
En strategisk forskningssatsning 
vid Lunds universitet

– Vi vet alla att detta är ett viktigt framtida forskningsområde där dessutom 
Lunds universitet redan ligger mycket långt framme, säger Anders Axels-
son, rektor vid Lunds Tekniska Högskola. Genom LU Biofuels tar vi ytter-
ligare ett steg, skapar nya samarbeten och synergier, och tar tillvara hela 
universitets breda kompetens på ett nytt sätt. 
 Satsningen samlar mer än 60 forskare inom såväl teknik och naturveten-
skap (biokemi, bioteknik, kemiteknik och teknisk mikrobiologi), system-
analys (miljö- och energisystem, och internationella miljöinstitutet) och 
ekonomi med fokus på samhällsekonomiska e� ekter av tekniska system-
ski� en. 

Bredare perspektiv
En förutsättning för LU Biofuels är den omfattande och internationellt 
erkända forskningen kring biologiska metoder för att omvandla biomassa 
till drivmedel (såsom etanol, biogas och vätgas) men också till gröna kemi-
kalier, som redan bedrivs. Ett � exibelt utnyttjande av hela råvaran och en 
helhetssyn på processer som genererar � era produkter är viktigt.
– Genom LU Biofuels intensi� erar vi forskningen om framtidens drivmedel 
samtidigt som perspektiven breddas för att tydligare integrera frågor kring 
hållbarhet och styrning som är centrala för att klara energi- och klimatpoli-

tiska mål, säger Gunnar Lidén, professor i Kemiteknik och en av koordina-
torerna. Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem, är en av dem som 
studerar biodrivmedel ur ett systemperspektiv: 
 – Biodrivmedel kan produceras på ett långsiktigt hållbart sätt men det 
� nns också exempel på motsatsen. Det är avgörande att vi utvecklar teknik 
och system för hållbar produktion av biodrivmedel men vi måste också ut-
veckla politiken så att den styr i rätt riktning. Med LU Biofuels kopplar vi 
samman � era kompetenser och skapar en bra grund för just detta. 
 För Anders Axelsson och de medverkande forskarna är LU Biofuels inte 
enbart ett sätt att utveckla ett ledande forskningsområde: – Detta är ett bra 
exempel på hur vi arbetar för att dessutom höja kvaliteten i undervisningen 
och stärka vår samverkan med det omgivande samhället – inte minst för att 
ta tillvara och utveckla Sveriges möjligheter att exportera teknik och kun-
nande inom området.

För att stärka forskningen 
inom bioenergiområdet har 
Lunds  universitet skapat  
en gemensam forsknings-
plattform – LU Biofuels.  Den 
samlar  universitetets ledande 
kompetens kring biologisk 
 omvandling av biomassa till 
drivmedel. 

Är du intresserad av forsknings samarbete, 
eller vill veta mer om vår forskning? 

www.lubiofuels.org

Forskarna Gunnar Lidén, Lovisa Björnsson och Pål Börjesson 
diskuterar förbehandling av halm.


