BIODRIVMEDEL FÖR SVERIGE 2030
Programmet gör det lättare för biodrivmedel att finnas
tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad.
Forskning och utveckling inom området är ett viktigt steg
på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta, en fossilfri
sjöfart och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030. Visionen är att
biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn.
Fossila energibärare dominerar energiförsörjningen av vägtrafiken i Sverige. Mer än 90 procent är fossilt, och försäljningen
av etanolbilar och gasbilar har minskat de senaste åren. Inom
flyget utgörs nästan 100 procent idag av flygfotogen och inom
sjöfarten dominerar olja och diesel. Användningen av flytande
naturgas, LNG ökar. Samtidigt beslutade riksdagen 2009 att
vägtrafikens fordonsflotta år 2030 inte längre ska vara beroende
av fossil energi.
Biodrivmedel för Sverige 2030 fokuserar på det som är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel:
- energieffektivitet i valet av biodrivmedelsmix
- hur odlingsmarken utnyttjas smartare
- hur en kan säkerställa att råvarorna för biodrivmedlen är
restprodukter från samhället, jordbruket och skogsbruket
Forskningen är tillämpad och målet är att resultat och ny
kunskap ska kunna tillämpas inom tio år. Programmet har en
budget på 6 miljoner kronor och pågår mellan mars 2017 och
december 2020.

Forskningsområden
Programmet är ett resultat av Energiforsks omvärldsbevakning
och tidigare program, men också av direkta kontakter med
företag, myndigheter och forskare. De fem forskningsområdena, som beskrivs i programbeskrivningen, är:
• Kostnadseffektiv produktion
• Energieffektivitet för biodrivmedel
• En breddad råvarubas
• Effekter av nationell produktion
• Biodrivmedlens allokering
		

Projektansökningar
Vi välkomnar projektansökningar som bidrar till utvecklingen
inom biodrivmedel. Ansökningarna kommer att bedömas och
utvärderas av programstyrelsen som har direkt beslutsmakt
över industrikassan. Bedömningen av varje ansökan baseras på:
• Överensstämmelse med utlysningens inriktning
• Innovationshöjd
• Energirelevans
• Industri- och samhällsrelevans
• Genomförande: metod och kompetens

Utlysningsbaserat forskningsprogram
Programmet är ett utlysningsbaserat forskningsprogram, vilket
innebär att styrelsen beslutar om en eller flera utlysningar årligen. Vem som helst med intresse för och kunskap om biodrivmedel kan då göra en ansökan om projektmedel. Programmets kassa
består av industrimedel och räknas inte som statligt stöd.

Framgångskriterier
Programmet ska generera ny kunskap för industrins innovationsprocesser och för den övriga konkurrenskraften genom att
uppfylla följande kriterier:
• Resultat från programmet har tydliga mottagare i industriföretag och myndigheter som behöver och efterfrågar ny
kunskap för att driva sina respektive frågor med kraft
• Programmet kan attrahera kvalificerade sökanden med goda
idéer
• Varje projekt bygger vidare på befintlig kunskap för att öka
kunskapsmassan
• Programmet blir känt på bred front i industrin och akademien
och samverkar med andra program med likartad inriktning
• Programmet har en internationell dimension

Utlysning
Den första utlysningen öppnar i juli och stänger den 1 oktober
2017. Projektansökningar välkomnas inom samtliga forskningsområden. Projekt kan ansöka om 25–33 procent av den totala
projektbudgeten från programmet, minst 250 000 och maximalt
500 000 kronor per år och projekt. Beviljade projekt kan tidigast
starta i januari 2018. Denna utlysning är synkroniserad med
utlysningar inom Energimyndighetens två biodrivmedelsprogram. Mer information på www.energiforsk.se
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Vi gör energivärlden smartare!
Genom samarbete och dialog bedriver vi energiforskning så att ny kunskap skapar värde
för näringsliv, kunder och samhället i stort. Vi är det naturliga navet i energiforskningen
– en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem.
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