behov av mer kunskap om alternativa drivmedel 

från sjöfartsperspektiv.



Bakgrund (forts.)
• Byte av drivmedel har primärt diskuterats för att

minska svavel- (SOx), kväve- (NOx) och
partikelutsläpp, men behövs även för att minska
växthusgasutsläpp. 

• Storskalig introduktion av förnybara drivmedel
kräver sannolikt regleringar och styrmedel.



Olika drivmedelsalternativ från olika energikällor 
lämpar sig olika bra för olika transportslag

Biodrivmedel och elektrobränslen fungerar i alla transportslag

ENERGIKÄLLOR DRIVMEDEL FRAMDRIVNINGSTEKNIKER TRANSPORTSLAG

Metan	
(biogas,	syntetisk	
metan,	naturgas)

Vätgas

Spår	
(tåg,	spårvagn)

Flyg

Sjöfart

Väg	(kort)	
(bilar,	bussar,	
distributions-
lastbilar)

Väg	(lång)	
(långfärdsbussar	
och	lastbilar)

FCV	
(fuel cell	vehicles)

Flytande	
drivmedel
(petro,	metanol,	

etanol,	biodiesel	mm

ICEV,	HEV	
(internal	combus-
tion engine vehicles

and	hybrids)

BEV,	PHEV	
(battery electric

vehicles)

Induktiv	och	
konduktiv	
elektricitetElektricitet

Fossila
(olja,	

naturgas,	kol)

Bio-
massa

Sol,	vind	
etc

Elektrolys

Produktion	
av	elektro-
bränslen

CO2
Vatten



Exempel på möjliga bränslen/energibärare sjöfart 

Electricity (Brynolf, 2014)



Bakgrund (forts.)
• Unika förutsättningar som även kan skilja mellan 

olika typer av sjöfart och fartyg. 
• Val av bränsle kräver analys av en mängd olika 

faktorer som tillgänglighet, pris, teknik för 
energiomvandling, energitäthet, säkerhet, risker, 
kommande styrmedel, miljöpåverkan mm.

• LNG, metanol och el används idag på begränsat 
antal fartyg



Miljöpåverkan för några alternativ 
relativt tjockolja

HFO heavy fuel oil, MGO marine gas oil, GTL gas to liquids, RME rapeseed methyl ester, 
BTLw synthetic diesel produced from willow, LNG liquefied natural gas, LBGar, w liquefied
biogas from residues or willow, MeOHng methanol from natural gas, BioMeOHw methanol

from willow. GWP100

(Brynolf, 2014)



Resultat från en inledande studie om 

kostnadseffektiva val av 
marina bränslen i en framtida 

värld med hårda CO2-
minskningskrav

Taljegård M., Brynolf S., Grahn M., Andersson K., Jonsson H. (2014). 
Cost-Effective Choices of Marine Fuels in a Carbon-Constrained 
World: Results from a Global Energy Model. Environmental Science 
and Technology. 48 (21) p. 12986-12993. 



Global Energy Transition (GET) model
• Linearly programmed energy systems cost-

minimizing model: Generates the fuel and 
technology mix that meets the demand (subject 
to the constraints) at lowest global energy 
system cost. 

• Many assumptions: Growth in shipping demand 
at a rate assumed equal to the average growth in 
the shipping sector during the last 20 years. 
Energy efficiency measures



Included fuel and shipping 
propulsion technologies

• Internal combustion engines and fuel cells 
powered by fuel oil, methanol produced from 
natural gas, coal or biomass, liquefied natural 
gas and liquefied hydrogen. 

• 3 ship categories:



Cost-effective fuel choices for shipping
Results from 10 regions and 3 ship categories added together in two different CO2 reduction scenarios

Main findings
- Grundkörning indikerar att en övergång till naturgas-

baserade bränslen är kostnadseffektivt på kort sikt.
- Varför? Varför inte biodrivmedel t ex?  
- Känslighetsanalys



Sensitivity analysis
700 Monte Carlo runs randomly combining data from given uncertainty ranges   

500 ppm: Biomass-based fuels 
seldom over 15% of fuel mix in 2050

Low oil supply potential: 
high probability for NG-
based fuels in 2050 

High oil supply potential: 
Depending on assumptions made 
marine fuels dominates by either 
oil- or NG-based fuels, in 2050 



Findings
• The use of fuel oil 13-100% of fuel demand
• Almost all runs show NG-based fuels (LNG or 

methanol) in 2030-2050. 
• In general biofuels may reach 3-28% of the 

shipping fuel demand (limited biomass more cost-
effectively used to replace fossil fuels in stationary energy sector)

• The study can not point out one fuel winner, but 
learn how different assumptions affect cost-
competitiveness between the fuel options.

• Fördjupade analyser behövs, fler alternativ t ex 
elektrobränslen



Utsikt för förnybara 
sjöfartsbränslen

• Syfte: Att analysera de förnybara drivmedlens 
roll inom sjöfartssektorn.

Kunskapssyntes och kompletterande analyser1
Pågår: 2016-09-19 – 2017-12-21
Finansieras av f3 och Energimyndigheten



Projektets delmål:
• En kartläggning av (i) befintlig kunskap kring 

alternativa drivmedel av intresse för sjöfarten 
(teknik, miljö och ekonomi) och (ii) av olika 
aktörers pågående satsningar.

• En övergripande analys av faktorer som 
påverkar val av drivmedel på sjöfartssidan 
och hur förutsättningarna skiljer sig mellan 
olika typer av sjöfart.

• En multikriterieanalys av utvalda alternativa 
marina drivmedel för att få strukturerad bild 
av för- och nackdelar med olika drivmedel 
från ett sjöfartsperspektiv.



Multikriterieanalys

• Etablerat verktyg för att jämföra olika 
alternativ och på ett strukturerat sätt väga 
samma faktorer av olika slag, kan 
användas för att stödja beslutsfattande. 

• Aktörer kan ha olika uppfattning om 
betydelsen av olika aspekter, vilket kan
beaktas.



(Brynolf, 2014)

• Historiskt: driftsäkerhet, effektivitet, och kostnader 
störst betydelse för marina bränslebyten



Referensgrupp knyts till projektet

• Följande aktörer har hittills visat intresse för att 
delta:
Ø Stena Line
Ø Laurin Maritime, 
Ø Sjöfartsverket, 
Ø Västra Götalandsregionen, 
Ø Preem, 
Ø Trafikverket, 
Ø Energimyndigheten 
Ø Miljöanalys Fordon och bränslen 

• Vill ni vara med? Varmt välkomna! 



En sak att minnas

• Vilka drivmedel och fordonstekniker som 
kommer att dominera i framtiden är en 
öppen fråga

• Fundera på om ni vill vara med i vår 
referensgrupp



Kontakt
julia.hansson@ivl.se

TACK! 



Elektrobränslens roll som drivmedel
Under vilka förutsättningar kan elektrobränslen vara intressanta?
Maria Grahn, forskare, Chalmers
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Elektrobränslens roll 
som drivmedel 

under vilka förutsättningar kan elektrobränslen vara 
intressant för sjöfarten?

Maria Grahn1, Selma Brynolf1, Julia Hansson1,2, 
Maria Taljegård1, Roman Hackl2, Karin Andersson

1) Fysisk Resursteori, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers
2) IVL Svenska Miljöinstitutet 

2016-10-06

Presentationen baseras på projekt finansierat av Energimyndigheten och The Swedish Knowledge Centre for Renewable
Transportation (f3) genom programmet Förnybara drivmedel och system. 
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Elektrobränslen har många namn 
förutom ”Electrofuels”
I litteraturen kan man se begreppen: 
”solbränslen/sun-fuels”, ”power-to-gas”, ”power-to-liquids”, ”power-to-fuels” 
”e-fuels, e-gas, e-methanol, e-diesel, e-gasoline” 
”synthetic fuels from carbon dioxide and water”
”carbon recycling fuels”



Maria GrahnProduction
of electro-
fuels

Electro-
lysis

Water	(H2O)

Hydrogen	
(H2)El

CO2 Biomass
(C6H10O5)Biofuels

Methane	(CH4)
Methanol	(CH3OH)
DME	(CH3OCH3)

Higher	alcohols,	e.g.,	Ethanol	(C2H5OH)
Higher	hydrocarbons,	e.g.,	Gasoline	(C8H18)

Biofuel	
production

H2

Electrofuels

Synthesis	reactor	(e.g.	
Sabatier,	Fischer-Tropsch)

Heat

Other	hydrogen	
options	(H2)

How to utilize or 
store possible 
future excess 
electricity

How to substitute fossil 
based fuels in the 
transportation sector, 
especially aviation and 
shipping face 
challenges utlilzing 
batteries and fuel cells.

CO2 from	air	
and	seawater

CO2 from	combustion

Carbon dioxide
CO2

5-10 €/tCO2

How to utilize 
the maximum of 

carbon in the 
globally limited 

amount of  
biomass
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Vulcanol from Iceland and Audi e-gas and e-diesel plants
Vulcanol usage: 3% blend in all icelandic gasoline + export to e.g, the Netherlands and Sweden

Wertle, Germany

Carbon Recycling International (CRI)
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Varför vill man göra elektrobränslen?
• Elektrifiering och biodrivmedel räcker eventuellt inte

– El och vätgas är tveksamma lösningar för flyg och långväga sjöfart. 
– Global storskalig användning av biodrivmedel begränsas av mark- och 

vattentillgång och riskerar stigande matpriser.

• Elektrobränslen har potential att
– öka utbytet av biodrivmedel från samma mängd biomassa.
– komplettera biodrivmedel och använda samma infrastruktur.
– lösa två utmaningar samtidigt

• Drivmedel till transportsektorn (som inte konkurrerar med mat).
• Utnyttjande av överskottsel från intermittent elproduktion (sol och vind).

Utmaningar…
• Lokala utsläpp från förbränningsmotorn kvarstår (NOx, sot mm) 
• Bidrar möjligen till förlängd era av fossila bränslen (vid drop-in).
• Energibalans och produktionskostnad. 
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Biodrivmedel och elektrobränslen fungerar i alla transportslag

ENERGI-
KÄLLOR

DRIVMEDEL FRAMDRIVNINGS-
TEKNIKER

TRANSPORTSLAG

Metan	
(biogas,	syntetisk	
metan,	naturgas)

Vätgas

Spår	
(tåg,	spårvagn)

Flyg

Sjöfart

Väg	(kort)	
(bilar,	bussar,	
distributions-
lastbilar)

Väg	(lång)	
(långfärdsbussar	
och	lastbilar)

FCV	
(fuel cell	vehicles)

Flytande	
drivmedel
(petro,	metanol,	
etanol,	biodiesel	)

ICEV,	HEV	
(internal	combus-
tion engine vehicles

and	hybrids)

BEV,	PHEV	
(battery electric

vehicles)

Induktiv	och	
konduktiv	
elektricitetElektricitet

Fossila
(olja,	

naturgas,	kol)

Bio-
massa

Sol,	vind	
etc

Elektrolys

Produktion	
av	elektro-
bränslen

CO2
Vatten
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Publication: Electrofuels - a 
possibility for shipping in a low 
carbon future
Taljegård M, Brynolf S, Hansson J, Hackl R, Grahn M, Andersson K. (2015). 
Electrofuels: a possibility for shipping in a low carbon future. Conference 
proceedings to Shipping in changing climates, Glasgow, Nov 2015.
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Comparison other alterantive fuel
options (from literature review) €/MWh

Heavy fuel oil 17-43
Marine gas oil 32-68
Gasoline/Diesel 39-140
Rapeseed/soy/palm methyl ester 50-210
BTL (gasification of lignocellulose) 80-655
HVO (palmoil) 134-185
SNG (gasification of lignocellulose) 70-90
Biogas (anaerobic digestion) 40-180
Liquefied natural gas 11-43
Liquefied biogas 40-180
Methanol (from natural gas) 18-54
E-methanol 80-140
Hydrogen gas (from electrolysis) 75-90

Parameters assumed in the cost 
calculation (base case)
Interest rate 5%
Economic lifetime 25 years
Investment cost 1900 €/kWfuel

Electricity price (at CF
70%, Swe 2014, incl. 
tax and net tariff)

56 €/MWh el

CO2 capture 10 €/tCO2

O&M 4%
Water 0.7 €/m³
Distribution of methanol 1.6 €/MWh
Heat (120°C) 0.04 €/kWhheat

The production cost of e-methanol 
for different reactor capacity factors

Taljegård M, Brynolf S, Hansson J, Hackl R, Grahn M, Andersson K. (2015). 
Electrofuels: a possibility for shipping in a low carbon future. Conference 
proceedings to Shipping in changing climates, Glasgow, Nov 2015.

Production costs have the 
potential to lie in the order 
of 100 EUR/MWh in future
(similar to the most 
expensive biofuels). 

Brynolf S, Taljegard M, Grahn M, Hansson J. (2016). Electrofuels for the 
transport sector: a review of production costs. Submitted to Renewable & 
Sustainable Energy Reviews.
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Assumptions
Engine power (kW) 2400
Tank capacity (GJ) 3500
Lifetime (years) 30
Interest rate 5%
Methanol engines cost (€/kW) 540
Hydrogen fuel cell cost (€/kW) 3000
Methanol storage cost (€/GJ) 30
Hydrogen storage cost (€/GJ) 225
Investment cost for hydrogen 
liquefaction (€/kW)a 880

Distribution of hydrogen (€/MWh) 12
Methanol engine efficiency 40%
Hydrogen fuel cell efficiency 45%
E-methanol capacity factor 70%

Results comparison hydrogen: 
(1) Hydrogen will be less costly, than e-methanol, if the ship is operated more than 100 days per year. 
(2) E-methanol is favoured if assuming lower depreciation time, lower electricity prices, higher 

conversion efficiency, and higher fuel cell costs.

Cost comparison e-methanol vs hydrogen as fuel
for shipping, including the propulsion of the ship 

Taljegård M, Brynolf S, Hansson J, Hackl R, Grahn M, Andersson K. (2015). Electrofuels: a possibility for shipping in a low
carbon future. Conference proceedings to Shipping in changing climates, Glasgow, Nov 2015.
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Publication: Mapping fossil and 
biogenic CO2 sources for 
electrofuel production – A case 
study for Sweden. 
Hansson J, Hackl R, Taljegård M, Brynolf S, Grahn M (2016). Mapping fossil 
and biogenic CO2 sources– A case study of the potential for electrofuels in 
Sweden. To be Submitted.
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Results on 
available CO2
sources in 
Sweden

Tot 45 Mt CO2

Sweden
Assuming replacing all bunker fuel (TWh) 22
Electricity demand (TWh) 42
Carbon dioxide (Mton) 6
Current electricity use in Sweden (TWh) 140
RE generation goal 2020 (TWh) 30

How much fuel can be produced?
- 45 MtCO2/yr (fossil+renewable)
- 30 MtCO2/yr is recoverable from biogenic 

sources =>110 TWh/yr e-methanol 



Maria Grahn

Publication: Electrofuels for the 
transport sector - a review of 
production costs. 
Brynolf S, Taljegard M, Grahn M, Hansson J. (2016). Electrofuels for the 
transport sector: a review of production costs. Submitted to Renewable & 
Sustainable Energy Reviews.
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Production cost different efuels, 2030 
assuming most optimistic (best), least optimistic (worst) and median values (base)

Brynolf S, Taljegard M, Grahn M, Hansson J. (2016). Electrofuels for the transport sector: a review of production costs. 
Submitted to Renewable & Sustainable Energy Reviews.

Parameters assumed for 2030, 50 MW 
reactor, CF 80%. 
Interest rate 5%
Economic lifetime 25 years
Investment costs:
Alkaline electrolyzers €/kWelec 700 (400-900)
Methane reactor €/kWfuel 300 (50-500)
Methanol reactor €/kWfuel 500 (300-600)
DME reactor €/kWfuel 500 (300-700)
FT liquids reactor €/kWfuel 700(400-1000)
Gasoline (via meoh) €/kWfuel 900(700-1000)
Electrolyzer efficiency 66 (50-74) %
Electricity price 50 €/MWh el

CO2 capture 30 €/tCO2

O&M 4%
Water 1 €/m³
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Conclusions so far, from our analyses on e-fuels
• Cost-competitiveness

– It is not likely that e-fuels can compete with current conventional fuels (unless higher 
taxes on fossil CO2-emissions or assuming future cost-reductions on e-fuel 
productions).

– It seems promising that e-fuels may be able to compete with battery electric vehicles 
and hydrogen used in fuel cells (at least under some circumstances). 

• Resource perspective
– E-fuels used in combustion engines demand a lot more energy compared to battery 

electric vehicles and hydrogen used in fuel cells.
– In a short term, renewable CO2 does not seem to be a limiting factor. 
– Demand of renewable electricity is challenging.

• Climate perspective
– A more effective way to lower the atmospheric CO2 concentration would be if 

captured CO2 were stored underground (CCS). However, the technology currently 
struggl with public acceptance and it is not obvious that CCS will be a large scale 
available technology. 

– To be determined as a sustainable solution, a large scale use of e-fuels can only exist 
in an energy system with lots of renewable electricity produced in a sustainable way.
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Biomassaförgasning för produktion av 
förnybara drivmedel
Status för teknikutvecklingen samt möjligheter och utmaningar med 
produktion av metan och metanol
Joakim Lundgren, biträdande professor, LTU



Biomassaförgasning för produktion av 
förnybara drivmedel 

Status för teknikutvecklingen samt möjligheter och utmaningar med 
produktion av metan och metanol

Joakim Lundgren, Bitr. Professor
Föreståndare, Svenskt förgasningscentrum (SFC)
Avd. Energivetenskap, Luleå tekniska universitet



Agenda

• Vad är biomassaförgasning och varför är det bra?

• Dagens anläggnings- och teknikstatus och utmaningar

• Exempel på forskning och resultat med anknyting till produktion av 
förnybara sjöfartsbränslen

• Summering



Vad är biomassaförgasning?

Fast biomassa 
(Skogsrester, pellets, 

flis, halm etc)
Förbehandling

(Torkning)

Förgasning

>1000 C

Förgasning

<1000 C
Reformering

Kylning, 
gasrening och 
konditionering

Förgasning omvandlar organiska råvaror till kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) 
genom upphettning till hög temperatur under begränsad syretillförsel

Flytande biomassa 
(svartlut, pyrolys-

vätska, glycerol etc)

Förbehandling
(Malning)

CO2, H2S, tjära, sot, (CH4) 



Exempel på syntesgasbaserade produkter

Syntesgas

CO+H2

Syntetisk 
diesel

(FT)

Metan
(SNG)

Etanol

Vätgas

Metanol
(Rå, AA)

Dimetyleter
(DME)

Dehydrering (Al2O3)



Energieffektiv och klimatvänlig omvandling

Ref. Börjesson et al., 2013. Dagens och framtidens hållbara drivmedel, f3-rapport 2013:13



Tekniska utmaningar

Fast biomassa 
(Skogsrester, pellets, 

flis etc)
Förbehandling

(Torkning)

Förgasning

>1000 C

Förgasning

<1000 C

Reformering Kylning, 
gasrening och 
konditionering

Flytande biomassa 
(svartlut, pyrolys-

vätska, glycerol etc)

Förbehandling
(Malning)

Bränsleinmatning

Reaktormaterial

Tjärproblematik

Sotproblematik



Biomassaförgasningsanläggningar i världen

Inkl kraftvärme, bränngas etc
Ref: IEA, http://www.ieatask33.org/



Unika anläggningar i Sverige

• Göteborg Energis anläggning 
Gobigas var först i världen med att 
använda förgasningsteknik i stor 
skala för biometanproduktion 

• Ackumulerad drifttid förgasare: ca 
8000 timmar

• Ackumulerad metanleverans: ca 
44000 MWh metan (SNG)

Källa: M.Hedenskog,GE (2016)



Förgasningsanläggningar för 
biodrivmedelsproduktion i världen

ENERKEM Edmonton
MSW, (100 kt/a)  etanol, 
metanol 

ENERKEM, Sherbrooke
Pilot, MSW, Biomassa, 
etanol, metanolTembec

Demo, energigrödor
etanol

ENERKEM, Westbury,
Demo, Biomassa, FT

GTI, Pilot, bensin

VTT Pilot, FT

KIT Pilot, FT

Stora Enso

Cutec Pilot, FT

TU-V/B2020
Pilot, FT,SNG

Ref: IEA, http://www.ieatask33.org/



Unika anläggningar i Sverige

• LTU Green Fuels - En av världens mest avancerade pilotanläggningar 
för förgasning av biobränsle (3 MW, svartlut) för produktion av biodrivmedel 
och kemikalier (BioDME och biometanol)

• Ackumulerad drifttid förgasare: >26000 timmar
• Ackumulerad produktion: >1000 ton DME och metanol (ca 8000 MWh)
• Läggs (troligtvis) i malpåse 2017



Ekonomiska utmaningar

Källa: Ingvar Landälv, LTU (2016)



Pågående forskning

• Handlar till stor del om att identifiera åtgärder som kan förbättra de 
ekonomiska förutsättningarna. Detta genom:

– Ökad omvandlingseffektivitet från bränsle till syntesgas

– Öka anläggningarnas tillgänglighet (bättre inmurningsmaterial etc)

– Processdesign och industriell processintegration - Utnyttja 
möjligheter att ta tillvara spillflöden (värme och material) och 
existerande utrustning

– Användning av bränslen av lägre kvalitet (GROT och andra 
restprodukter)

– Uppskaling



Metanolproduktion via svartlutsförgasning 
med utökad råvarubas



Metanolproduktion via svartlutsförgasning 
med utökad råvarubas

• Beräknade energiverkningsgrader (75-80%) är i samtliga inblandningsfall 
högre än för ren svartlutsförgasning (ca 70%)

• En blandning av 80% svartlut och 20% glycerol/fermenteringsrest 
(massbasis) ökar metanolproduktionen med 55-80% (energibasis) i 
jämförelse med förgasning ren svartlut. En 50/50-blandning kan öka 
metanolproduktionen med mer än 300%

• I fallen där rå-metanol är slutprodukt kan själva drivmedelsproduktionen 
vara självförsörjande på processånga. Vid en inblandningsgrad om 50/50 
krävs ingen tillförsel av extern biomassa för att bibehålla brukets 
ångbalans

• Miljömässig och ekonomisk utvärdering pågår



Methane as vehicle fuel –
A well-to-wheel analysis (MetDriv)

• Energi-, växthusgas- och kostnadsprestanda för existerande och 
potentiella nya metanbaserade drivmedelssystem 

• Analyserade förgasningsbaserade LBG-system:

Förgasning
100 MW

Förvätskning
200 bar

Transport
Lastbil,  

stålcontainer

Förgasning
300 MW

Förvätskning
300 bar

Transport
Lastbil,  

kompositcontainer

Tankstation



Produktionskostnader inklusive distribution

Baserat på data från: 
Andersson et. al., (2014), Methanol production via pressurized entrained flow biomass gasification - Techno-economic comparison of 
integrated vs. stand-alone production, Biomass & Bioenergy 64 
Börjesson., et. al., (2016) Methane as vehicle fuel – A well-to-wheel analysis. Report No 2016:xx, f3 The Swedish Knowledge Centre for 
Renewable Transportation Fuels and Foundation, Sweden (Kommande publikation)
* http://shipandbunker.com/prices/emea/nwe/nl-rtm-rotterdam#MGO, 2016-10-04

200 400 600 800 1000 1200 1400

LBG

Biometanol (AA)

SEK per MWh

OBS! Ej direkt jämförbara kostnader



Summering

• Biomassaförgasning möjliggör en flexibel och energieffektiv förädling av 
förnybara råvaror till högvärdiga produkter, däribland förnybara 
sjöfartsbränslen som LBG och rå-metanol

• Det finns en betydande samsyn att tekniken är mogen för fullskaliga 
demonstrationer trots att tekniska utmaningar föreligger. Sverige är 
ledande inom demonstration, utveckling och forskning

• Processekonomin måste förbättras och kombineras med styrmedel för 
att kunna konkurrera med fossila alternativ

• Tekniken kan spela en stor roll i ett framtida fossilfritt energisystem



Tack för uppmärksamheten!

joakim@ltu.se

Joakim Lundgren, Associate Professor
Energy Engineering, Division of Energy Science

Luleå University of Technology
Sweden



Fika till kl.15.00



Erfarenheter och lärdomar från eldrift
Jeppe Larsen, Ekocharter



Maj 2013



Charterverksamhet i Stockholm sedan 2011 
med de två elbåtarna Elsa och Elma

Har utvecklat en större eldriven konceptbåt

Förmedlare av charter i andra eldrivna flytetyg

#vattenlimousin

Drivs av dessa tre vänner 

Jeppe: Skärgårdskaptensexamen från Kalmar & 
medgrundare Cradle Net samt MOVEBYBiKE Stockholm

Cajsa: Sjökaptensexamen samt Sjöfart- och 
logistikexamen från Chalmers

Sara: Befälhavare i Blidösundsbolaget med 
sjökaptensexamen från Kalmar





Elma och Elsa
22 fot

Tar 11 passagerare
Drivs av 16 st 6-volts batterier
Toppfart 5 knop
Räckvidd vid 4 knop ca tio timmar
Tillverkare: Duffy boats

Hemmahamn: Kungliga Motorbåt Klubben





Båtcharter i supersnabbladdade Movitz
Snabbladdningsstation på 300 kw påväg att uppgraderas till 600 kw



Erfarenheter och lärdomar från eldrift? Det fungerar!
För pendelbåtar & skärgårdstrafik finns utmärkta eldrivna lösningar. Dels för 
konvertering av befintliga fartyg men även nybygge som BBgreen i 30 knop. 



Styrmedel & politik för hälsosamma & rena städer
Nationellt: Inkludera även mindre fartyg i lagstiftningen för 
energiskattenedsättning (0,5 öre/kwh)

Regionalt: Ställ hårdare miljökrav i upphandlingarna

Lokalt: Inför miljözoner i städer



Vad händer nu?
I väntan på pendelbåts- -
upphandlingarna med högre 
miljökrav fortsätter vi utveckla vår 
konceptbåt Rauken som just nu 
är utställd som 3D-modell på 
Tekniska museet

Vi skissar på framtidens flytande 
omlastningscentral för citylogistik



Citylogistik

Eldriven pråm

Flytande 
omlastningscentral

El-lastcyklar

Lätta elfordon



Tack!

Hör av er! Twitter:

@jeppedylarsen

@kaptencajsa

@kaptensara

@sthlmwaterlimo



Erfarenheter och lärdomar från metanoldrift
Per Stefenson, Stena



H
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H

O

CMetanol

Erfarenheter och lärdomar från metanoldrift

Lighthouse 6 oktober 2016 
Per Stefenson, Stena Teknik



Stena Germanica conversion of the main propulsion
machinery, 4 x Wärtsilä 8ZAL40S  Totally 24.000 kW at 

Remontowa shipyard, Gdansk, February 2015



Stena Germanica re-entered in service 26 March 2015



Methanol conversion



Ballast tank 
converted to

methanol fuel tank

Inert gas generator

New pump room

Double walled
High pressure fuel pipes

Methanol bunker station
PS + SB

2013-10-12





Engine before and after conversion



IGF CODE
INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS 

USING GASES OR OTHER 
LOW FLASH POINT FUELS

• IGF code ready for LNG in September -15 at CCC2

• The IGF correspondence group has continued with development 
of guidelines for Methyl- and Ethyl alcohols and Fuel cells. 

• Close cooperation between Stena and the Swedish Transport 
Administration (Chair) supports the development and assures 
that findings from the risk assessment work performed in the 
Stena Germanica project is communicated to the working group.



Classification Societies Rules for Methanol
fuelled Ships



Methanol bunkering in Gothenburg



Conclusions after 2000 running hours on methanol:
• Some technical issues with pipe connections due to low viscosity. 
• Vibrations in high pressure pipes recalculated and fixed
• Sensitive control and alarm system needed to be fine tuned

• Conclusion:
• Methanol works fine as marine fuel
• Very few technical issues - but time consuming 



Methanol leads towards the zero vision

20502030

CO2 emission

100%

70%

Known technology New technology + New Logistics



Methanol is liquefied natural gas

H

HH

HC

H

H H

H

O

C

Methane CH4 Methanol CH3OH



Papermill, Piteå, SWE

BioMCN, Delfzijl, NLD

Svartsengi, ISL

Enerchem, Edmonton, 
CAN

Green Methanol
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Thank You



Additional information

Modifications at Stena Germanica

• Methanol tanks arranged in double bottom in existing ballast 

tanks

• Methanol tanks have nitrogen inert gas blanket

• Methanol tanks is surrounded by permanent ballast fresh water 

tanks

• New pump room, air lock, e-room and vestibule was arranged in 

an available void space 50 m from the engine room.

• New sliding door in lower hold at frame A14 SB for access to 

vestibule

• Access to pump room via air lock



Modifications at Stena Germanica

• Gas and fire detection in pump room and air lock

• CO2 and water mist fire suppression in pump room

• Local drain system in pump room

• New ventilation ducts and emergency escapes from the new 

compartments

• Methanol bunker stations forward from existing bunker stations sb

and ps

• Inert gas generator room on deck 3 SB fwd of e-equipment room

• Double walled high pressure methanol pipes from pump room 

through lower hold and engine room to main engines





Erfarenheter och lärdomar från LNG
Henrik Källson, Thunbolagen



Erfarenheter och lärdomar från LNG

Erik Thun AB

Henrik Källsson
2016-10-06



• A	family	business	since	1938,	head	office	in	Lidköping,	Sweden.

• Turnover	approximately	1.5	billion	SEK	(~150	million	EUR)

• Approximately	500	employees

• Business	areas:
- Shipping	– 40	vessels	in	four	segments.
- Aviation	– Leasing	of	32	Aircrafts.
- Meat	processing	- Direkt Chark in	Göteborg.
- Ship	Agency	in	Göteborg,	Helsingborg	
and	Malmö

Erik	Thun	AB



12	Dry Cargo ships in	Vänermax-
size.	North	Europe	and	Med.	
trading.	Chartering from	
Lidköping.

13	Coastal Tankers,	chartering	by	
Thun	Tankers	in	Göteborg.

7	Self	Unloaders	designed	&	
owned	by	Erik	Thun	AB.

7 Cement	vessels in	a	Joint	
Venture	with KGJ.	

Shipping



Inland	Water Ways
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High-Tech Vessels
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VT	Group’s MV	Vorstenborsch
Worlds	larges IWW	Bunker-
Tanker	13.500	MT

IWW	rules	implemented	in	Swedish	
law	since	end	of	last	year.



Embracing the	future - Building on	experience from	the	past
Erik	Thun	is	in	the	process	of taking the	next step	in	most of its business	areas



• Started the	first project a	few years ago.
The	future impact of SECA	was not	known then.
We started the	project to	be	progessive to	the	changes.

• With the	low oil price the	ROI	(Return On	Investment)	has	
dramatically decresed.

• The	environmental	
performance is	still	
very good!

• We	started	with dry-
cargo vessels since easier
to	bunker	LNG	with trucks.

Why we choose LNG?		- Economic and	enviromental aspects.



Worlds	First	Duel	Fuel	LNG	Cement	Carrier

EU	INEA	funding	(former	TEN-T)

ZVT	Tool http://www.zerovisiontool.com/lsr
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MVGreenland
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MVGreenland



• Cement	Carriers
• LoA:	110	m
• DWT:	7350	ton
• Speed:	13	knots
• Self-Unloader (Pneumatic)
• FinSwe Ice 1	A
• Wärtsilä	Dual	Fuel engine 34DF
• Cylindric LNG	tank,	Forecastle,	130	m3

• Ballast	Water Treatment System
• Water Lubricated Stern	Tube
• Technical managed by	KGJ	in	Bergen
• 50%	of the	extra	cost for	LNG	was founded by	EU
• Extra	cost was budget	to	2.5	MEUR

MVGreenland /	Ireland



Lessons	Learned	so	far…
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We have sailed on	LNG	for	ten	month and	during this time done several	
bunker	operations,	all	from	LNG-trucks.
There was some minor	issues that needed to	be	corrected on	the	LNG	plant	
from	the	Sea	Trail,	and	we had two gas	alarms.	When this happens the	system	
do	an	automatic shutdown.	We found a	leaking valve and	after the	valve	and	
gasket	were	replaced	it’s	been	functioning	fine.	We	have	also	had	some	
knocking	problems	and	had	some	impurities	in	the	LNG-tank	so	we	had	to	
clean	it	which	is	a	big	task.	(Tank	needs	to	be	heated	up	and	cooled	down)
• We	have	operated	on	heavy	sea	with	no	problem.	However	we	believe	that	

the	different	power variations	can make	the	ME	switch	over	to	MGO	mode.	
This switch	is	instant	with no	loss	of power.

• It’s harder to	manoeuvre	on	gas	then MGO.	The	response time is	longer,	
about 90	sec	to	full	pitch.	Diesel	half that time.

• The	Wärtsilä	34DF	is	a	very complex engine.	It	demands more competence	
from	seafarers.	It	has	a	lot of	sensors	so	seafaerers need to	be	skilled in	
electronics	and	computers as	well.	



Extra	Training	Needed
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Cement	Carriers	are	Dry	Cargo	vessels	and	extra	training	is	required.

• Officers,	including	Elec	Off,	go	a	Advance	LNG	course	for	4	days	in	
Aalesund	Norway:	LNG	fuel	ships	– IGF	Basic	+	advance.
It	follows	STCW	pensum	and	requirements.

• Ratings	take	a	1	day	LNG	basic	course	in	Poland:
Safety	in	LNG	Bunkering	Training.

• From	1st	January	2017	the	STCW	code	will	be	in	force	for	LNG	vessels	
(powered	by	LNG	or	carry	LNG).	This	will	mean	that	the	courses	will	be	
more	standardized	then	now.	Hopefully	we	don’t	need	to	send	our	
seafarers	on	extra	courses	due	to	this.

• We	also	have	LNG	training	matrix	into	our	management	system,
have	developed	various	checklist	for	bunker,	familiarization	of	LNG	vessels	
etc,	all	which	are	available	for	the	crew	onboard	in	our	management	
system	SMS.
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New	Building Project	China,	
Intermediate 16k	dwt	Product	Tankers

CO2llaborative	SO2lution	
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Intermediate 16k	dwt	Product	Tanker

Delivery of vessels:
1st	vessel:	20th	November	2017	Furetank
2nd	vessel:	28th	February	2018	Älvtank
3rd	vessel:	15th	May	2018	Thuntank
4th	vessel:	30th	August	2018	Furetank

Three	of the	Gothia	Tanker	Alliance	
partners:	Furetank,	Thun	Tankers	and	
Älvtank have recently contracted four
newbuildings from	Avic Dingheng
Shipbuilding in	Shanghai,	China.
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Intermediate 16k	dwt	Product	Tanker

Will	be	commercially managed by	Furetank Chartering
in	the	Gothia	Tankers	Alliance.
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Intermediate 16k	dwt	Product	Tanker

Technical managed by
Furetank,	Älvtank and	MF	Group.

The	vessels	will	be	built	to	a	design	developed	
by	FKAB	together	with	Furetank	with	special	
focus	on	minimal	impact	on	the	environment.
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Intermediate 16k	dwt	Product	Tanker
Two 300	m3	LNG	tanks	placed on	deck.
Bunkering approximately	every third week.

The	vessels	fulfills	the	Tier	III	rules,	have	dual	fuel/LNG	propulsion	including	LNG	
in	port	consumption,	LNG	for	inert	gas	production,	power	production	with	floating	
frequency,	battery	backup	(UPS)	for	all	vital	functions	to	minimize	use	of	auxiliary	
engines,	installed	ballast	water	cleaning	system,	ice	class	1A	and	Alternative	
Propulsion	System.



Vessels	particulars
Vessel	facts:

Deadweight 16	300	tons

Cargo capacity 20	000	m3

L.o.A. 149.9 m

Beam 22.8 m

Draft 8.8	m

Main	engine	output 4	500	kW

Emission reduction:

CO2 49 %	*)

NOx 84 %

SOx 99	%

Particels 99	%

*)	CO2	can	be	eliminated	if	biogas	is	used



Comparison	between	present	and	future tankers
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Renewal	of	the	existing	
Thun	Tankers	fleet



Thun	8000	dwt	Tanker
The	next	generation	G-Type	ordered	– delivery 2018	and	onwards



Next	generation	8000	dwt	Thun	Tanker
• Design based on the exciting generation G-type tankers
• 7999 dwt / 9700 m3 & IMO II 
• All ice classed with either 1A or 1B
• Below 115 mtr, Beam 15.87 mtr, Draft 6.95 mtr,

Shallow draft and LoA to be able to reach niche ports
• Inter line, Marine line coating or similar for advanced cargos
• The idea is that some will be dual fuel LNG/Gasoil fitted –

Some will be conventional fuelled tankers 
• Cargo heating – up to 60 degrees C
• Shore connection for unloading
• Design can be altered to fit customers 

needs during the building process 
as a result of close relation to yard

• Four vessels are ordered at Ferus Smit,
press release next week
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Renewal	of	the	existing	
Dry	Cargo	fleet
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New	Ice Class	1A	Dry Cargo
Without LNG
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New	Ice Class	1A	Dry Cargo
With LNG



Thank you!



Energimyndigheten
Strategi för en fossilfri transportsektor
Kristina Holmgren, senior rådgivare, Energimyndigheten



Samordning omställning 
till en fossilfri 

transportsektor

Kristina Holmgren
161006



Samordning omställning till 
fossilfrihet transportsektor (SOFT)
• Samordningsuppdraget formulerades i 

regleringsbrevet för 2016 
• Energimyndigheten har fått 3 miljoner kr per 

år fram till och med 2019 för att arbeta med 
denna samordning





Uppdragets inriktning
• Ta fram en strategisk plan för omställning 
• Samordna arbete för omställning
• Föra dialog med relevanta aktörer och 

aktörsgrupper
• Verka för synergier med andra nationella 

satsningar
• Avrapportering enligt överenskommelse

– Nulägesrapport: 28 oktober
– Styrmedel för förnybar energi: beslutas 16 

november
– Strategiska planen: 28 april 2017



Inriktning

• Helhetssyn – hela transportsektorn
– Väg, sjöfart, spårbunden trafik, flyg och 

arbetsmaskiner

• Olika perspektiv
– Stad och landsbygd
– Individ och näringsliv



FFF-utredningen är ett viktigt underlag 

Källa: SOU 2013:84, Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen)

Även Miljömålsberedningens betänkande är viktigt underlag, 
särskilt målet om 70 % växthusgasreduktion i 
transportsektorn till 2030



Den strategiska planen ska 
levereras 28 april 2017

• Fastställa mål
• Generera nya uppdrag och aktiviteter
• Användas som underlag för relevanta beslut
• Ökad samsyn kring omställning
• Tydligare ansvarsfördelning
• Ta fram en plan för att bedöma 

samhällsekonomiska kostnader och nyttor



Metodik för att ta fram den 
strategiska planen

Aktiviteter Prestationer
Resultat/

utfall
Effekter 

Antagande
om.. så…

Antagande
om..så..

Antagande
om..så..

Resultat/
utfall

Prestationer: konkreta 
leveranser/produkter

Resultat/utfall: ett tidigt 
tillstånd i systemet

Effekt: tillstånd i systemet



Dialogmöten och hearing en viktig 
del i arbetet med den strategiska 
planen

• 4 oktober: dialogmöte om förnybar energi i 
vägtransportsektorn

• 29 november: dialogmöte om strategin
• 1 december: webbdialogmöte om strategin
• 14 mars: en hearing i anslutning till 

Energiutblick



Öppet forum

• Närmare 100 bidrag från myndigheter på 
kommunal, regional och nationell nivå, 
branschorganisationer, företag, 
intresseorganisationer samt högskolor och 
universitet.

• Jämn fördelning av aktörer, branscher 
trafikslag (dock ej flyg)

• Flera positiva till fortsatt dialog
• Nyhet på webben 



Sammanfattning öppet forum

• Tydliga och tidssatta mål, både nationellt, 
regionalt och lokalt.

• Tydliga ansvarsområden för olika aktörer i 
samhället. 

• Tydligt vad en fossilfri transportsektor innebär 
och vilka mål och åtgärder som krävs för att 
komma dit. 

• Tydliga och långsiktiga styrmedel. 



Koucky & Partners genomför en studie 
om sjöfartens energianvändning
• En analys och kartläggning av marknaden för 

bränsleleveranser till sjöfart i Sverige, oavsett 
fartygets flaggnation eller destination.

• En beskrivning av sannolikheten för etablering av 
alternativa bunkerbränslen (både fossila och 
förnybara) i svenska leveranser utifrån rådande 
styrmedel och jämförelsepriser.

• Beskrivning i ett brett perspektiv om vilka möjligheter 
som finns för omställning till fossilfrihet inom 
sjöfarten.

• Bedömningar om vilka hinder som finns för 
omställning till fossilfrihet.



Tack för uppmärksamheten!

Kristina.holmgren@energimyndigheten.se

transportstrategi@energimyndigheten.se



3. Samordning av omställning i 
transportsektorn
• Statens energimyndighet har tilldelats särskilda medel för samordning av en 

omställning av transportsektorn till fossilfrihet. I denna uppgift ingår att, med 
bistånd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, 
Boverket samt vid behov andra berörda aktörer, ta fram en strategisk plan för 
omställningen, samordna arbetet för omställning, föra dialog med relevanta 
aktörer och aktörsgrupper samt verka för synergier med andra nationella 
satsningar. Den strategiska planen kan omfatta bl.a. förslag till 
lagstiftningsarbete, myndighetsuppgifter eller påverkansarbete gentemot 
Sveriges omvärld. Utgångspunkter för arbetet kan vara utredningen Fossilfrihet 
på väg (SOU 2013:84), Miljömålsberedningens kommande betänkande om ett 
klimatpolitiskt ramverk samt utvecklingen internationellt. Myndigheten ska också 
ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska 
utvärderas. Den strategiska planen ska redovisas enligt särskild 
överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och 
energidepartementet) och Statens energimyndighet.



Intresserad av maritima frågor?

15 november - Från forskning och patent till produktion 
och affärsutveckling genom samverkan - i Kalmar

5-6 december - Autonomous vessels – a higher degree of 
autonomy for increased safety i Göteborg

15 december - Lighthouse workshop 2016 - Vägen mot 
en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor 
i Göteborg

www.lighthouse.nu


