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 Kemikalier som kan förädlas till 
ovanligt många produkter 
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Vad är  

plattformskemikalier? 



Samproduktion biogas + plattformskemikalier 

= ökad lönsamhet! 
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 Ersätter fossilt 

 Resurseffektivt 
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Övriga fördelar 



 

Kan vi realisera svensk produktion av 
bärnstenssyra från matavfall? 
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Vilken tekniksk utveckling krävs? 

Bioprocess 
microbakteriell 
konvertering till 
bärnstenssyra 

Tillförsel 
matavfall 

Insamling och 
för-

behandling 

Produkt 
applikation 

(ex. UV- coating 
husgeråd) 

 
Konvertering till 

intermediär 
produkt 

(polyester) 
 



Tekniskt möjligt, men 

sen då? 
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Utveckling och implementering kräver: 

1. Politiska och normativa förutsättningar 

2. Aktörer som samverkar 

3. Aktiviteter 



 

Hinder för utveckling 



Politiska och normativa 

förutsättningar saknas 
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 Lagar, regler, standarder och rutin 
styr  fortfarande mot fossila 
produkter 

 Dedikerade styrmedel för  gröna 
kemikalier saknas 

 Matavfall  till biogas är norm 

 

 



Aktörer som samverkar 

och driver utvecklingen 

saknas 
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Aktiviteter för utveckling och implementering 

hindras 
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 Bristande offentligt stöd och social acceptans 

 Inlåsning kemisk processindustri 

 Osäkerhet kring vilken process och slutprodukt  

 Konkurrens med bärnstensyra från grödor 

 

 



 

Möjligheter för utveckling 



 

 

13 

Aktörer, kompetenser, infrastruktur finns och måste mobiliseras! 

Bioprocess 
konvertering till 
bärnstenssyra 

Tillförsel/ 
insamling 
matavfall 

Förbehandling 

Produkt 
applikation 

(ex. UV- coating 
husgeråd) 

 
intermediär 

produkt 
(polyester) 

 

Bioprocess 
fermentation 
(etanol/eten) 

harvesting (agro, 
ligno- celluloses) 

Produkt 
applikation 

Förpackningar etc. 

Förbehandling Intermediär produkt 
(Polyeten) 

Fossil process oil/gas recovery 
Produkt 

applikation 
Förbehandling 

Intermediär-/  
slutprodukt 

Polyester/polyetylen  

Bioprocess 
rötning  
(biogas) 

Tillförsel/ 
insamling 
matavfall 

Produkt 
applikation 

Förbehandling upgrading  
vehicle gas 
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Stor efterfrågan biobaserade material! 

(Photo: Business Wire) 

 Ökad legitimitet för klimatvänliga och 
resurseffektiva lösningar 

 Stark marknad inom konsumentnära 
produkter 



 

 

Öka förutsättningar för utveckling av 

plattformskemikalier från matavfall: 

 
1. Skapa politiska incitament 

2. Mobilisera och engagera aktörer 

3. Öka samverkan 
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