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Formasfinansierad
forskning om miljöteknik
Miljöteknikprojekt är väl representerade i den forskning som Formas
stöder. Projekten handlar till exempel om nya smarta fönster, ny effektiv
energiteknik, förbättrade system för återvinning och styrmedel för
miljöteknik.

Miljöteknik och miljöinnovationer har haft och kommer
att ha en globalt allt viktigare roll för minskad miljö
belastning och bidra till en hållbar utveckling. Sverige
behöver därför en stark och internationellt konkurrens
kraftig miljötekniksektor.
Formas använder en bred definition av miljöteknik:
”Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer
och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande
till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykel
perspektiv.”
Forskning och utveckling har en viktig roll. Träd och
andra växter samt deras restprodukter behöver tas tillvara
effektivare än idag till exempel i bioraffinaderier – för ut
veckling av gröna material och bioenergi. Det behövs ny
teknik och nya system för rening av vatten och avlopp,
för marksanering, avfallshantering och återvinning. Det
finns en tydlig potential för effektivare energianvändning
inom byggd miljö och areella näringar. Nya miljötekniska
satsningar präglas ofta av en helhetssyn med inriktning
mot systeminnovationer och systemlösningar med stor
miljörelevans. Hög prioritet ges åt livscykeltänkande.
Helhetssynen förutsätter också samhällsvetenskaplig forsk
ning kring exempelvis behov, styrmedel och regelverk.
I katalogen presenteras ett urval miljöteknikprojekt
inom Formas olika forsknings- och ämnesområden. Vi
hoppas att projekten kan ge inspiration till ny forskning,
nya system, metoder, policyer, produkter och processer.
Vi hoppas också att katalogen kan stimulera till nya kon
takter och nätverk.

Conny Rolén
Forskningssekreterare

Ingrid Petersson
Generaldirektör
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Inledning
Drygt hälften av Formas forskningsstöd finansierar projekt
i en årlig öppen utlysning inom Formas tre ansvarsområden,
miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Resterande
forskningsmedel går till riktade satsningar som är utlysningar
inom avgränsade tematiska områden med särskilt angelägna
forsknings- och kunskapsbehov. Miljöteknikprojekt före
kommer inom samtliga Formas ansvarsområden.
Miljöteknik i olika Formas-program
och samarbeten

År 2007 tog Formas och Vinnova, efter ett regeringsuppdrag,
tillsammans fram en forskningsstrategi för miljöteknik
området. Med utgångspunkt i forskningsstrategin genom
förde Formas sedan ett miljöteknikprogram åren 2007–2012.
Programmet innefattade fyra utlysningar i samverkan med
Vinnova och Energimyndigheten, samtliga med samfinan
siering från näringslivet. Programmet omfattade totalt cirka
210 miljoner kronor, där hälften av de beviljade medlen var
samfinansiering från näringslivet.
Formas deltog 2010-2014 i ett ERA-Net (EU-samarbete)
för miljöteknik och miljöinnovation, EcoInnovera. 25 orga
nisationer, forskningsfinansiärer och forskningsadministra
törer, från 20 EU-länder deltog. Formas deltog i de två ut
lysningar som genomfördes inom EcoInnovera.
Ett annat program med stort miljöteknikinnehåll var
det som genomfördes i samarbete med Byggsektorns Inno
vationsCenter, BIC (föregångare till IQ Samhällsbyggnad).
Formas och BIC gjorde tillsammans ett stort antal utlysningar
både nationella och internationella.
Ett antal starka forskningsmiljöer som fått Formasstöd
under de senaste åren har också haft inriktning mot miljö
teknik.
I katalogens projektredovisningar anges om projektet har
fått stöd inom något av dessa program och samarbeten. Övriga
projekt har beviljats inom Formas öppna utlysning.
Formas samarbetar inom miljöteknikområdet också
genom att Formas har i uppdrag att finansiera forskning
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i samverkan med olika forskningsorganisationer. Sådan
finansiering går bland annat till IVL Svenska Miljöinstitutet
för samfinansierad miljöteknikforskning samt till Institutet
för jordbruks- och miljöteknik, JTI.
Katalogen är uppdelad i följande avsnitt: Naturresurser i
kretslopp, Biologiska resurser, Energi, Nya och avancerade
material, Hållbart samhällsbyggande – teknik och processer
samt Miljöskyddsteknik.

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

15

Naturresurser
i kretslopp
Projekten handlar om återvinning av material
– plaster, metaller, sällsynta jordartsmetaller,
bomull, avloppsslam, jordbruksavfall och
annat organiskt avfall.
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Ekoeffektivt kretslopp av plaster
Projektets syfte var att identifiera och föreslå resurs- och
ekoeffektiva lösningar för att öka återvinningsgraden av
plast från högkvalitativa produkter som bilar och elek
tronikprodukter, samt att identifiera hinder för effektiv
materialåtervinning. 21 företag och organisationer i olika
delar av värdekedjan var involverade.
Plastavfall från fordon och elektronikprodukter sam
lades in och analyserades. Stötfångare från olika bil
modeller behandlades i en återvinningsprocess. Därefter
analyserades materialens egenskaper och jämfördes med
nyråvara. Material från elektronikskrot sönderdelades
och olika typer av blandningar analyserades och jäm
fördes med nyråvara.
Det finns en potential att utvinna mer plast från åter
vunna fordon och elektronikprodukter. Återvunnen plast
från stötfångare kan användas i nya fordon men främst till
delar som utsätts för lägre belastning. Utveckling av en enkel
försortering av elektronikplast skapar möjlighet att i åter
vinningsprocesser producera 80 procent rena plastfraktioner.
Genom att identifiera avfallsströmmar av konstruk
tionsplaster samt potentiella marknader och produkter
kan man öka materialflödet av återvunna material till
baka ut på marknaden.

Återvinning av solcellsspill
Elproduktion med hjälp av solceller är ett av flera alter
nativ i en framtida energimix. Det finns flera olika
typer av möjliga solceller med varierande utvecklings
potential och effektivitet. En variant som visat sig vara
effektiv och flexibel är tunnfilmssolceller där bland
annat så kallade CIGS-celler ingår. Dessa är mycket
effektiva men dyra att tillverka eftersom de innehåller
dyra och sällsynta metaller som indium och gallium.
Förutom detta förloras nästan 50 procent av det dyra
CIGS-materialet vid tillverkningsprocessen.
Forskarna har tagit fram och patenterat en metod
för återvinning av högrent selen (>99,999 procent) från
tillverkningsspill. De har också visat hur man kan åter
vinna andra rena metaller med hjälp av elektrokemi eller
vätskeextraktion. De framtagna processerna har testats i
labbskala och pilotskala.
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Nästa steg i arbetet är att installera återvinningsprocessen
direkt vid tillverkningsenheten för maximal effektivitet
och återförande av material i processen. I ett framtida
projekt blir det en naturlig fortsättning att undersöka
återvinningen av kasserade eller uttjänta solceller.

Doktoranden Anna Gustafsson.
Foto: Christian Ekberg
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Biogasreaktorer i laboratoriet
hos Tekniska Verken AB.
Foto: Jan Moestedt
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Optimering av industriell
biogasproduktion
I Sverige framställs biogas från olika typer organiskt avfall.
Biogasbildningen sker genom en komplex mikrobiologisk
nedbrytningsprocess och kvar blir en näringsrik rötrest
(ibland kallad biogödsel) som kan användas som göd
ningsmedel inom jordbruket. För att nå lönsamhet på en
biogasanläggning krävs en stabil process med hög pro
duktion av biogas av bra kvalitet. Det är också viktigt att
rötresten har högt växtnäringsvärde och innehåller låga
halter av föroreningar. Forskarna har undersökt industri
ell biogasproduktion i två olika projekt.
I ett projekt som genomfördes i samarbete med Tekniska
Verken AB var målet att optimera biogasproduktion från
drank, en restprodukt från etanolproduktion. Drank ger
mycket biogas, men den bildade gasen innehåller höga
halter svavelväte. Olika driftstrategier utvärderades för
att minska aktiviteten av svavelvätebildande bakterier.
Biogasreaktorer studerades i laboratoriet och i industri
ell skala, med kemisk och mikrobiologisk analys. Drank
fungerade mycket väl som substrat, men det var svårt att
styra processen mot minskad svavelväteproduktion. För
att få stabil och effektiv drift och för att minska proble
matiken med svavelvätet krävdes utblandning med andra
material och tillsats av spårämnen och järnklorid.
Det andra projektet undersökte betydelsen av drift
temperaturen för den kemiska sammansättningen hos
rötresten, med fokus på olika fenoler. Fenoler finns natur
ligt i vissa material men kan också bildas i biogasprocessen.
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De kan hämma markens mikrobiella system när röt
resten används som gödningsmedel, men också mikro
organismerna i biogasprocessen. Resultaten visade att
drifttemperatur högre än 50 °C resulterade i obefintlig
omsättning av fenoler. Vid lägre drifttemperatur skedde
nedbrytningen mycket snabbt, och den producerade
rötresten hade därmed låga halter av fenoler.

Polyeten från förnybara råvaror
Är det bättre för miljön att producera den vanligaste
plasten, polyeten, från biomassa i stället för från olja?
Forskarna undersökte sockerrör från Brasilien och ved
råvara från Sverige via jäsning till etanol (av sockerrör
eller vedråvara) eller via förgasning (av vedråvara) följt av
metanolsyntes. Man identifierade vilka processteg som
är mest miljöpåverkande för att peka ut viktiga behov av
teknikutveckling. Projektet utvecklade metoder, i första
hand livscykelanalys, för att bedöma klimateffekter av att
använda biomassa. Företrädare för TetraPak, Trioplast,
Borealis och Stena Metall var knutna till projektet.
Ur klimatsynpunkt visade sig polyetenproduktion
baserad på biomassa vara bättre än det fossilbaserade
alternativet. Men det finns osäkerhet i bedömningen
dels kring effekter av förändringar av markanvändning,
dels kring hur man ska se på att koldioxid tas upp och
släpps ut vid olika tidpunkter när skog växer och av
verkas. När det gäller andra miljöeffekter, som försur
ning och övergödning, behöver de biobaserade process
vägarna förbättras. Produktion av enzymer visade sig
vara avgörande för processvägen där skogsråvara jäses
till etanol. Miljöpåverkan från enzymproduktion eller
doseringen behöver minska väsentligt. (Ett liknande pro
jekt, 2014-181, finns i kapitlet Biologiska resurser.)
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Metallåtervinning från aska och slagg
Sverige har ett väl utvecklat fjärrvärmenät och stort be
hov av värme. Därför har vi effektivt kunnat ta hand om
en stor del av energiinnehållet i hushållssopor. Men av
fallsaska är ett kontroversiellt material, speciellt flygaskan
eftersom den innehåller en rad metaller i relativt löslig
form. Sådana askor måste läggas i speciella deponier till
hög kostnad. Med tanke på att avfallsflygaska innehåller
cirka 0,5 procent koppar och flera procent zink innebär
deponering förlust av värdefulla metaller. Det är ett av
motiven bakom projektet; det andra är att avgifta askan
genom att ta bort mycket av skadliga metaller.
Forskarna har arbetat med att optimera utlakningen
av metaller från askan och att separera dem med kemisk
extraktionsteknik så att de kan användas. De har också
undersökt hur metallerna är bundna kemiskt i askan för
att förstå hur lakningen fungerar, och de arbetar med
elektrolytisk separation av metallerna från lakvätskan.
Flygaska från olika anläggningar är olika lätta att laka
metaller från, men forskarna har nu tagit fram en metod
som fungerar för olika asktyper. Metoden har visat sig
göra det möjligt att återvinna 70–90 procent av den
koppar och 75–80 procent av den zink som finns i askan,
samtidigt som det mesta av bly och kadmium tas bort.

Metallutvinning från elnät i städer
Nedgrävda elnät utgör ett av de största förråden av koppar
i den byggda miljön. Även om huvuddelen av systemen
fortfarande är i drift så har stora delar kopplats ur och
lämnats kvar i marken. Urkopplingstakten kommer tro
ligen att öka framöver i och med att många av näten är
gamla och behöver bytas ut. Infrastrukturägare saknar
tydliga drivkrafter och dessutom metoder, rutiner och
hjälpmedel för att kunna planera, organisera och genom
föra återvinning av urkopplade elnät. Även för markägare
och myndigheter har detta hittills varit en icke-fråga och
riktlinjer för hur dessa g(l)ömda resurser ska hanteras
saknas därmed i kontrakt och lagstiftning.
I projektet har en kartläggning genomförts av Lin
köpings elnät för att identifiera rådande förutsättningar,
drivkrafter och hinder för ökad återvinning. Inom pro
jektet testas även en ny teknik, Kabel-X, som bygger på
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att man i stället för att gräva upp en hel kabel i princip
bara drar ur dess metallkärna. Projektet har genomförts i
nära samarbete med infrastrukturägare (Tekniska Verken
i Linköping), återvinnare (Stena Recycling) och teknik
företag (TSD Technical support). Forskarna arbetar vi
dare på bred front i nya projekt kring frågan när, var, hur
och av vem återvinning av infrasystem kan göras på ett
lönsamt och miljömässigt motiverat sätt.

Återvinning av pulver från lysrör och
lågenergilampor
Sällsynta jordartsmetaller spelar en kritisk roll för teknik
utveckling. På grund av hög efterfrågan har uppmärk
samhet riktats mot möjligheten att återvinna dem från
uttjänta produkter. Fokus i projektet var att utvärdera
fördelar och nackdelar med hydrometallurgiska processer
för att återvinna sällsynta jordartsmetaller från förbru
kade lågenergilampor som innehåller lyspulver med
sällsynta jordartsmetaller, och dessutom små mängder
kvicksilver. Kvicksilver är en orsak till att dessa avfall
är svårhanterade. Metallen är giftig och svår att avskilja
från resten av fraktionerna.
Riktiga avfallsprover från Nordic Recycling AB har
studerats. Lakning av metaller från det fasta materialet
utfördes med hjälp av olika lösningar (vatten, syror och
baser). Separation av sällsynta jordartsmetaller från sal
petersyrabaserade lösningar gjordes med hjälp av kom
mersiella extraktionsmedel. Projektet visade att separa
tion och återvinning av sällsynta jordartsmetaller och
avskiljning av kvicksilver går att göra på ett effektivt och
miljömässigt sätt. Vinnova har beviljat medel för upp
skalning av systemen till en industriell pilotanläggning.

Doktorand Björn Wallsten.
Foto: Peter Modin
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Inblandning av urea i avloppsslam inför pilotskalestudien.
Foto: Annika Nordin
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Ammoniakhygienisering av
avloppsslam
Projektet har utvecklat ammoniakhygienisering som en
metod för att hygienisera avloppsslam. Metoden är tänkt
att användas som efterbehandling efter rötningen och kan
dimensioneras utifrån behovet att behandla en viss mängd
slam som ska återföras som gödselmedel. Projektet har
genomförts i samarbete med Uppsala Vatten och Kemira,
och LRF Mälardalen har funnits med i referensgruppen.
Projektet utvecklade först i labbskala metoden att be
handla avloppslam med tillsats av urea (urinämne) för
effektiv reduktion av sjukdomsframkallande mikro
organismer. Därefter genomfördes pilotstudier om 60
ton slam med tillsats av 1,6 procent urea på Hovgårdens
behandlingsanläggning i Uppsala. Efter tre månaders
täckt lagring vintertid var slammet hygieniserat och säkert
att använda som gödselmedel. Hygieniseringen är obero
ende av skala, och efter det att ammoniak har använts för
hygieniseringen är slammet ett fullgödselmedel.
Senare forskning har visat att det är möjligt att genom
föra snabbehandling på två veckor genom att kombinera
kompostering med efterföljande ammoniakbehandling.
Resultaten från projektet erbjuder avloppsreningsverken
en billigare hygieniseringsteknik för slammet jämfört
med den konventionella värmebehandlingen, och man
kan genomföra hygieniseringen utifrån behovet av hygie
niserat slam.

Snabb sortering av blandade
skrotflöden
Årligen produceras 1 500 miljoner ton stål till infra
struktur, konsumtionsvaror, med mera. Den årliga pro
duktionen motsvarar fem gånger vikten hos den globala
mänskliga populationen och förväntas nästan dubbleras
till 2050. Det är viktigt med återvinning av stålskrot.
Livstiden på en stålprodukt är 25–30 år. Det innebär att
de 1 500 miljoner ton stål vi producerar 2015 kommer att
vara skrot 2040. Materialet måste hanteras och de indu
strier och samhällen som lyckas göra det bäst kommer att
få en stor miljömässig och ekonomisk fördel.
Projektet utvecklar teknik för kemisk analys av åter
vinningsbart stålskrot med målet att göra det till en mer
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eftertraktad råvara. Genom snabba analyser kan rest
materialet användas som råvara, vilket minskar efter
frågan på jungfruliga råvaror. En prototyp har utvecklats
baserat på laserteknik. Genom att belysa skrot med laser
pulser kan det kemiska innehållet avläsas inom bråk
delen av en sekund på ett avstånd av en meter. Genom
att montera instrumentet ovanför ett löpande band kan
skrotets sammansättning analyseras och ge information
som ökar värdet hos materialet. Prototypen har utvär
derats i både återvinnings- och stålindustri. I nuläget
pågår arbete för att nå permanent industriell implemen
tering. Arbetet drivs av Swerea KIMAB i samarbete med
Stena Recycling och Outokumpu Stainless. Projektet har
också lett till samarbete med Acreo Swedish ICT i Sverige,
Fraunhofer Institute for Laser Technology i Tyskland
och Centro Sviluppo Materiali i Italien.

Resursflöden i kretslopp
En stor utmaning för städer är hur man ska förbättra
effektiviteten i resursanvändningen och hanteringen av
restprodukter. Ett kretslopp av bioresurser inom avfallsoch avloppshantering har stor potential, men kunskapen
om dessa system är fortfarande begränsad till småskaliga
pilot- och demonstrationsprojekt. Projektet ska identifiera
hinder för att skapa kretslopp för bioavfall och avlopp
och rekommendera åtgärder för att övervinna hindren.
Ett planeringsverktyg ska utvecklas under senare delen
av projektet, i samarbete med kollegor vid Chalmers,
SLU, Eawag i Schweiz och eventuellt Maseno University
i Kenya.
Ökad resurseffektivitet och återvinningsprocesser
inom urbana områden kräver förändringar när det gäller
hur brukare är involverade, hur tekniken utvecklas och
hur organisationer hanteras. Därför måste forskningen
ta hänsyn till hela sociotekniska system. Forskarna an
vänder fallstudier av existerande kretsloppssystem för
att identifiera drivkrafter och hinder för mer kretslopps
anpassade system. Dessa fall kommer att jämföras med
internationella trender för att kunna ge rekommenda
tioner och vägledning för dem som vill skala upp krets
loppslösningar.

Fältförsök med det instrument
(gröna lådan) som har tagits fram
i projektet.
Foto: Jonas Gurell
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Elisabet Brännvall, Antonia Svärd
och Ulrica Edlund – med rapshalm,
ett polysackaridrikt pulver utvunnet
från halmen, samt en bit plast
skapad med rapspulvret som
råvara.
Foto: Daniel Tavast
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Jordbruksavfall blir värdefulla material
Kan gårdagens jordbruksavfall bli till framtidens värde
fulla och förnybara material? Rapshalm är en restpro
dukt som blir kvar efter att man skördat rapsfröna för
att utvinna rapsolja. I dagsläget plöjs halmen i stor ut
sträckning ner i åkern igen eftersom den inte lämpar sig
som strömaterial. I och med att rapsoljan är en råvara för
biodiesel har den areal åkermark som används för raps
odling ökat stadigt.
Rapshalm är förnybart, billigt och lättillgängligt men
materialet har trots det ännu aldrig utnyttjats kommersi
ellt. Forskarna arbetar med att omvandla de hemicellu
losor som finns i rapshalm till funktionella material, som
till exempel plastfilmer för förpackningsändamål. De
utvecklar metoder för hydrotermisk utvinning av de olika
kolhydraterna och kartlägger den kemiska sammansätt
ningen i rapshalmens komponenter. De utlösta fraktion
erna är rika på hemicellulosor vars kemiska karaktär ana
lyseras för att förstå hur temperatur och andra parametrar
under utvinningen påverkar struktur, ligninhalt och
förmåga att fungera som materialråvara. I nästa steg ut
nyttjas hemicellulosorna för framställning av plastfilmer.
På sikt skulle halmextrakt och liknande råvaror kunna
bidra till att ersätta oljebaserade plaster med förnybara
och biologiskt nedbrytbara material. (Ett liknande pro
jekt, 2009-1527, finns under Biologiska resurser.)

Återvinning av bomullstextil
Den stora miljöbelastning som våra kläder och textilier
står för har fått ökad uppmärksamhet. Kombinationen
av mängden kläder som kastas i soporna varje år och
textilproduktionens miljöproblem innebär ett enormt
resursslöseri. Samtidigt väntas befolkningsmängden öka
och därmed även användningen av nya textilier. Pro
jektet fokuserar på elektrokemisk oxidation av cellulosa
i använda bomullsfibrer för att öka deras reaktivitet och
underlätta återvinning eller vidare produktion till nya
material.
Preliminära resultat har visat på lyckad oxidation med
metoden, som är intressant eftersom den drivs av el
energi i stället för tillsatskemikalier. Genom oxidation
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kan bomullsfibrerna ges bättre fibrillerings- och tvär
bindningsegenskaper samt ökad löslighet. Det är värde
fulla egenskaper för återvinningssystem och längre livs
cykler. Projektet ska också undersöka om joniska vätskor
kan fungera som elektrolyter för den elektrokemiska
oxidationen av cellulosa. Joniska vätskor har inte bara
elektrolytiska egenskaper utan kan även svälla och lösa
upp cellulosa. De två egenskaperna innebär att det skulle
gå att oxidera cellulosa homogent, vilket både kan ge
effektivare kemi och nya regenererade material från an
vänd bomull.

En elektrokemisk arbetsstation
med pågående cellulosaoxidation.
Foto: Hanna de la Motte

Fluglarver uppfödda på organiskt avfall
blir råvara i foderproduktion

Projekttitel
Sprout – Säkra proteiner från
oanvänt avfall

Projektet utvecklar fluglarvskompostering för behand
ling av organiskt avfall och producera ett proteinrikt
djurfoder samt ett koncentrerat organiskt gödselmedel av
restprodukten. Det är en del av EcoInnovera-program
met och är ett samarbete mellan SLU och två schweiziska
organisationer, dels forskningsinstitutet Eawag, dels livs
medelsföretaget Pacovis.
I det första behandlingssteget bryts avfallet ner samti
digt som fluglarverna bygger upp biomassa. Ett ton avfall
kan omvandlas till cirka 400 kg kompost samt mellan
100 och 150 kg larver. Per kilogram torrsubstans inne
håller larverna 40 procent råprotein och 30 procent fett.
Det gör dem utmärkta som råvara i foderproduktion,
där de ersätter fisk- och sojaproteiner. Detta hanterings
system erbjuder en ny värdekedja för avfallshanteringen
genom att man kan producera ett säkert fodermedel utan
att passera fältet. Det gör att resultaten kan bli viktiga i
ett hållbart samhälle.
Vid avslutat projekt kommer en pilotanläggning för
att behandla organiskt hushållsavfall att vara utvecklad
för behandling av 2–3 ton avfall per dag. Det motsvarar
avfallet från ett samhälle med cirka 10 000 innevånare.
Projektets huvudsakliga frågeställningar, förutom pro
cessteknikutvecklingen, är hanteringen av flugor, ägg
och larver samtidigt som den hygieniska kvaliteten för
systemet upprätthålls.

Projektnummer
2013-2020
EcoInnovera
Projekttid
2013–2014
Beviljat anslag
2 700 000 kronor
Projektledare
Björn Vinnerås
SLU
björn.vinneras@slu.se

Prepuppor – larvens sista stadium
innan den lämnar materialet för
att hitta en torr och mörk plats
att omvandlas till puppa på.
Foto: Sara Eriksson
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Biologiska
resurser
Projekten handlar om hur förnybara råvaror som oljor,
fettsyror, cellulosa och lignin från bland annat olje
växter, svampar, träd och alger kan användas för att
framställa exempelvis biodrivmedel, kemikalier,
förpackningsmaterial, lim, färg, plaster och tensider.
Processen i bioraffinaderiet har en nyckelroll.
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Produktion av biobaserade smörjoljor
Biobaserade oljor kan i många fall vara ett hållbart alter
nativ till petroleum. De har liknande kemiska strukturer
och egenskaper som mineraloljor och kan användas i
många tillämpningar där vi i dag är helt beroende av
mineraloljor. Smörjmedel är en sådan tillämpning där
den globala marknaden uppgår till 50 miljoner ton.
Speciellt vaxestrar har kvaliteter och egenskaper som
gör dem lämpliga som ”gröna” smörjmedel. Projektet har
arbetat med indentifikation av de relevanta enzymer som
behövs för tillverkning av olika vaxestrar med hög avkast
ning. Senare forskning har visat att storskalig produktion
av dessa vaxestrar är möjlig i oljegrödor, men nuvarande
lagstiftning kring genmodifierade organismer (GMO)
gör praktiska tillämpningar i växter svår. Däremot är jäst
stammar utmärkt lämpade för produktion av smörjoljor.
Hittills har den här typen av smörjmedel haft be
gränsad påverkan på petroleummarknaden. Den största
flaskhalsen har varit kostnaden. Det har uppskattats att
ett biobaserat alternativ till mineralolja bara kan kon
kurrera om oljepriset ligger över 60 dollar per fat. Efter
som speciella kvaliteter kan uppnås i biologiska system
kan smörjoljor med unika egenskaper utvecklas även om
prisnivån blir högre.

Projekttitel
Produktion av biobaserade
smörjoljor: Karakterisering och
LCA-utvärdering
Projektnummer
2008-162
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2010
Beviljat anslag
3 359 000 kronor
Projektledare
Leif Bülow
Lunds universitet
leif.bulow@tbiokem.lth.se

Cellulosa – förnybar råvara för
biokompositmaterial

Projekttitel
Cellulosa – en förnybar råvara för
biokompositmaterial

Dagens högteknologiska samhälle ställer allt större krav
på olika material med skräddarsydda egenskaper, och på
att fler material ska kunna framställas från förnybara
råvaror. Cellulosa är den allra vanligaste polymeren i
naturen. Den har mycket goda egenskaper, kommer från
förnybar källa och finns i så gott som obegränsad mängd.
Runt om i världen pågår intensiv forskning och utveckling
för att man ska kunna använda cellulosafibern som er
sättning för kol- och glasfiber som förstärkare i kompositer.
En cellulosaförstärkt produkt kan vara mycket lättare än
motsvarande produkt förstärkt med konventionella fibrer.
För att cellulosa ska kunna fungera i kompositmaterial
måste dess yta modifieras eftersom det är svårt att blanda
cellulosa, som är mycket hydrofilt, med matrismaterialet
som ofta är hydrofobt. Om cellulosan i stället modifieras,

Projektnummer
2008-725
Projekttid
2008–2011
Beviljat anslag
2 400 000 kronor
Projektledare
Eva Malmström
KTH
mavem@kth.se
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till exempel genom att polymerer fästs (ympas) på ytan
kan man få en skräddarsydd vidhäftning. Projektet har
utforskat modifiering av olika cellulosaytor genom ymp
ning av polymerer. Samma ansats kan också användas för
att ge tillgång till cellulosabaserade material med särskild
funktion. Det går att framställa funktionella material
genom att till exempel fästa en polymer som reagerar på
omgivningens egenskaper.

Cellulosasubstrat i form av ett
vanligt filterpapper, upptill med
lite hydrofob polymer på ytan,
nedtill med mycket polymer.
Foto: Anna Carlmark Malk och
Linn Carlsson

Projekttitel
Miljövänliga mjukgörare från
förnybar råvara

Miljövänliga mjukgörare från
förnybar råvara

Projektnummer
2008-2176
Miljöteknikprogrammet

Efterfrågan är stor på miljövänliga och prisvärda mjuk
görare för bland annat PVC. Att använda oljor från växter
bidrar till utvecklingen mot en bioekonomi. Epoxiderad
sojabönsolja har i tidigare projekt visat sig fungera som
mjukgörare i PVC och forskarna ville därför undersöka
om även andra växtoljor, till exempel linolja, rapsolja,
solrosolja och tistelolja, kan fungera som råvara till nya
miljövänliga mjukgörare för att ersätta de omdiskuterade
ftalaterna. Även råvara från skog, tallolja och lignin, har
undersökts.
Växtoljor består av triglycerider som har modifierats
kemiskt för att de ska bli blandbara med PVC och fungera
som mjukgörare i flexibla produkter som golvmattor.
Därefter har mjukgörarna blandats med PVC och prov
material har tillverkats. Materialens mekaniska egen
skaper och hållbarhet har testats. Viktiga egenskaper är
flexibilitet, att mjukgörarna stannar kvar i materialet
och inte migrerar ut, samt att proverna inte missfärgas
vid tillverkning eller åldring. Flera av oljorna fungerade
bra som mjukgörare. De största fördelarna var att oljorna
inte migrerade vid exponering för hög temperatur och att
proverna behöll sina mekaniska egenskaper. Den största

Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
2 645 000 kronor
Projektledare
Anna Jansson
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
anna.jansson@sp.se

Provbitar tillverkade av olika
modifierade växtoljor.
Foto: Anna Bondeson
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nackdelen var missfärgning av oljorna vilket gav lite
gulaktiva prover. Man behöver titta på stabilisatorer som
motverkar missfärgande nedbrytning av PVC samt rena
mjukgörarna bättre. Biologisk råvara är inte lika ”ren”
och kontrollerad som oljebaserad från ett modernt raffi
naderi.

Provrör med växtolja.
Foto: Per Aronsson

Naturresurser från Östersjön
Är det hållbart att i svenska kustområden starta projekt
som använder sig av marin biomassa som alger, musslor
och vass för att producera exempelvis biogas? Det ville
forskarna ta reda på. De har studerat olika processkedjor,
till exempel upptag av alger från stränder i Trelleborg och
skörd av vass i Kalmarregionen. Sedan har processkedjan
värderats utifrån den mängd energi som går in kedjan
och vad man i slutändan får ut i form av till exempel bio
gas. De har också tittat på den socioekonomiska dimen
sionen och de värden som skörden av biomassan bidrar
med, bland annat upptag av kväve och fosfor, för att
kunna värdera om projektet är hållbart rent ekonomiskt.
Resultaten visar att till exempel upptag av alger på svenska
sydkusten kan vara samhällsekonomiskt lönsamt och att
det finns stort stöd i lokalsamhället. Forskarnas arbets
metoder kan komma att vara användbara för framtida
projekt i andra regioner eller länder där man vill använda
marin biomassa som resurs. Idéer från det här projektet
ledde fram till forskningsmiljön Seafarm (projektnummer
2013-92).

Projekttitel
Hållbar användning av natur
resurser från Östersjön baserad
på ekologisk ingenjörskonst
Projektnummer
2009-468
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
3 204 000 kronor
Projektledare
Fredrik Gröndahl
KTH
fgro@kth.se

Stora mängder trådiga rödalger
på skånska sydkusten samlas
in för att användas till biogas
produktion.
Foto: Fredrik Gröndahl

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

29

Projekttitel
Utveckling av uthålliga och
energieffektiva alternativ till fossil
olja för energi och material
Projektnummer
2009-1315
Strategisk satsning
Projekttid
2009–2014
Beviljat anslag
20 000 000 kronor
Projektledare
Sten Stymne
SLU
sten.stymne@slu.se

För att styra upplagringen av
socker från stärkelse till olja
studerar forskarna hur havre gör,
det enda sädesslag som har olja
i frövitan. Åsa Grimberg leder
forskningen.
Foto: Åsa Grimberg (t.v.) och
Anders Carlsson (t.h.)

Projekttitel
Värdefulla föreningar från
jordbruks- och skogsrestprodukter med hållbara metoder
– Ett mångvetenskapligt projekt
för utnyttjande av biomassa
Projektnummer
2009-1527
Strategisk satsning
Projekttid
2009–2012
Beviljat anslag
19 500 000 kronor
Projektledare
Charlotta Turner
Lunds universitet
charlotta.turner@chem.lu.se

30

Energieffektiva alternativ till fossil olja
Forskarna i projektet har med genteknik optimerat kvali
teten på växtolja för olika industriella ändamål direkt i
växten, och på så sätt gjort den mer lönsam för kemi
industrin att använda. Genom att överföra tre gener har
man höjt halten på den industriellt värdefulla erukasyran
i oljekålsfrön. Genom att föra över gener från ökenväxten
jojoba har forskarna också fått oljekålen att producera
vaxestrar, det vill säga en olja liknande kaskelotoljan som
är hett eftertraktad för smörjändamål.
Trots att bara 10 procent av den fossila oljan går till
kemi
industrin handlar det om mycket stora mängder,
cirka 400 miljoner ton. Om växtoljor ska kunna ersätta
fossil olja i kemiindustrin i någon betydande grad måste
produktionen öka kraftigt. Detta är inte möjligt med de få
oljegrödor vi har i dag. Projektet har därför också arbetat
med att skapa nya oljegrödor genom att styra upplagring
en av sockret från fotosyntesen från stärkelse till olja. För
detta ändrar forskarna med genteknik aktiviteterna hos
transkriptionsfaktorer, det vill säga ”dirigentgener” som
aktiverar de gener som producerar enzym. De grödor man
framför allt vill göra om till oljeväxter är vete, sockerbeta
och majs, men även energigrödan salix.

Värdefulla föreningar från
jordbruks- och skogsrestprodukter
Projektet handlar om hur värdet av inhemska jord
bruks- och skogsrestprodukter kan ökas och använd
ningen effektiviseras. Ur restprodukter som till exempel
björkbark, lökskal, restmorötter och fruktpresskakor ut
vinns ämnen med betydelse för hälso-, livsmedels- och
kosmetikabranschen på ett miljömässigt och ekonomiskt
mer effektivt sätt än i dag. Restprodukterna kan efter
processen fortfarande användas som tidigare, till jordför
bättring, biogastillverkning, djurfoder eller förbränning.
Forskarna har inriktat sig främst på att utvinna anti
oxidanter och fettlösliga vitaminer ur restprodukterna.
De utvecklar miljövänliga processer där endast trycksatt
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hett vatten och koldioxid används som lösningsmedel,
och temperaturstabila sockerspjälkande enzymer an
vänds för att öka utbytet av antioxidanterna. Miljömässig
hållbarhet utvärderas med hjälp av livscykelanalyser samt
analyser om företagsekonomisk lönsamhet i nära samar
bete med projektets industrirepresentanter.
Snabba, automatiserade processer där enzymer kan
återanvändas, organiska lösningsmedel helt kan undvikas
och energiåtgången är liten har utvecklats för utvinning
av karotener ur restmorötter, betulin ur björkbark, och
antioxidanter ur lökavfall och äpplepresskakor. Läs mer
på: www.suretech.lu.se

Äpplen innehåller nyttiga
antioxidanter, och det mesta
sitter i skalet.
Foto: Charlotta Turner

Dotoranden Jiayin Liu forskar om
utvinning av antioxidanter ur lök.
Foto: Charlotta Turner
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Projekttitel
Bättre träd för bioenergi och
materialproduktion

Bättre träd för bioenergi och
materialproduktion

Projektnummer
2009-1698
Strategisk satsning

Projektet utvecklar biotekniska metoder som kan användas
i skogsträd för att öka vedens användbarhet i produktion
av biobränslen, gröna kemikalier och material. Forskarna
har en vision om odling av snabbväxande arter som hy
bridasp och sälg på plantager där träden är skräddar
sydda för olika tillämpningar med hjälp av bland annat
genetisk modifiering. Tillämpningarna ska ingå i ett bio
raffinaderikoncept som innebär produktion av kemikalier,
material och olika former av energi. Dessa ”sidoprodukter”
kan visa sig avgörande för att höja mervärdet av den
svenska skogsråvaran och på så sätt öka pappersmassa
industrins lönsamhet.
Flera nya gener har identifierats som reglerar biomassa
produktionen i skogsträd genom påverkan på vedens
cellulosa, hemicellulosa och lignin. Vedens användbar
het för produktion av gröna kemikalier påverkas av dess
mottaglighet för termokemiska och biotekniska behand
lingar. En av de viktigaste kemiska egenskaperna som
styr mottagligheten är mängden lignin i veden. Resul
taten har gjort det möjligt att producera transgena hy
bridasplinjer, som nu testas i fältförsök som kommer att
ge slutgiltig information om några faktorer som styr de
kvantitativa och kvalitativa egenskaperna hos ved, och
som sedan kan användas som verktyg för produktion av
framtidens skogsbiomassa.

Projekttid
2009–2013
Beviljat anslag
25 000 000 kronor
Projektledare
Hannele Tuominen
Umeå universitet
hannele.tuominen@umu.se

Projektet innehåller försök med
transgena växter bland annat
i växthus under kontrollerade
förhållanden. Projektledaren
Hannele Tuominen längst till
vänster.
Foto: Hannele Tuominen

Lignocellulosan från skogsträden
kan användas för produktion av
biobränslen och gröna kemikalier,
som etanol. För att göra detta
på ett ekonomiskt lönsamt sätt
försöker forskarna förbättra
skogträdens tillväxt och förändra
skogsråvaran kemiska samman
sättning så att den blir bättre
lämpad för dessa tillämpningar.
Illustration: Gun Lövdahl
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Glycerol som miljövänligt smörjmedel
Glycerol är en restprodukt från biodieseltillverkningen.
Om biodiesel tillverkas i stora mängder kommer det att
finnas stort överskott av glycerol. Forskarna undersöker
om glycerol kan användas som bas för en helt ny typ av
gröna, giftfria, vattenlösliga, nedbrytbara och kostnads
effektiva smörjmedel. Smörjmedlet består av glycerol
och tillsatser som också har naturligt ursprung. Det har
testats i modelltester där friktion och nötning mäts under
kontrollerade förhållanden. Resultaten visade att det
glycerolbaserade smörjmedlet har minst lika bra prestanda
som smörjmedel baserade på rapsolja. Lant
männen
har sedan hjälpt till med fälttester av en prototyp för
sågkedjesmörjmedel. Prototypen visade sig fungera bra
och gav längre drifttid i skogsskördare än motsvarande
rapsoljebaserade sågkedjeolja.
Att kunna använda smörjmedel av detta slag är av stor
miljönytta, speciellt när smörjmedlet hamnar i naturen,
som i fallet med sågkedjesmörjning. En annan viktig
effekt är att biodieseltillverkningen blir mer ekono
miskt lönsam eftersom restproduktens värde kan höjas
markant genom att tillverka smörjmedel av glycerolen i
stället för att destruera den. Senare forskning har visat
att det går att höja smörjmedlets prestanda samt att det
finns många fler tillämpningsområden än sågkedjor.
(Ett liknande projekt, 2010-1565, finns på nästa uppslag.)

Lågkvalitetsvall till biogas
I projektet undersöktes om mjölkgårdar som börjar sam
verka genom biogasproduktion och samtidigt ändrar ut
fodrings- och vallodlingsstrategi får lägre miljöbelastning.
Strategin som undersöktes var att använda första skörden,
som oftast har högst kvalitet, till foder och återväxten till
biogas. Forskarna analyserade två scenarier som beskri
ver gårdarnas produktion före och efter introduktion
av alternativ vallodlings- och utfodringsstrategi samt
biogasproduktion där biogasen används till kraftvärme.
Studien visade att miljöfördelarna kan vara stora även
när den värme som bildas inte säljs, och ännu större när
man kan sälja värmen. Klimatpåverkan minskade med
40–60 procent beroende på om värmen kunde säljas eller
inte, när den biogas som producerades ersatte fossil energi.
Det ekonomiska resultatet var sämre för vallscenariet än

Projekttitel
Utvärdering av glycerol som
miljövänligt lågfriktionssmörjmedel
framställt av förnybara råvaror
– en pilotstudie
Projektnummer
2009-2050
Projekttid
2009
Beviljat anslag
557 000 kronor
Projektledare
Roland Larsson
Luleå tekniska universitet
roland.larsson@ltu.se

Forskargruppen med Roland
Larsson längst till vänster.
Foto: Ted Karlsson

Projekttitel
Högkvalitetsvall till mjölkkor och
lågkvalitetsvall till biogas
Projektnummer
2009-2052
Projekttid
2009
Beviljat anslag
1 320 000 kronor
Projektledare
Ingrid Strid
SLU
ingrid.strid@slu.se
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Biogasanläggning.
Foto: Sofia Bureborn

Projekttitel
Markkolet – en möjlighet att
förbättra växthusgasbalansen vid
bioenergiproduktion
Projektnummer
2009-2056
Projekttid
2009
Beviljat anslag
995 000 kronor
Projektledare
Cecilia Sundberg
SLU
cecilia.sundberg@slu.se

för grundscenariet. Kostnaderna för biogasanläggning
och vallskörd ökade samtidigt som intäkterna från spann
mål minskade. Gården behövde köpa mindre kraftfoder
och mindre handelsgödsel. Men dessa minskade utgifter
samt intäkterna från biogasen kompenserade inte för de
ökade kostnaderna. Att använda biogasenergin så att den
ersätter fossil energi är avgörande för att tillfullo utnyttja
den stora miljöpotentialen med konceptet.

Markkol – för bättre växthusgasbalans
De viktigaste källorna till växthusgaser i biomassa
produktion är användning av fossila bränslen i produk
tionskedjan, framställning av gödselmedel samt diffusa
utsläpp av växthusgaser från marken. Förändringar av
kollagret i marken har stor del i växthusgasutsläpp från
bioenergiproduktion. I livscykelanalyser har man hit
tills inte tagit med detta därför att man saknat kunskap
om markens kolbalans. Vid produktion av energiskog,
liksom biogasproduktion där rötresten återförs till mark
som gödsel, kan markkolet öka. Genom att ta med mark
kolsförändringar i livscykelanalyser bidrar projektet till
en mer korrekt bild.
Markkolsuppbyggnad innebär upptag av koldioxid
från atmosfären. Den har beräknats med en mark
kolsmodell för energiskogsodling och biogassystem.

Illustration: Torun Hammar
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Dessutom togs en metod fram för att visa på växthus
gaseffektens förändring över tid. Det visade sig att vid
energiskogsodling på åkermark blir ökningen av markkol
och kol i vegetationen oftast så stor att den helt motver
kar de växthusgasutsläpp som sker vid odling och göds
ling av energiskogen. När man även tar hänsyn till att
salix kan ersätta fossila bränslen blir växthusgasminsk
ningen mycket stor. När man producerar biogas och
återför rötresten sker det också uppbyggnad av markkolet
och växthusgasutsläppen minskar.

Glycerol som startmaterial för
organisk syntes

Projekttitel
Glycerol som ett förnybart
startmaterial för organisk syntes

Glycerol är en förnybar råvara som bildas som biprodukt
vid framställning av biodiesel. För att öka värdet och
hållbarheten i denna process är det viktigt att hitta nya
användningsområden för glycerol. Samtidigt tillverkas
många vardagsprodukter i dag ifrån fossila råvaror. Fors
karna vill ta reda på om glycerol kan ersätta en del av de
byggstenar som kommer ifrån mineralolja för att kon
struera användbara molekyler för tillverkning av till ex
empel plaster, färg och läkemedel.
Glycerol omvandlas till nya molekyler med hjälp av
en metallkatalyserad reaktion som utnyttjar hydrox
ylgruppen i glycerol, och där vatten är den enda bipro
dukten. Forskarna har undersökt möjligheten att koppla
glycerol med andra förnybara molekyler från biomassa,
till exempel med aromater från lignin. De har visat att
glycerol kan omvandlas till aminoalkoholer, använd
bara startmaterial inom läkemedelsindustrin. Ett enklare
glycerolderivat har också studerats i reaktioner med
ketoner, med goda resultat.
Glycerol är endast en av många biomolekyler som
innehåller en hydroxylgrupp. Det långsiktiga målet för
projektet är att utveckla generella metoder för att öka
värdet av förnybara biomolekyler och förbereda dessa för
processindustrin; ett steg på vägen mot att minska sam
hällets beroende av mineralolja.

Projektnummer
2010-1565
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
4 262 000 kronor
Projektledare
Nina Kann
Chalmers
kann@chalmers.se

Doktoranden Anna Said
Stålsmeden på labb.
Foto: Nina Kann
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Projekttitel
Omvandling av lignin till
finkemikalier genom biokatalytisk
flerstegssyntes i ”one-pot”
Projektnummer
2011-1052
Projekttid
2012–2015
Beviljat anslag
4 880 000 kronor
Projektledare
Magnus Carlquist
Lunds universitet
magnus.carlquist@tmb.lth.se

Projekttitel
Modifiering av ligninsamman
sättning för hållbar användning
av vedråvara
Projektnummer
2011-1312
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
3 223 000 kronor
Projektledare
Hannele Tuominen
Umeå universitet
hannele.tuominen@plantphys.
umu.se
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Omvandling av lignin till finkemikalier
Lignin är en av de vanligaste förnybara råvarorna från
skogen. Det finns stor potential att använda ligninet till
mer än bränsle i pappersmassaindustrin. Till exempel
kan polymert lignin användas som startmaterial för pro
duktion av både bulk- och finkemikalier genom kataly
tisk depolymerisering. Katalytisk nedbrytning av lignin
genererar en blandning av olika molekyler som bär på
olika funktionella grupper, bland annat aldehyder, ketoner
och alkoholer, som kan användas för vidareförädling
genom kemisk syntes – eller genom biokatalys, som i det
här projektet som ska utveckla mikrobiella metoder för
omvandling av molekyler i depolymeriserat lignin till
mer värdefulla finkemikalier och läkemedel.
Genetiska metoder används för att designa och bygga
om mikroorganismer så att de kan omvandla lignin
monomererna till målföreningarna. Mikroorganismerna
karakteriseras i detalj och implementeras i en lämplig
bioprocess. Till skillnad från traditionell karakteriserng
av bioprocesser som bygger på mätning av medelvärden
av cellpopulationen så använder forskarna singelcellmetodik. Den tillåter analys av populationen på en mer
detaljerad nivå, och tillåter snabb selektering av mer
effektiva stammar.

Vedråvara – modifiering av
ligninsammansättning
Forskarna har utvecklat nya metoder för att modifiera
halt eller sammansättning av lignin med hjälp av trans
genteknologi eller molekylär skogsförädling för att mins
ka den negativa effekten av lignin. De har identifierat
ett helt nytt sätt att reglera ligninsammansättning genom
att modifiera aktiviteten av ett nytt protein i backtrav
(Arabidopsis thaliana). De använder transgenteknologi
för att modifiera proteinaktiviteten på motsvarande sätt
i sin trädmodell som är hybridasp (Populus tremula x
tremuloides). Dessa nya genmodifierade linjer testas i fält
försök. Forskarna studerar också variationen i ligninhalt
och ligninsammansättning i naturliga populationer av
asp, och hur den samspelar med variationen på genomisk
DNA-nivå – för att kunna identifiera genvarianter och
därmed nya gener som reglerar ligninkemin.
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Produktutveckling av vedr åvara
påverkas av dess kemiska
sammansättning av cellulosa,
hemicellulosa och lignin.
Sockerpolymererna cellulosa
och hemicellulosa bidrar till
utbytet i traditionell massakokning, det gör däremot inte
ligninet.
Illustration: Mattias Petterson

Projektet har bidraget till framställning av molekylära
verktyg för att modifiera ligninsammansättningen i de
nordiska trädslagen så att träden blir bättre anpassade för
framställning av biobränslen och gröna kemikalier.

Biokatalys ger nya produkter från
skogen

Projekttitel
Enzymatisk förädling av
hemicellulosa

Alla delar i skogsråvaran utnyttjas i dag inte fullt ut. En
del underutnyttjade komponenter, som hemicellulosa,
utvinns i projektet från skogsindustriella biflöden. Med
hjälp av biokatalys förädlar forskarna hemicellulosa för
att få ett mervärde. Naturliga enzymer är de viktigaste
redskapen. Ny enzymteknologi tas fram för att miljö
vänligt och specifikt modifiera hemicellulosan så att den
får nya förädlade egenskaper. Med specifika enzymer kan
forskarna till exempel koppla på nya kemiska grupper
och få fram förbättrade egenskaper som kan tillämpas
i rengöringsmedel. De kan också ändra löslighetsegen
skaperna för att öka förmågan till gelning och filmbild
ning, som är av intresse för att få fram nya miljövänliga
förpackningar.

Projektnummer
2011-1620
Projekttid
2012–2014
Beviljat anslag
2 577 000 kronor
Projektledare
Henrik Stålbrand
Lunds universitet
henrik.stalbrand@biochemistry.lu.se
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Valet av enzym för en specifik biokatalyserad reaktion
är mycket viktig. Forskarna utvecklar dels metoder för
att från naturliga miljöer hitta nya användbara enzymer,
dels metoder för att på genteknisk väg förändra enzymers
molekylära struktur. Med ändrad enzymstruktur kan de
utföra nya reaktioner. Projektet bidrar till att utveckla
biotekniska processer för framtidens bioraffinaderier där
alla delar av växtråvarorna utnyttjas industriellt.

Projekttitel
Förbättrat samarbete i den
skogliga förädlingskedjan genom
kunskapsbaserade metoder och
mobila applikationer
Projektnummer
2011-1864
ERA Wood Wisdom
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
1 335 000 kr
Projektledare
Lotta Woxblom
SLU
lotta.woxblom@slu.se

Studiebesök vid en skogsindustri
i Tyskland – en tänkt användare
av plattformen som har
utvecklats i projektet.
Foto: HCN /SST i Wismar
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Bättre samarbete i skogens
förädlingskedja
Skogliga försörjningskedjor innehåller aktörer från olika
verksamhetsområden. Det ställer höga krav på kommu
nikation och informationsutbyte. WoodApps är ett EUprojekt vars syfte är att utveckla en pilotversion av en ITstödd plattform med funktioner som ska underlätta och
effektivisera samarbete och affärer mellan olika aktörer i
kedjan. Utmaningen ligger i att skapa användarvänliga
lösningar och mobila applikationer för klassificering av
råvaror, produkter och tjänster som erbjuder flera funk
tioner, samtidigt som den ger utrymme för att definiera
enskilda företags profiler och önskemål.
För att kartlägga försörjningskedjor och aktörernas
informationsbehov har kvalitativa intervjuer genomförts.
Respondenterna upplever att det finns informationsgap
i den skogliga försörjningskedjan. Många aktörer i kedjan
och ofta manuell datainsamling medför att information
kan förloras på vägen till den slutliga mottagaren. Teknisk
utveckling och tillgång till elektroniska datainsamlingsoch kommunikationsverktyg varierar mellan länderna.
Med utgångspunkt i dessa resultat har ett koncept
och en demoversion för plattformen tagits fram. För att
säkerställa plattformens användbarhet kommer företag
knutna till projektet att testa och utvärdera funktionerna
som sedan vidareutvecklas vid behov.
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Vedbaserade material och bränslen
Behovet ökar av rena cellulosamassor från ved på grund
av bland annat ökad produktion av högvärdiga cellulosa
baserade produkter, till exempel cellulosaacetat (för den
växande LCD-marknaden), plaster, beläggningar och
tätningsmedel. Andra exempel är mixade cellulosaestrar
(beläggningar, lacker, bläck) samt cellulosaetrar för livs
medels- och farmaceutiska tillämpningar.
Projektet ger nya koncept för framställning av rena
cellulosamassor samt även för övriga vedkomponenter,
hemicellulosa och extraktivämnen, som kan återvinnas
och användas inom bioraffinaderiverksamheten. En för
sta process baseras på förhydrolys av ved, en andra ska
leda till framställning av både ren cellulosa och hemi
cellulosa med höga molekylvikter. En kompletterande
grön blekningsprocess ingår. De olika separerade pro
dukterna används för framställning av olika kemikalier
och material, till exempel vedbaserade lim, filmer och
biokompositer baserade på den högrena cellulosan i kom
bination med suberin från bark.

Projekttitel
Vedbaserade material och
bränslen
Projektnummer
2011-1917
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
4 977 000 kronor
Projektledare
Monica Ek
KTH
monicaek@kth.se

Foto: Birgitta Johansson

Multifunktionella fettsyror från
skogsråvara

Projekttitel
Multifunktionella fettsyror
baserade på skogsråvara

Projektet har nio partner från olika delar av Europa, både
akademiska och industriella partner. Totalt har cirka 20
forskare varit inblandat i projektet. Forskarna vill använda
kemikalier från skogsråvara och hitta tillämpningar där
dessa kemikalier kan användas som byggstenar i lim, färg
och plast i stället för kemikalier baserade på fossila rå
varor. En av dessa råvaror är fettsyror, som var utgångs
punkten i projektet. Forskarna tar små kemiska bygg
stenar och formar om dem så att de ska kunna bygga upp
större strukturer. Forskningen har nu kommit nära den
punkt då det kan bli lönsamt att bygga bioraffinaderier
för utvinning av de nämnda råvarorna.

Projektnummer
2011-1924
Projekttid
2012–2014
Beviljat anslag
2 160 000 kronor
Projektledare
Anders Larsson
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
anders.larsson@sp.se
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Projekttitel
Enzymteknologi för hållbar
produktion av kemikalier och
bränslen
Projektnummer
2012-820
Projekttid
2013–2015
Beviljat anslag
4 827 000 kronor
Projektledare
Patrick Adlercreutz
Lunds universitet
patrick.adlercreutz@biotek.lu.se

Biodieselemulsion. Omvandlingen av en vegetabilisk olja
till biodiesel kan göras med
ett enzym som katalysator i en
emulsion. Relativt stora partiklar
hjälper till att skapa en emulsion
med mycket små droppar vilket
gör att processen blir mycket
snabb och effektiv.

Projekttitel
Rekombinanta polysackaridsyntaser – framtidens enzymfabriker för sockerbaserade
polymerer
Projektnummer
2012-915
Projekttid
2012
Beviljat anslag
4 397 000 kronor
Projektledare
Christina Divne
KTH
divne@biotech.kth.se
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Enzymteknologi för produktion av
kemikalier och bränslen
Forskarna i projektet använder enzymer, de levande cellernas
katalysatorer, för omvandling av biologiska resurser till
diverse produkter. Enzymerna tar de oftast från mikro
organismer, och de används som katalysatorer i olika typer
av reaktorer. Det produktområde där man kommit längst
är framställning av tensider, som är avsedda som ingre
dienser i tvättmedel, diskmedel, hudvårdsprodukter, läke
medel, med mera. De nya tensiderna innehåller en vatten
löslig del som består av en bit stärkelse och en fettlöslig del
som framställs från vegetabilisk olja. Forskarna har med
enzymer som katalysatorer lyckats ta fram tensider som var
omöjliga att framställa tidigare och som är skonsammare
och även effektivare än tidigare produkter.
På liknande sätt arbetar de med att ta fram biodiesel
från fetter och oljor. De låter oljan reagera med etanol i
närvaro av ett enzym upplöst i lite vatten. Processen ger
mycket ren biodiesel. För att effektivisera processen har
de utvecklat en metodik där de använder partiklar för att
generera emulsioner med mycket små droppar, utan att
mycket energi behöver användas. Det är ett viktigt steg
på vägen mot en snabb och kostnadseffektiv process.

Framtidens enzymfabriker för
sockerbaserade polymerer
Cellulosa från prokaryoter (organismer utan cellkärna)
har hög biokompatibilitet och ett stort antal användnings
områden, till exempel i pappersprodukter, elektronik,
akustiska membran och biomedicinska tillämpningar,
bland annat för dialysmembran, sårläkning, vävnadsrege
nerering vid brännskador, vävnadstillväxt in vivo, bildan
de av artificiella blodkärl och som gjutform för skapande
av vävnader på plats inuti eller utanför kroppen. Kunskap
om hur bakteriers cellulosasyntetiserande enzymer fung
erar kan även underlätta framtagande av skräddarsydda
mediciner som ett led i kampen mot bakterieinfektioner.
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Forskarnas långsiktiga syfte är att beskriva och förstå
mekanismer som styr bildandet av polysackarider i bak
terier och växter, främst cellulosa. Det mest tidskrävande
momentet är att uttrycka och renframställa enzymerna.
Möjligheten att bestämma deras kristallstruktur och att
producera förändrade varianter undersöks också, dels för
att studera enzymaktivitet, dels för att påverka densamma,
till exempel ökad aktivitet eller förändrad produkt
sammansättning.

GH5-enzymer för förädling av biomassa
Enzymer är värdefulla verktyg inom biotekniken och
användning av enzymer i industriella processer ger
många ekonomiska och miljömässiga fördelar. Ett
tänkbart scenario för enzymer identifierade och karak
teriserade i projektet är att de skulle kunna användas
som selektiva verktyg för att omvandla biomassa till
specifika produkter i framtidens bioraffinaderier. Vissa
enzymer skulle exempelvis kunna användas för att göra
andra generationens bioetanol mer kommersiellt gång
bar genom att göra den enzymatiska nedbrytningen av
växtbiomassa mer effektiv.
Forskarna undersöker hur olika GH5-enzymer från
växter och mikroorganismer fungerar. GH5-familjen är
intressant att studera eftersom det inom familjen finns
enzymer med många olika aktiviteter, och många av
dessa är relevanta för nedbrytning av växtbiomassa.
Man hoppas hitta nya enzymer med intressanta egen
skaper som kan användas för bioteknisk omvandling
av biomassa, till exempel för biobränsleproduktion eller
framställning av gröna material och kemikalier. Mål
enzymernas biokemiska och katalytiska egenskaper stu
deras. Dessutom undersöker man i vilka vävnader gener
för GH5-enzymer från växter är uttryckta, och man för
söker också lösa 3D-strukturen för några av de okända
målenzymerna.

3D-rekonstruktion från
elektronmikroskopidata för
ett cellulosaproducerande
enzymkomplex. Komplexet från
ovan (till vänster) och från sidan
(till höger).
Illustration: Maarten Schledorn

Projekttitel
Bioprospektering av GH5enzymer för förädling av
biomassa
Projektnummer
2012-1513
Projekttid
2013–2016
Beviljat anslag
4 706 000 kronor
Projektledare
Henrik Aspeborg
KTH
henrik.aspeborg@biotech.kth.se
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Projekttitel
Introduktion av högvärdes
produkter i bioraffinaderier

Högvärdesprodukter i bioraffinaderier
Projektet undersöker hur ett bioraffinaderi ska byggas för
att introducera produkter av medelhögt och högt eko
nomiskt värde. Forskarna kommer att ta fram nya pro
dukter som kan användas för att ersätta kemikalier och
material som i dag baseras på fossila källor.
En värdeutvecklingskedja utvecklas för framtagning
av produkter med ökande ekonomiskt värde. Varje steg
i kedjan utgörs av en bred teknologiplattform. Bioraffi
naderiet startar i ena änden med användning av separa
tionsteknik för att ta fram komponenter från livsmedelsoch jordbruksavfall, i andra änden används avancerade
biotekniska och polymertekniska metoder för att fram
ställa finkemikalier och material.
Fraktionering av avfallet pågår och man har kunnat
odla producerande mikroorganismer direkt på detta ma
terial med hög cellproduktivitet. Man har tagit fram en
ny metod för att producera en specifik byggsten för poly
merisering med högt utbyte. Man har också lagt grunden
för produktion av korta polymerer som på grund av sin
aktivitet kommer att utgöra basen för en mångfald av nya
material.

Projektnummer
2013-70
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
23 931 000 kronor
Projektledare
Gen Larsson
KTH
gen@kth.se

Värdeutvecklingskedja för
framtagning av produkter med
ökande ekonomiskt värde.

livsmedelsavfall
lignocellulosa (jordbruk)
• Näringsämnen
Förbehandling
av avfall
• gödningskemikalier
• organiskt avfall
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• Bärnstenssyra

Bioprocess
• kemikalier
• byggstenar
• tillsatskemikalier
• polymerer
• biomassaavfall
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• Oligomerer

Biokatalys
• finkemikalier
• byggstenar

Polymerteknologi
• finkemikalier
• material
• ytbeläggningar

Förnybara råvaror blir värdefulla
kemikalier
I ett nytt bioraffinaderikoncept vill forskarna med hjälp
av mikroorganismer och enzymer framställa kemikalier
från förnybara råvaror. Systemstudier ska säkerställa att
bioraffinaderiet är tekniskt genomförbart och identifiera
vilken teknikutveckling som är nödvändig för att nå ett
miljömässigt och ekonomiskt hållbart koncept. För att
kunna göra detta kommer processen att modelleras i in
dustriell skala och man ska utreda möjligheterna att inte
grera processen med befintlig industri.
Forskarna ska använda skogsbruksrester samt utvärde
ra användning av mikrooalger som bioråvara. Förutom
att producera biomassa kan algerna användas för att pro
ducera högvärdiga produkter, samt för att samla upp nä
ringsämnen som kan orsaka problem med övergödning
i haven.
I bioraffinaderiet ska man med hjälp av genetiskt mo
difierade jäststammar tillverka adipinsyra av sockret i
biomassan. Adipinsyra är startmaterial för tillverkning
av nylon, men används också till mjukgörare, smörj
medel och livsmedelstillsatser. Lignindelen i råvaran ska
användas för att tillverka aromatiska kemikalier. Sido
strömmar som uppstår kommer att genomgå anaerob
rötning för framställning av biogas och behandling i bio
elektrokemiska system för att återvinna näringsämnen.

Hemicellulosa blir fettsyror till
biobränsle och djurfoder
Forskarna siktar på att ta fram nya mikrobiella processer
för att producera biodiesel ur växtbiomassa kombinerat
med produktion av ett högvärdigt fiskfoder för odlad
fisk. I naturen finns det jästsvampar som om de får växa
på socker under kvävebegränsade betingelser ackumu
lerar olika typer av fettsyror. Dessa mikroorganismers
förmåga att ackumulera lipider utnyttjar man för att ta
fram biologiska processer för att omvandla cellulosa och
hemicellulosa i växter till det förnybara drivmedlet bio
diesel. Projektet ska identifiera bästa möjliga omvand
lingsprocess för både en stråråvara från jordbruket och
en skogsråvara.

Projekttitel
Förädling av inhemska förnybara
råvaror till värdefulla bulk- och
finkemikalier för en biobaserad
samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration
och miljöeffekter
Projektnummer
2013-78
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2018
Beviljat anslag
24 975 000 kronor
Projektledare
Lisbeth Olsson
Chalmers
lisbeth.olsson@chalmers.se

Projekttitel
Mikrobiell omvandling av hemi
cellulosa till fettsyror för
produktion av biobränsle och
djurfoder från växtbiomassa
Projektnummer
2013-80
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
12 093 000 kronor
Projektledare
Mats Sandgren
SLU
mats.sandgren@slu.se

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

43

Här odlas de jästsvampar som
Mats Sandgrens projekt använder
för att ta fram lipider.
Foto: Cajsa Lithell

Projekttitel
Framtida växtproduktion bygger
på nya sätt att odla våra jordar
Projektnummer
2013-82
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
23 280 000 kronor
Projektledare
Holger Kirchmann
SLU
holger.kirchmann@slu.se

Forskargruppen som prövar nya
sätt att odla, med Holger Kirchmann längst till vänster.
Foto: Jenny Svennås Gillner
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Cirka ett år efter projektstart har man visat att forskarna
med hjälp av olika typer av oljeackumulerande jäst
stammar med relativt gott utbyte kan omvandla växtbio
massa till lipider som efter extraktion kan förädlas vidare
till biodiesel. För resterna av jästen håller man i dagsläget
på att ta fram processer så att de ska gå att använda till
högvärdigt fiskfoder.
Projektet kommer att bidra till att vi i Sverige kan er
sätta delar av de fossila bränslen som vi i dag använder
med förnybara samtidigt som vi kan producera ett fisk
foder som till viss del kan ersätta det fiskmjöl som an
vänds ofta i dag. Mer information: www.slu.se/lipodrive

Nya sätt att odla jordarna
En av de största utmaningarna i jordbruket i dag är att
producera tillräckligt med livsmedel till en växande be
folkning. Eftersom arealen åkermark är begränsad och
ytterligare uppodling av naturliga ekosystem medför all
varliga miljökonsekvenser, måste växtproduktionen ökas
på befintlig åkermark med mindre insats av gödsel- och
bekämpningsmedel genom att jorden utnyttjas på ett
effektivare sätt. Forskarna tror att skördarna på alla jordar
kan ökas med 10–25 procent och att miljöbelastningen
dessutom kan minskas. Växternas rottillväxt och förmå
gan att utnyttja vatten- och näringsupptag ska främjas
dels genom förbättring av alvens struktur, dels genom
djupare placering av mineralgödsel.
För att skapa en mer rotvänlig markstruktur under
matjorden ska marken djupluckras samtidigt som orga
niskt material brukas ner i alven. Mineralgödsel ska pla
ceras djupare i matjorden (10, 15 och 20 cm), anpassat
efter olika grödors rotutveckling. Kolfilter för att binda
fosfor och rester av bekämpningsmedel som finns i
dräneringsvatten placeras i diken för att minska belast
ningen på sjöar och vattendrag. Fältförsök gjorda 2014
visade att djup
a re placering av mineralgödsel ökade
skörden upp till 19 procent.
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Makroalger för ett biobaserat samhälle
Projektet går ut på att odla sockertång (kelp) vid svenska
västkusten för att producera biomassa som kan användas
till mat- och foderingredienser, kemikalier till nya biolo
giska material, till exempel plaster, och energi. Detta sker
i ett bioraffinaderi. Projektet vill också svara på om detta
är hållbart eller inte och se om det kan bli en ny näring
längs svenska västkusten.
Projektet är indelat i fem fokusområden:
1) metodutveckling av algodling till havs,
2) förvaring och förbehandling av algbiomassan,
3) bioraffinaderidelen av projektet där man ser på möjlig
heten att plocka ut mat, foder och kemikalier för nya
material som polymerer för plaster,
4) utvinningen av biogas från restprodukten från bioraf
finaderiet samt möjligheten att använda resten som
gödningsmedel inom jordbruket, samt
5) utvärdering av hela processkedjan utifrån olika håll
barhetskriterier.
Forskarna har efter ett och ett halvt år av totalt fem år
fått upp två odlingar och lärt sig att odla kelpen på rep.
Inom bioraffinaderiet har de fått fram nya intressanta
material och förstått mer om vad biomassa innehåller.
Om projektet blir framgångsrikt har det lagt grunden för
en ny näring vid svenska västkusten, en näring som kan
skapa ekonomisk utveckling i kustkommuner bortom
storstäderna. Mer information: www.seafarm.se

Gröna kemikalier med hjälp av
marina mikroalger
Forskarna ska studera hur ett marint mikroskopiskt alg
släkte, Chlorella, kan användas för att ge en stärkelserik
biomassa som kan fungera som bas i en biobaserad pro
duktion av kemikalier. Projektet är ett samarbete mellan
Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
Göteborgs universitet. Man kommer att undersöka hur
utvalda Chlorella-stammar kan använda näring från in
dustriella restströmmar, som processvatten och rökgaser,
för att få effektiv produktion av stärkelserik biomassa.

Projekttitel
Makroalger för ett biobaserat
samhälle – odling, bioraffinering
och energiutvinning (SEAFARM)
Projektnummer
2013-92
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
24 716 000 kronor
Projektledare
Fredrik Gröndahl
KTH
fgro@kth.se

Seafarmforskaren Gunnar Cervin
håller upp den första odlade
kelpen (sockertång) i Sverige.
I bakgrunden syns projektets
försöksodling.
Foto: Henrik Pavia

Projekttitel
Näringsåterföring och produktion
av gröna kemikalier med hjälp av
marina mikroalger med högt
kolhydratinnehåll
Projektnummer
2013-865
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
5 177 000 kronor
Projektledare
Eva Albers
Chalmers
albers@chalmers.se

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

45

Forskarna odlar algsläktet
Chlorella som kan ge biomassa
för produktion av kemikalier.

Projekttitel
Nya analysmetoder för
bioraffinaderiets komplexa
prover: Tvådimensionell
kromatografi med trycksatt
hett vatten, koldioxid och etanol
som lösningsmedel
Projektnummer
2013-971
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
3 699 000 kronor
Projektledare
Charlotta Turner
Lunds universitet
charlotta.turner@chem.lu.se

Forskarna vill identifiera effekter av odlingsförhållanden
på produktiviteten genom att för väl definierade odlingar
kartlägga sammansättningen av cellmaterial, metabolit
nivåer inuti cellen och hur effektivt näring och ljus kan
användas. Effekterna man hittar kan sedan sättas i sam
band med odlingsparametrar. Algbiomassa med högt
stärkelseinnehåll kommer i senare led att behandlas för
att frigöra socker som används i kemikalieproduktion via
fermentering. Alger är en hittills underutnyttjad resurs
som kan bidra med förnybar råvara för produktion av
gröna kemikalier och därmed vara en del i omställningen
från fossila till förnybara resurser.

Nya analysmetoder för bioraffinaderiet
Framtidens bioraffinaderier är oerhört viktiga för att
skapa en biobaserad ekonomi. En av utmaningarna vid
utveckling av nya hållbara processer är den mängd av
kemiska föreningar som förekommer i processen, sid
strömmarna och restprodukterna. En del föreningar är
till hinder till exempel vid jäsning av socker till etanol.
Andra föreningar är däremot av värde och skulle kunna
isoleras innan biomassan används för tillverkning av bio
bränsle.
En begränsning vid utveckling av bioraffinaderier är
kravet på avancerad kemisk analys. Projektet handlar
om att utveckla avancerade tvådimensionella kroma
tografimetoder för separation av komplexa prover från
skogs- och biobränsleindustrin, särskilt ligninhydrolysat.
Kromatografimetoderna kommer att vara betydligt mer
effektiva än nuvarande, med högre toppkapacitet. Pro
jektet kommer att leda till en snabb metod för separation
av hydrolyserat lignin med hjälp av superkritisk koldioxidkromatografi. Vi får snabbare, ”grönare” kemiska analys
metoder av stor vikt i utvecklingen mot mer hållbara
processer och bioraffinaderier.

Doktoranderna Said Al-Hamimi
och Mingzhe Sun, den senare till
höger arbetar i projektet.
Foto: Charlotta Turner
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Hållbar framställning av polyoler för
kemiindustrin
En alternativ miljövänlig väg har undersökts för fram
ställning av polyoler (alkoholer med flera hydroxyl
grupper) från förnybara resurser. Framställda polyoler
omvandlas till motsvarande karboxylsyror och cykliska
karbonater, som är användbara monomerer för framställ
ning av bland annat polykarbonater och polyuretaner.
Förväntat resultat är en ny produktionsprocess, en ny
värdekedja och uppgifter om enzymsystem, funktionella
kemikalier och polymerer.
Konventionella metoder baserade på fossila resur
ser innebär ofta användning av miljöfarliga kemikalier
som kräver mycket noggrann hantering och fullständig
borttagning från slutprodukten. Detta projekt har am
bitionen att lösa dessa problem. En ny grön, hållbar väg
från naturresurser för tillverkning av polyoler kommer
att revolutionera kemi- och polymerindustrin och även
biomaterialindustrin.

Projekttitel
Ny värdekedja runt polyoler
från förnybara råvaror för en
biobaserad kemiindustri
Projektnummer
2013-1061
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
3 279 000 kronor
Projektledare
Sang-Hyun Pyo
Lunds universitet
sang-hyun.pyo@biotek.lu.se

Oxidation av polyol till
motsvarande karboxylsyra
med hjälp av mikroorganismer.
Foto: Mahmoud Sayed

Bioscreen – textila vävar av
biobaserade solkyddsmaterial
Projektet har arbetat med att utveckla solskydd (vävar
och persienner) tillverkade av biobaserade material. Sol
skydd används inomhus och utomhus. De är i allmän
het gjorda av ett vävt tyg som förstärkts med en belägg
ning. Tyget och beläggningarna består oftast av olika
oljebaserade produkter som polyester, akrylat och/eller
PVC. Biobaserade polymerer och beläggningar ökar i
tillgänglighet, men används än så länge i begränsad ut
sträckning för den här typen av textila tillämpningar.

Projekttitel
Bioscreen – belagda textila vävar
av biobaserade material för
solskydd inom- och utomhus
Projektnummer
2013-2019
EcoInnovera
Projekttid
2013–2014
Beviljat anslag
2 392 000 kronor
Projektledare
Daniel Wendels
Swerea IVF
daniel.wendels@swerea.se
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Daniel Wendels utvärderar
materialegenskaper.
Foto: Swerea IVF
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PLA är ett exempel på en biobaserad termoplastisk polymer
som framställs genom bakteriell jäsning av grödor rika på
stärkelse, till exempel majs, eller socker. I Bioscreen på
går forskning för att utveckla nya biobaserade material,
optimera deras egenskaper samt anpassa produktions
processer för att kunna tillverka fullt biobaserade sol
skyddsvävar. Utöver krav på produktens utseende ställs
också höga krav bland annat på produktens styrka, flexibi
litet, beständighet mot UV-ljus, värme, brand och kemika
lier. En fördel med biobaserade solskydd är att de kom
mer att ge ett mycket lägre nettoutsläpp av CO² jämfört
med oljebaserade. Dessutom kommer de att vara lättare
att återvinna. Bioscreen är ett samarbete mellan belgiska
och svenska företag och forskningsinstitut inom platt
formen EcoInnovera.
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Biooljor till drivmedel
Produktionen av drivmedel från biomassa via biooljor
har identifierats som potentiellt ekonomiskt fördelaktig
jämfört med andra processer. Den mycket högre syre
halten i biooljor är en av de största skillnaderna jämfört
med råolja. Detta gör biooljor olämpliga som bränsle
utan någon form av uppgradering, såsom hydrooxy
genering (HDO). HDO är en process där väte används
för att avlägsna syre från biooljan för att ge en produkt
liknande råolja.
Ett problem med processens katalysatorer är förgift
ning, och projektet ska undersöka de grundläggande
mekanismerna för förgiftning. Det kommer att starta
med tillverkning av olika katalysatorer, till exempel sulfi
derad nickel och molybden. Experimenten kommer att
genomföras under realistiska HDO-betingelser i vätske
fas vid högt tryck och hög temperatur. Produkterna
kommer att analyseras med hjälp av gaskromatograf och
infraröd spektroskopi. Mängden gift på katalysatorn ska
detekteras. Man kommer också att utveckla modeller
som beskriver deaktiveringen.

Projekttitel
Alternativbränsleproduktion med
användning av biooljor från skogssektorn – Fundamentala studier av
katalysatordeaktivering
Projektnummer
2014-164
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
3 780 000 kronor
Projektledare
Louise Olsson
Chalmers
louise.olsson@chalmers.se

Reaktor för hydrodeoxygenering
av bioolja.
Foto: Houman Ojagh

Biobaserad polyeten – hur etableras
svensk produktion?

Projekttitel
Bioetanol, bioeten och
biopolyeten

Biobaserad ”grön” polyeten kommer att ha stor efter
frågan på marknaden för att minska mängden plaster
som tillverkas av fossil råvara. Projektet ska ta reda på och
undanröja faktorer som hindrar etablering av polyeten
produktion i Sverige med grön etanol som råvara. Pro
jektet går ut på att öka produktionen av grön etanol ge
nom att recirkulera strömmar i etanolanläggningen och
använda dessa för att göra etanol med en ny mikroorga
nism. Eftersom ingen produktion sker i Sverige i dag vill
forskarna ta reda på var och hur en sådan skulle kunna
etableras. De vill också titta på funktionella styrmedel
som kan öka risktagandet för de företag som utgör de
larna i värdeutvecklingskedjan från grön etanol, via grön
eten till grön polyeten, och dess produkter och slutligen
kunder.

Projektnummer
2014-181
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
4 052 000 kronor
Projektledare
Gen Larsson
KTH
gen@kth.se
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Projekttitel
Ångkatalystik pyrolys av lignin
för framställning av biobränsle

Pyrolys av lignin för framställning av
biobränsle

Projektnummer
2014-205

Projektet ska utveckla en ny metod för tillverkning av
förnybara drivmedel och kemikalier. En processmiljö
har utvecklats i ett tidigare projekt, men nu kommer
man att fokusera på katalysmaterialet som är en nyckel
komponent för att få det att fungera.
Förnybara råvaror som skogsrester består av cellulosa
och lignin, som är kedjor av ringformade sammanlän
kande enheter som var och en liknar komponenter i rå
olja (aromatiska kolväten). Skillnaden är att enheterna
från cellulosa och lignin innehåller syreatomer, något
som drastiskt försämrar möjligheterna att direkt tillverka
ett bra flytande bränsle. Men med nya katalysmaterial
kan man numera spjälka bort syre utan att förstöra den
grundläggande ringstrukturen. Väte behöver normalt
tillföras för att fånga upp syreatomer, men i projektet ska
man försöka ersätta dyrbart väte med ånga. Dessutom
ska man försöka utveckla ett nytt katalysmaterial, an
passat för ångatmosfär och lignin som råvara. Om pro
jektet lyckas hitta ett lämpligt katalysmaterial kan lignin
som är en restprodukt omvandlas till ett förnybart driv
medel med hög effektivitet. Potentiellt kan stora miljö
vinster göras och industrin kan få ett rejält lyft.

Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
4 249 000 kronor
Projektledare
Yang Weihong
KTH
weihong@kth.se

Forskarna i projektet, med
projektledaren Yang Weihong
längst till vänster.
Foto: Alfred Halvarsson

Projekttitel
Algodling för rening av utsläpp
och framställning av biobaserade
produkter
Projektnummer
2014-1504
Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
5 147 000 kronor
Projektledare
Christiane Funk
Umeå universitet
christiane.funk@chem.umu.se
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Alger renar vatten och producerar
biomassa
Projektet ska undersöka hur koldioxid, näringsämnen
och föroreningar i rökgaser, avloppsvatten och rest
strömmar från industrin kan återvinnas med hjälp av
fotosyntetiska mikroorganismer som alger och cyano
bakterier. Rökgaserna och avloppsvattnet fungerar som
”mat” till mikroorganismerna. Den biomassa som alger
na och cyanobakterierna producerar kan sedan användas
för bioraffinering för att få fram biobränslen som bio
diesel, etanol och biogas, men också för att energiberika
produkter som djurfoder och biogödsel.
På så sätt för man in problematiska restströmmar, kol
dioxid och avloppsvatten till algodlingen och omvandlar
dem till algbiomassa. Efter skörd av algerna kan substan
ser som fett, stärkelse och cellulosa utvinnas. Fettet kan
bli till biodiesel. Stärkelse och cellulosa kan brytas ner
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till socker som i sin tur kan omvandlas till bioetanol.
Alternativt kan algbiomassa användas för produktion av
fiskfoder och biogas. Projektet har stor nytta för samhäl
let, eftersom det syftar till att rena vatten och samtidigt
generera produkter med högre värden.

Pilotanläggning för
algodling i Umeå.
Foto: Francesco Gentili

Christiane Funk odlar alger.
Foto: Thomas Kieselbach
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Energi
Projekten handlar bland annat om biogas och andra
biobränslen, bergvärme, bränsleceller, batterier och
hur koldioxid kan omvandlas till olika bränslen med
hjälp av vätgas. Några samhällsvetenskapliga projekt
tar upp bland annat styrmedel för teknikspridning
och lokala energisystem.

52

Forskningsprojekt 2008– 2011 – Miljöteknik

Biodrivmedel – synergier i produktionen
Produktionen av första generationens biodrivmedel base
ras på väl etablerad teknik för produktion av bioetanol,
biodiesel och biogas. De är dessutom relativt lätta att an
vända i det befintliga tekniska systemet av fordon och
infrastruktur. Detta har gjort det möjligt att öka deras
användning. Men biodrivmedlen har ifrågasatts på
grund av deras påstått svaga miljö- och energiprestanda.
Ibland kan detta förklaras av att analysen har fokuserat
på omvandlingen av råvaran till drivmedel men inte till
fullo omfattat biprodukterna.
Genom att utveckla effektiv användning av biprodukter,
energi och infrastruktur genom synergier mellan de olika
biodrivmedlens produktionssystem men också med andra
industriella aktiviteter kan biodrivmedlens miljömässiga
och ekonomiska prestanda förbättras. Projektet bidrar
till kunskapsutveckling för att kunna realisera sådana
synergier. Ett 60-tal olika möjliga produktionssyner
gier har i projektets första fas identifierats tillsammans
med projektets industripartner, och har sedan kate
goriserats i en modell. Industripartner är Ageratec AB,
Lantmännen Agroetanol AB, Svensk Biogas AB och
Tekniska Verken AB.
Fas två handlar om genomförandet av synergierna.
Resultaten visar att rena biproduktutbyten är lätta att ut
värdera för företagen medan produktionssynergier som
omfattar gemensam infrastruktur är svårare.

Viskositetsförändringar i
biogasreaktorer
Ökning av biogasproduktion genom tillförsel av nya
substrat i rötkammare medför ofta förändringar i röt
vätskans viskositet med dålig omrörning, skumning
och till och med propellerhaveri som resultat. Dimen
sioneringen för viskositet i biogasreaktorer är i stort sett
baserad på halten torrsubstans (TS). Men reologin (hur
materien flyter och deformeras) i biogasreaktorer anses
också kopplad till extracellulära polymera substanser
(EPS) som utsöndras av bakterier. Projektet har studerat
flöden, viskositet och EPS-innehåll i labb- och fullskale
reaktorer som väl täckte förhållandena vid svenska bio
gasanläggningar.

Projekttitel
Synergier för förbättrad miljöprestanda av första generationens
biodrivmedel
Projektnummer
2008-126
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2010
Beviljat anslag
3 289 000 kronor
Projektledare
Mats Eklund
Linköpings universitet
mats.eklund@liu.se

Michael Martin och Mats Eklund
i en biogasreaktor som ännu inte
tagits i bruk.
Foto: Tommy Hvitfeldt

Projekttitel
Effekt av extracellulära polymera
substanser (EPS) på viskositetsförändringar i totalomblandade
tankreaktorer för biogasproduktion
relaterat till substratsamman
sättning och mikroflorans dynamik
Projektnummer
2008-139
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2010
Beviljat anslag
1 404 000 kronor
Projektledare
Bo H. Svensson
Linköpings universitet
bo.svensson@liu.se
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Annika Björn analyserar
rötvätskor från biogasreaktorer
med hjälp av en rotations
viskosimeter, reometer.
Foto: Monika Westman
Svenselius

Det visade sig stämma att reologin varierar med substrat,
processbetingelser och förekomsten av EPS. För processer
med avloppsvattenslam fanns den förväntade relationen
mellan TS-halt och viskositet, men inte för samrötnings
reaktorerna. För dessa varierade viskositeten avsevärt vid
samma TS-halt. TS-halt kan alltså inte användas som
dimensioneringsunderlag för dessa reaktorer, vilket kan
vara en förklaring till omrörarhaverier som förekommit.
Större uppmärksamhet bör därför ägnas reologin i bio
gasreaktorer för att säkra långsiktig drift och lönsamhet.
Reologiska förändringar kan indikera processtörningar
och skulle kunna användas som en del i processöver
vakning.
Projektet var ett samarbete mellan Linköpings univer
sitet och Scandinavian Biogas Fuels AB.

Uttaget slam från en
biogasreaktor.
Foto: Annnika Björn

Projekttitel
Tredje generationens biogas
från koldioxid och vindkraftsbaserad vätgas
Projektnummer
2008–2164
Miljöteknikprogrammet
2010–937
Projekttid
2009–2010
2011–2012
Beviljat anslag
1 350 000 kronor
1 486 000 kronor
Projektledare
Per Alvfors
KTH
alvfors@kth.se
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Koldioxid och vätgas ger tredje
generationens biogas
Forskarna vill experimentellt verifiera möjligheten att
omvandla koldioxid till metan genom att låta koldioxi
den reagera med vätgas, den så kallade Sabatierreaktionen:
CO² + 4H² → CH4 + 2H²O. El från vindkraft kan via
elektrolys av vatten generera vätgas som vid reaktion med
koldioxid ger metan som kan användas som fordons
bränsle. Väte produceras i projektet i samarbete med
vindkraftsföretaget Agrivind AB. Speciellt intressant är
det att omvandla koldioxiden i den rötgas man får när till
exempel matavfall rötas i en rötkammare eftersom den
gasen redan består till cirka 60 procent av metan och res
ten koldioxid. Att uppgradera denna rötgas till ren metan
skulle processtekniskt vara relativt enkelt.
Forskarna har gjort försök dels med en ”syntetisk”
rötgas, det vill säga en gas som de har blandat ihop från
gasflaskor, dels med en riktig rötgas från en rötkammare,
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i en kemisk reaktor i närvaro av olika sorts katalysatorer
som gör att reaktionen går lättare. Lättare kan innebära
att större delen av koldioxiden omvandlas eller att reak
tionen fungerar även vid låga tryck och temperaturer i
reaktorn. Omvandlingen till metan av koldioxiden i röt
gasreaktorn har visat sig fungera mycket bra, och man
behöver inte använda speciellt höga tryck eller tempera
turer för att åstadkomma en nära nog fullständig om
vandling till metan.

Värmeälskande bakterier ger
effektivare etanolproduktion
Forskarna har i samverkan med ett isländskt företag
undersökt om värmeälskande (termofila) bakterier kan
användas för att producera biobränslet etanol från förny
bara råvaror. Bakterierna har delats in i två huvudt yper:
termofila anaerober som kräver syrefri miljö (bland andra
Thermoanaerobacterium och Caldocellulosiruptor), och
termofila fakultativa anaerober som kan leva både med
och utan syre (bland andra Geobacillus). Båda typerna
producerar etanol i frånvaro av syre, men nivåerna varierar.
Analys av arvsmassan visade att Caldocellulosiruptor och
Geobacillus har gener för de mest intressanta enzymerna
(den biomassa man helst vill använda), men producerar
mindre etanol. Thermoanerobacterium gav bra utbyten av
etanol.
Försök till genetiska förändringar av bakterierna visade
att det var svårt att hitta verktyg som var effektiva för
Caldocellulosiruptor, medan Thermoanaerobacterium
har en naturlig mekanism som gör det enklare att tillföra
och ta bort gener. Genetiska verktyg har senare ut
vecklats även för Geobacillus. Baserat på de sam
manlagda resultaten bedöms varianter av Thermo
anaerobacterium och Geobacillus som intressanta för
etanolproduktion i termofiler. Forskningen har även
gett ökad kunskap om utveckling av extrema mikro
organismer för bioraffinaderitillämpningar.

El från vindkraft kan via
elektrolys av vatten generera
vätgas som vid reaktion med
koldioxid ger metan som kan
användas som fordonsbränsle.
Foto: Thinkstock

Projekttitel
Metabol utveckling av termofiler
för effektivisering av såväl
etanolproduktion som utnyttjande
av biomassa
Projektnummer
2008-2196
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
2 814 000 kronor
Projektledare
Eva Nordberg Karlsson
Lunds universitet
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se

Värmeälskande bakterier finns i
varma källor på Island.
Foto: Eva Nordberg Karlsson

Eva Nordberg Karlsson
Foto: K Zubaida G Ara
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Projekttitel
Solljusassisterad vattensönder
delning och CO2-reduktion för
hållbar bränsleproduktion
Projektnummer
2009-779
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
4 074 000 kronor
Projektledare
Igor Zoric
Chalmers
igor.zoric@chalmers.se

Projekttitel
Bergvärmeväxlare av koaxialtyp
med lågt pumpeffektbehov för
kombinerad värmelagring och
köldlagring – simulering,
laboratorietester och undersökning
av möjligheter i systemtillämpningar
Projektnummer
2009-1963
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
2 620 000 kronor
Projektledare
Folke Björk
KTH
folke.bjork@byv.kth.se

Hållbar bränsleproduktion med
solens hjälp
Projektets mål var att fånga solenergi och lagra den i form
av väte eller metanol (energibärare), som framställs i en
fotoelektrokemisk cell genom sönderdelning av vatten
respektive vatten och koldioxid. Järnoxiden hematit
(Fe²O³) är ett lovande fotoanodmaterial, men dessvärre
är den praktiska verkningsgraden låg. Den viktigaste
orsaken är den stora skillnaden i längden för ljusabsorp
tion och transportlängden av laddningsbärarna.
Projektet har undersökt möjligheten att förbättra de
optoelektroniska egenskaperna hos hematit med hjälp
av guldnanopartiklar och ytplasmoner. I tunna hematit
filmer förbättras ljusinfångningen och laddningsseparation
med hjälp av ytplasmoner i guldnanodiskar. Forskarna har
också belyst mekanismerna som är verksamma i plasmon
assisterad vattenelektrolys. Metoden har stor potential även
för många andra tillämpningar, till exempel solceller.

Styrning av bergvärmelager
KTH-institutionerna Energiteknik och Byggnadsteknik
har många års erfarenhet inom ämnena energi i byggnader
och värmepumpsteknik. Under de senaste sex åren har
man bland annat ägnat mycket tid åt fältmätningar i
borrhålssystem samt vidareutveckling av noggrannare
modeller för dimensionering av borrhålssystem. Doktoran
den Patricia Monzó har arbetat i projektet med numeriska
modeller som ger en detaljerad bild av värmelednings
processer i marken i flerborrhålssystem med mer realistiska
randvillkor vid borrhålsväggen än vad som är vanligt vid
sådana simuleringar. Det resulterade i nya funktioner
som kommer att ge bättre förutsägelser än kommersiella
program ger i dag. Resultaten från projektet ska tillämpas
för att utforma avancerade metoder för styrning av berg
värmelager. Forskarna kommer att kunna verifiera meto
derna när de gör detaljerade mätningar av marktempera
turer med mera i det nya stora borrhålslagret som under
2015 färdigsställs av Akademiska hus i Frescatiområdet i
Stockholm.

Patricia Monzo forskar
på bergvärme.
Foto: Monika Ignatowicz
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Styrmedel för spridning av miljöteknik
Projektet har undersökt hur offentlig teknikpolitik kan
utformas för att stimulera till innovationer och sprid
ning av miljöteknik inom industrin och energisektorn.
Framför allt har förutsättningarna för en ändamålsenlig
teknikpolitik i fallen vindkraft samt pappers- och massa
industrins omvandling analyserats. Projektet bidrar med
kunskap om hur miljöpolitiken bör kompletteras med en
aktiv teknikpolitik, och belyser betydelsen av att denna
inte bara fokuserar på stöd till forskning och utveckling
utan även på lärandeeffekter i produktionen av ny teknik.
De empiriska delarna av projektet har illustrerat be
tydelsen av tekniskt lärande, det vill säga ny teknik kan
inte endast utvecklas med hjälp av forskning och ut
veckling (FoU) utan måste också verifieras, skalas upp
och expandera i produktion. En av studierna visar att
innovation i vindkraftssektorn stimuleras av om offent
ligt stöd till FoU kompletteras med produktionsstöd till
vindkraft. Forskningen om vindkraft belyser samtidigt
svårigheterna med att mäta tekniskt lärande på ett veder
häftigt sätt. I en annan studie analyseras hur traditionella
miljöregleringar (till exempel individuella gränsvärden för
utsläpp) kan stimulera till innovation på miljöområdet
om de implementeras på ett ändamålsenligt sätt.

Projekttitel
Styrmedel för miljöteknik och
innovation: Generella
frågeställningar och fallstudier
Projektnummer
2009-2045
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
450 000 kronor
Projektledare
Patrik Söderholm
Luleå tekniska universitet
patrik.soderholm@ltu.se

Foto: Thinkstock

Integrerad bedömning av lokala
energisystem

Projekttitel
Integrerad bedömning av lokala
energisystem

Forskarna ville undersöka hur den långsiktiga hållbarheten
påverkas av ökad integration av fjärrvärme och det övriga
energisystemet samt utnyttjande av industriell spillvärme
i fjärrvärmesystemen. De ville också utveckla ett ram
verk för integrerad bedömning av dessa frågor baserat
på lokala energisystem. Därför sökte de svar på frågor
som: Hur ska fjärrvärmehållbarhet bedömas? Vilken är
potentialen för minskning av kostnader och koldioxid
utsläpp av fjärrvärmedriven absorptionskyla i stället för
eldriven kompressionskyla? Vilka är konsekvenserna för
koldioxidutsläpp och systemekonomi av storskaligt rest
värmeutnyttjande?
Forskningen baserades på en undersökning av sam
spelet mellan tekniska, miljömässiga och ekonomiska
aspekter. Det centrala verktyget var energisystemmodeller.

Projektnummer
2009-2053
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2010–2014
Beviljat anslag
2 855 000 kronor
Projektledare
Erik Ahlgren
Chalmers
ahleri@chalmers.se
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Foto: Birgitta Johansson

Projekttitel
Karaktärisering av metaboliska
hämmare i jästsvampen Pichia
stipitis för förbättrad produktion
av bioetanol
Projektnummer
2010-651
Projekttid
2011–2014
Beviljat anslag
4 920 000 kronor
Projektledare
Tomas Linder
SLU
tomas.linder@slu.se

Studien visar att ökat kylbehov kan uppfyllas av fjärr
värmedriven absorptionskyla med låga eller till och med
negativa nettoutsläpp av koldioxid så länge det finns god
tillgång till industriell restvärme i värme/kylsystemet, eller
om ny biobränslebaserad kraftvärmekapacitet är in
stallerad. Utnyttjandet av industriell restvärme bidrar
till minskad användning av både biomassa och fossila
bränslen, och till minskning av koldioxidutsläpp i fjärr
värmesystem, men elgenereringen minskar.

Effektivare etanolproduktion från
jästsvamp
Jästsvampen Pichia stipitis är ett lovande system för
framställning av bioetanol från den för människor oätliga
växtvävnaden lignocellulosa. Till skillnad från vanlig bak
jäst har P. stipitis den värdefulla egenskapen att jäsa ett
flertal sockerarter som förekommer i lignocellulosa. Pro
jektet går ut på att identifiera gener som hämmar akti
viteten hos andra gener, så kallade repressorer. Genom att
inaktivera dessa repressorer kan P. stipitis produktion av
etanol göras mer effektiv.
Dels vore det önskvärt om P. stipitis kunde assimilera
flera olika sorters sockerarter samtidigt. I naturliga
stammar av P. stipitis hämmar högre halter av glukos kon
sumtionen av alternativa sockerarter såsom pentoser. Ett
ytterligare hinder för effektiv etanolproduktion är att
P. stipitis endast jäser sockerarter om syrehalten är låg –
till skillnad från bakjäst som alltid jäser sockerarter obe
roende av syrehalt. Om man kan identifiera de repressorer
som hämmar övergången från respiration till jäsning så är
det möjligt att framställa en stam av P. stipitis som jäser
sockerarter kontinuerligt.

En koloni av jästsvampen
Pichia stipitis som växer på
agarmedium. Kolonin är
cirka 5 mm i diameter.
Foto: Tomas Linder
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Hussvamp ger kunskap om
vednedbrytning
Vednedbrytande svampar kan i framtiden komma att
användas för att tillverka den andra generationens bio
bränsle, den generation av biobränsle som utvinns ur
träråvara som inte konkurrerar med mat. Starka veten
skapliga och ekonomiska krafter verkar för att öka den
skenbart enkla kunskapen om hur trä ruttnar. Hussvampen
är alla husägares skräck. I värsta fall kan det hända att
hela huset behöver rivas för att skadorna på trävirket är så
stora. I en första studie studerades hussvampens genom
som befanns innehålla cirka 13 000 gener. Forskningen
sker dels inom en mindre grupp på SLU, dels inom ett
internationellt konsortium med forskare från bland annat
Norge, USA och Frankrike. Genomet tillsammans med
studier av vilka gener som är aktiva när hussvampen
bryter ner trä indikerade att hussvampen har en mycket
effektiv arsenal av enzym som tillsammans används
under denna process.
Forskarna studerar hur det kan komma sig att hus
svampen bara finns i byggnader. De har också studerat
hur den kan vara så effektiv på att bryta ner trä. Jäm
förelser görs med vilda släktingar. Hussvampen har visat
sig vara en svag konkurrent som saknar många gener som
har en funktion när svampen stressas av sin miljö eller
av konkurrens från andra mikroorganismer. Forskningen
vidgas inom ett privatfinansierat projekt som studerar de
enzymer som svampen använder vid tränedbrytning.

Projekttitel
Genomikstudier av hussvampen,
Serpula lacrymans, som en
modellart för vednedbrytning med
applikationer för utveckling av
bioetanol
Projektnummer
2010-1354
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
3 087 000 kronor
Projektledare
Nils Högberg
SLU
nils.hogberg@mykopat.slu.se

Optimering av termiskt soldrivna
värmepumpar

Projekttitel
Optimering av reversibla termiskt
soldrivna värmepumpar

ClimateWell utvecklar nästa generations värme- och kyl
system där solen är den främsta drivande kraften. Målet
med projektet var att bidra med kunskap om hur små
absorptionskomponenter ska se ut och fungera för att
kunna bli integrerade i vanliga solfångare. Dessa solfångare
kan leverera både värme och kyla direkt ur solfångaren.
Detta till synes lilla steg i utvecklingen kommer att ha
enorm betydelse för framtidens solvärme/kyla-system.
Antalet komponenter kommer att minska drastiskt till
sammans med kostnad och systemkomplexitet, som är de
största hindren för systemen i dag.

Projektnummer
2010-2277
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
2 040 000 kronor
Projektledare
Björn Karlsson
Mälardalens högskola
bjorn.karlsson@mdh.se
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Projekttitel
Nästa generation batterier:
Natrium
Projektnummer
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Projekttid
2012–2014
Beviljat anslag
2 394 000 kronor
Projektledare
Patrik Johansson
Chalmers
patrik.johansson@chalmers.se

Natriumjoner (lila) lösgörs från
en kolbaserad elektrod och går
i lösning, men först igenom ett
slags membran – helt avgörande
för att få hållbara batterier.
Illustration: Alexander
Ternstrand, Mindboom

Projekttitel
Integrerad lagring och
förbehandling – en ny energibesparande metod för hållbar
biobränsleproduktion
Projektnummer
2011-625
Projekttid
2011
Beviljat anslag
2 212 000 kronor
Projektledare
Volkmar Passoth
SLU
volkmar.passoth@slu.se
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Natrium i nästa generation batterier
I dag används litiumbatterier överallt i våra mobiltelefoner,
bärbara datorer, läs- och surfplattor. Nästa steg är att de
kommer att behövas i allt större utsträckning i olika slags
elfordon – bilar, bussar och lastbilar. Men litium är lätt
brytbar endast på ett fåtal platser i världen. Redan 2013
stod batterier för 22 procent av den totala litiumanvänd
ningen, och användningen ökar med cirka 15 procent per
år. Därför behöver vi söka efter alternativ eller kom
pletterande teknik. Natriumbatterier är en konceptuellt
lovande teknik. Natrium är 30 gånger billigare än litium,
och det finns tusen gånger mer av den i jordskorpan.
Forskning inom natriumbatterier är ett snabbt expan
derande forskningsfält. Forskargruppen på Chalmers
utvecklar natriumbatterier utifrån insikten att tekniken
alltid ytterst begränsas av de tillgängliga materialen.
Två doktorander med samarbetspartner i Barcelona och
Melbourne har valt att studera polymer- och jonvätske
baserade elektrolyter med avseende på stabilitet och hur
snabbt de kan transportera laddningar, vilket är viktigt
för uppladdningstider. Chalmersgruppen testar också ett
antal lovande material i elektrokemiska celler där batteri
prestanda utvärderas.

Effektivare biobränsleproduktion med
jästsvampar i lagringen
Lignocellulosa, i till exempel skogsbiomassa eller halm,
är mycket resistent mot nedbrytning. En effektiv om
vandling av lignocellulosa till exempelvis bioetanol eller
biogas kräver kostsam och energikrävande förbehandling.
Projektet utvecklar en ny teknik: integrerad lagring och
förbehandling. De tillsätter jästsvampar som under lag
ringen förhindrar mögelangrepp och luckrar strukturen
hos lignocellulosan. Därmed minskar behovet av efter
följande förbehandling.
Producerad biomassa lagras efter skörden, men i regioner
med starkt varierande årstider, som i Sverige, behöver
den odlade biomassan torkas för att förhindra tillväxt
av skademikrober som mögel. Torkningen kan kräva
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mycket energi på grund av hög fukthalt. Forskarna
har simulerat integrerad lagring och förbehandling i
laboriatorium, och producerat etanol och/eller biogas.
Generellt kan man säga att integrerad lagring och för
behandling leder till högre effektivitet hos biobränsle
produktionen, speciellt från vetehalm. Forskargruppen
har samarbete med forskare i Österrike och Norge, och
är med i större forskningsprogram som MicroDrive
och LipoDrive som arbetar med hållbar biobränsle
produktion.

Ekoprenörskap och småskalig
energiteknik
Projektet har utgått från insikten att energisystemet be
höver ställas om till lägre utsläpp av koldioxid, mer robust
het, bättre energieffektivitet och mer delaktighet. Syftet
var att studera hur en sådan omställning kan göras med
hjälp av ekologiskt hållbart entreprenörskap, så kal�
lat ekoprenörskap. Dels har det gjorts en arkivstudie om
1980-talets energi- och miljöpolitik där en ekoprenör varit
i centrum för analysen, dels har det genomförts en studie
i Nya Zealand och Sverige där ett trettiotal ekoprenörer
intervjuats och deras företag studerats.
Det finns i dag ett fåtal men mycket passionerade
ekoprenörer som utgör en viktig del i omställningen av
samhället mot hållbarhet. Värderingar och regelverk stöd
jer inte denna form av entreprenörskap fullt ut. Idealet när
det gäller entreprenörskap är fortfarande baserat på indu
strimoderna normer. Den historiska analysen av 1980-talet
ger insikter om hur ett engagerat arbete för omställning,
som vid den tiden i högre utsträckning stöttades av sam
hället, stötte på hinder i form av starka industrimoderna
strukturer. Teknik och politik behöver förstås tillsammans
för att det ska gå att göra förändringar.

Lagringsförsök med och utan
tillsats av jästsvampar. Utan
tillsats (Uc) blev det stark
mögeltillväxt.
Foto: Muhammad Rizwan
Tabassum

Projekttitel
Ekoprenörskap och småskalig
energiteknik. Historiska och
nutida jämförelser mellan
WELGAS, EgenEL och
Powerhouse Ltd.
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Projektledare
Martin Hultman
Umeå universitet
martin.hultman@umu.se

Permakulturgården Rainbow
Valley, Nya Zealand.
Foto: Martin Hultman
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Projekttitel
Elektrokemisk och fotokemisk
reduktion av CO2 till kolvätebaserade bränslen på modell
elektroder
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Björn Wickman
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Mätcell för elektrokemisk
reduktion av koldioxid och
analys av produkter.
Foto: Björn Wickman

Projekttitel
Förnybar energiteknologi till
produktiv elanvändning för
landsbygdselektrifiering
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Reduktion av koldioxid till
kolvätebaserade bränslen
Forskarna vill göra det möjligt att återanvända koldioxid
för att tillverka förnybara och hållbara bränslen. Med en
fungerande och praktisk metod för att reducera koldiox
id så blir koldioxid en resurs i stället för bara en restpro
dukt. Om reduktionen görs med energi i form av elek
tricitet så kan man se processen som en metod att lagra
överskottsel från till exempel vindkraft och solkraft. När
koldioxid omvandlas med hjälp av vatten och energi kan
man tillverka en lång rad olika kolväten, som metan och
metanol. Dessa kolväten kan sedan användas direkt som
bränslen, eller processas vidare till andra bränslen eller
användas som byggstenar i kemiindustrin.
Med hjälp av modellsystem, väldefinierade elektrodoch katalysatormaterial, undersöks hur reaktionerna
sker, och på vilka sätt man kan öka verkningsgraden
samt styra vilka kolväten som bildas. Teoretiska studier
och analyser görs för att föreslå nya material. Guld är
ett lovande material som katalysator för första stegen i
elektrokemisk koldioxidreduktion. Man har visat att det
går att öka verkningsgraden för processen, det vill säga
minska mängden elektrisk energi som går åt, genom att
ändra hur atomerna på guldytan är orienterade och ko
ordinerade med varandra.

Förnybar energiteknik för
landsbygdselektrifiering
Projektet undersöker möjligheter och hinder för ökad
tillgång till och användning av el i Östafrika. Det gäller
elektrifiering baserad på ofta rikt förekommande förny
bara energikällor som till exempel småskalig vattenkraft.
Projektet intresserar sig för lokalt drivna utvecklings
processer där hållbar landsbygdselektrifiering länkas till
begynnande näringslivsutveckling i små företag. Det är
den produktiva användningen av el som kan ge utveck
ling och ekonomisk tillväxt.
Forskarna har på plats i Tanzania genomfört fallstudier,
baserade på intervjuer, för att identifiera olika aktörer
och deras interaktioner under olika steg i elektrifierings
processen. De arbetar också med systemdynamisk modelle
ring för att studera samverkan mellan olika faktorer som
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påverkar sambanden mellan lokal näringslivsutveckling
och elektrifiering. Resultaten pekar än så länge på de lokala
förutsättningarnas stora betydelse för lyckade energi
projekt. Man har börjat förstå samspelet mellan teknik
och institutioner, på olika nivåer i samhället, samt hur
maktrelationer – inte minst mellan män och kvinnor –
kan inverka på elektrifieringsprocessen. Studien pekar
också på elektrifieringens kopplingar till miljön.

Afrikansk elektrifiering i
Bulongwa – forskare och lokala
representanter för sjukhus och
kyrkan.
Foto: Gabriel Gustafsson

EASY – energimedvetna
materialhanteringssystem

Projekttitel
EASY – Energimedvetna
materialhanteringssystem

Som en del i att utveckla hållbara produktionssystem
fokuserar projektet på principer och analysmetoder för
att minska energianvändningen i materialhanterings
system. Lean-produktion försöker minimera allt slöseri,
dessvärre kan Just in Time-principen inom Lean leda till
fler mindre leveranser och transporter som kan vara slöseri
ur energisynvinkel. Hypotesen är att det är möjligt att
minska energianvändningen från materialhanterings
system utan att förlora effektivitet eller höja produktions
kostnaderna.

Projektnummer
2011-2157
EcoInnovera
Projekttid
2012–2016
Beviljat anslag
1 568 000 kronor
Projektledare
Matias Urenda Moris
Högskolan i Skövde
matias.urenda.moris@his.se

Simulering används för att ta
fram systemlösningar som
minimerar energianvändningen i
materialhanteringssystem.
Illustration: Matias Urenda Moris
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Projektet är ett EcoInnovera-projekt med representanter
från Frankrike, Spanien och Sverige. Forskarna har an
vänt sig av matematisk programmering, optimering och
simulering, bland annat flermålsoptimering som ger
beslutfattare möjligheten att utvärdera en mängd olika
kombinationer och finna de optimala kompromis
serna mellan motstående mål. Initiala resultat visar på
en minskning av energianvändningen med 20 procent.
Minskningen åstadkoms genom mer effektiv styrning av
materialhanteringssystem, där parametrar som leverans
ordning, tidpunkt, orderpunkt och ordermängd anpassas
för att optimera systemet.

Projekttitel
Alkaliska membran för uthållig
bränslecellsteknologi

Alkaliska membran för uthålliga
bränsleceller

Projektnummer
2012-382

Polymerbränsleceller är elektrokemiska system för att
effektivt och miljövänligt omvandla kemisk energi bunden
i vätgas till elektricitet – utan utsläpp av växthusgaser
och luftföroreningar. Dagens bränsleceller börjar snart
användas i stor skala. De bygger på tunna plastfilmer
(membran) som kan leda protoner, men är också kritiskt
beroende av metallen platina för att uppnå den effekt
som krävs i till exempel bilar. Storskalig användning av
platina i bränsleceller kan leda till en utarmning av de
globala resurserna. I detta projekt studeras nya typer av
membran för att möjliggöra en ny typ av alkalisk bränsle
cell som kan drivas med oädla metaller som nickel och på
flera olika typer av bränslen.
För att detta ska bli praktiskt möjligt krävs dock en
utveckling av nya membranmaterial med rätt egenskaps
profil som omfattar hög jonledning och stabilitet. Genom
tillverkning av polymerer med olika positivt laddade
grupper, karakterisering av deras struktur på nanometer
skala, samt mätningar av jonledning och kemisk-meka
nisk stabilitet har forskarna kommit fram till speciella
molekylära strukturer som kombinerar de olika nöd
vändiga egenskaperna. De står nu i begrepp att utvärdera
utvalda optimerade membran i alkaliska bränsleceller i
samarbete med industrin.

Projekttid
2013–2015
Beviljat anslag
3 807 000 kronor
Projektledare
Patric Jannasch
Lunds universitet
patric.jannasch@chem.lu.se
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Effektiv metanbildning från
proteinrika material
Proteinrika material som slakteriavfall, matavfall och
svingödsel är intressanta för biogasproduktion eftersom
de ger mycket gas och en kväverik rest som är attraktiv
som biogödsel. Tyvärr innebär dessa material också risk
för problem eftersom ammoniak som frigörs under ned
brytningen av proteinerna hämmar vissa metanbildande
organismer. Tidigare forskning har visat att det mikro
biella system som ligger bakom metanbildningen kan an
passa sig till höga halter av ammoniak och att de syntrofa
acetatoxiderande bakterierna (SAOB) är av särskilt intresse
i sammanhanget. Dessa organismer ”hoppar in” i stället
för de metanbildande organismerna som hämmas av
ammoniak. Vi vet relativt lite om hur biogasprocessen ska
drivas för att säkerställa att SAOB trivs och utför sitt jobb.
Forskarna har isolerat några olika SAOB och bestämt
under vilka förhållande de växer bäst. Kunskapen an
vänds i projektet för att anpassa driften av biogasprocessen
så att dessa organismer växer till och kan bidra till en
mer stabil och effektiv process vid höga ammoniak
halter. Resultat hittills visar att temperaturen är en viktig
driftparameter som kan användas för att styra tillväxten.
Spårämnen, ammoniakhalt och uppehållstid är andra
parametrar som visat sig vara av betydelse för effektiv
metanbildning.

Litium-svavelbatterier – hållbar teknik
för stora energilager
En nyckel för att få till stånd ett hållbart energisystem är
bättre, billigare och miljövänliga batterier som kan lagra
så stora mängder energi att till exempel plug in-elbilar
med rimlig räckvidd och back up-enheter för stora elnät
blir överkomliga realiteter.
Projektet fokuserar på en av de mest lovande tekniska
lösningarna: litium-svavelbatteriet (LiS). Ett LiS-batteri
har teoretiskt tio gånger så hög energitäthet som dagens
litium-jonbatterier har. Förutom hög energitäthet har
litium-svaveltekniken en fördel i och med att svavel är
ett mycket vanligt grundämne och har liten miljöpå
verkan. Trots att principen för tekniken varit känd i ett
par decennier har den inte kunnat realiseras i praktiken.

Projekttitel
Styrning av mikrobiella
populationer mot effektiv
biogasproduktion
Projektnummer
2012-807
Projekttid
2013–2014
Beviljat anslag
3 304 000 kronor
Projektledare
Anna Schnürer
SLU
anna.schnurer@slu.se

Norrköpings biogasanläggning.
Foto: Anna Schnürer

Projekttitel
Litium/svavelbatterier – en hållbar
teknologi för energilager med stor
kapacitet
Projektnummer
2012-1576
Projekttid
2012–2015
Beviljat anslag
2 754 000 kronor
Projektledare
Aleksandar Matic
Chalmers
matic@chalmers.se
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Orsaken är att svavlet inte är stabilt i de konventionella
elektrolyter som används. Forskarna inriktar sig på att
utveckla nya elektrolyter baserade på termiskt och kemiskt
stabila jonvätskor inneslutna i polymera membran.

Forskargruppen kring
litium-svavelbatterier.
Foto: Henrik Sandsjö

Projekttitel
Fundamentala experiment och
modellering av hydrogenering av
tallolja för biobränsleproduktion
Projektnummer
2012-1584
Projekttid
2013–2015
Beviljat anslag
3 030 000 kronor
Projektledare
Louise Olsson
Chalmers
louise.olsson@chalmers.se

Tallolja för biobränsleproduktion
Ett sätt att minska den globala uppvärmningen är att
använda biobränslen, helst andra generationens bio
bränslen som inte tävlar med tillgången på mat. Därför
är tallolja utmärkt som råvara. För att använda talloljan
som drivmedel behöver syreinnehållet minskas, vilket
kan göras genom hydrogenering. Från reaktionerna bildas
stora mängder värme som kan deaktivera katalysatorn.
Målet med projektet är att undersöka katalysatorns termiska
deaktivering i hydrogeneringsreaktionen.
I projektet syntetiseras katalysatorer som sedan kara
kteriseras noggrant före och efter olika åldringssteg.
Forskarna har syntetiserat en rad olika katalysatorer, ex
empelvis nickel, molybden, kobolt, nickel/molybden och
kobolt/molybden. Dessa material har tillverkats både i
sin rena form och i sulfidform. Eftersom det är mycket
kritiskt för reaktionen att katalysatorn är reducerad för
att vara aktiv har de studerat olika betingelser för reduk
tion. De har också konstruerat en vätskefasreaktor för att
mäta aktiviteten.

Foto: Birgitta Johansson
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Förverkligandet av den biobaserade
ekonomin
Projektet studerar betydelsen av pilot- och demonstra
tionsanläggningar för utvecklingen av avancerade bio
raffinaderier. För det första ska projektet öka förståelsen
för samhällsnyttan av dessa anläggningar, bland annat
att reducera de tekniska, institutionella och marknads
relaterade osäkerheter som hindrar en storskalig kommer
sialisering av tekniken, men också att ge positiva sprid
ningseffekter av den kunskap som genereras. Forskarna
vill också öka kunskapen om hur de institutionella arrang
emangen som kringgärdar anläggningarna, till exempel
den offentliga finansieringen, kan utformas mer effektivt.
Viktiga metoder för projektet är fallstudier av betydelse
fulla pilot- och demonstrationsanläggningar i Sverige, till
exempel etanolpiloten i Örnsköldsvik, samt BioDMEpiloten i Piteå. Dessa kompletteras med motsvarande sats
ningar i andra länder. Andra delar av projektet bygger på
sekundärdata, bland annat patentansökningar. Projektet
kommer att förbättra möjligheterna att utforma och stödja
teknikutvecklingsarbetet vid pilotanläggningarna på ett
effektivt sätt. Kunskapen är viktig dels för de aktörer
som deltar i teknikutvecklingsprocessen, dels för dem
som utformar innovationspolitiken, till exempel finan
sieringsstöd.

Projekttitel
Förverkligandet av den
biobaserade ekonomin: pilotoch demonstrationsanläggningar
i innovationspolitiken
Projektnummer
2013-100
Stark miljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
16 005 000 kronor
Projektledare
Patrik Söderholm
Luleå tekniska universitet
patrik.soderholm@ltu.se

Pilotanläggning i Piteå för
produktion av BioDME.
Foto: Luleå tekniska universitet
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Projekttitel
Höghastighetstorkning av
skogsindustriellt slam i vakuum
Projektnummer
2014-182
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
3 571 000 kronor
Projektledare
Sylvia Larsson
SLU
sylvia.larsson@slu.se

Hantering av bioslam.
Forskarna var tvungna att vara
mycket försiktiga på grund av
legionellarisken.
Foto: Gunnar Kalén

Ny torkteknik för skogsindustrins slam
För att frigöra potentialen hos skogsindustriellt slam som
råvaruresurs krävs ekonomiskt och miljömässigt hållbara
torkmetoder. Projektet ska grundligt studera och ut
veckla den tekniska potentialen hos en torkningsmetod
för industriell tillämpning samt undersöka optimerings
möjligheter för specifika slamtyper och för enskilda
processförhållanden. Processen baseras på cyklonteknik
i vilken vakuum skapas med luftströmmar i höga has
tigheter, och som använder lågvärdig värme för snabba
torkförlopp. Projektet har föregåtts av förstudier i pilot
skala i samarbete med skogsindustriella partner, där lo
vande resultat har uppnåtts med flera typer av slam.
I det här projektet ges möjlighet att justera processerna
genom arbete i bänkskala, och därigenom öka förståelsen
för tekniken så att den kan utvecklas. Under projekttiden
pågår parallella studier i pilotskala där nyvunnen kun
skap implementeras direkt. Vid ett genomslag för den
här torktekniken möjliggörs effektivt tillvaratagande
av biprodukter från storskalig industri för bränsle- eller
materialändamål.

Torkutrustning i pilotskala
(till höger).
Foto: Gunnar Kalén
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Förbränning med syre från metalloxider
I all typ av förbränning tillsätts syre i form av luft.
80 procent av luften är kväve vilket är ett problem om
man vill lagra koldioxiden från förbränning. Lösningen
är att tillsätta syret i form av en fast metalloxid, en så kal�
lad syrebärare, som bara avger det syre som behövs på
det ställe där det behövs så att man får ren koldioxid.
Men de flesta bränslen innehåller askor som kan deakti
vera syrebäraren. Dessutom är metalloxiden i syrebäraren
kostsam.
Forskarna vill hitta ett billigt råmaterial som kan an
vändas till syrebärare, till exempel avfall från stålindu
strin, eller på något sätt återaktivera syrebäraren så att
den kan användas igen. Dels ska de undersöka vilka
komponenter i askan som reagerar med syrebärare under
förbränningsliknande förhållanden, dels ska de försöka
”tvätta” bort dessa askkomponenter så att de kan återan
vända syrebärarna. Att använda syrebärare i förbränning
kommer att effektivisera själva förbränningen, minska
utsläppen av NOx och kolväten samt möjliggöra infång
ning och lagring av koldioxid.

Projekttitel
Omvandling av biobränsle med
metalloxider
Projektnummer
2014-918
Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
6 183 000 kronor
Projektledare
Henrik Leion
Chalmers
leion@chalmers.se

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

69

Nya och avancerade
material
Projekten handlar om bland annat nya cellulosabaserade material för olika användningsområden, skummade
material, metoder för att skydda mot biologisk påväxt,
vätelagringsmaterial, kompositbroar, termoelektriska
textilier, bioaktivt silke till sårbehandling, samt membran
för rening av biogas och för avsaltning av havsvatten.
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Forskningsprojekt 2008– 2011 – Miljöteknik

Hemicellulosor till nya material
Skogen ter sig som en alltmer intressant råvarukälla för
kemikalieframställning där råvaran ved fraktioneras och
genererar såväl förnybara som nedbrytbara och billiga
råvaror. De medel- och högmolekylära råvaror som ut
över cellulosa kan utvinnas ur veden består till stor del
av hemicellulosor som frisätts under massaprocessen och
avleds med avloppsströmmar. I två forskningsprojekt har
processvätskor innehållande hemicellulosor (hydrolysat)
tagits tillvara, uppgraderats och använts för design av nya
material.
En förhydrolysprocess för barr- och lövved utvecklades
och demonstrerades i pilotskala. Hydrolysaten omvand
lades till barriärformuleringar som användes för att skapa
fristående filmer samt beläggningar på papper och plast i
labb- och pilotskala. De framställda filmerna fungerade
mycket bra för att stänga ute syrgas. Projekten har ökat
kunskapen om funktion, tillämpning och egenskaper
hos olika formuleringar samt om processparametrarnas
inverkan på hydrolysatens kvalitet. Resultaten ger god
vägledning för att ta steget mot en industriell process.
Projekten drevs som ett samarbete mellan industri (Södra
Cell AB, Tetra Pak), akademi (KTH) och institut
(Innventia AB).

Projekttitel
Vedhydrolysat som förnybar råvara
för barriärer och funktionella
polymera produkter
Projektnummer
2008-129
2009-2009
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2009
2010–2012
Beviljat anslag
1 505 000 kronor
4 466 000 kronor
Projektledare
Ann-Christine Albertsson
KTH
aila@polymer.kth.se

Film av skogsråvara.
Foto: Ulrica Edlund

Skumning av cerealiepolymerer för
livsmedel och mjuka material

Projekttitel
Skummaterial av cerealieproteiner
för livsmedel och mjuka material

Skumning är en viktig process för att framställa olika typer
av mat, som bröd och snacks. Detsamma gäller för material
som används till stötdämpning, absorption och förpack
ningar. Projektet har arbetat med cerealieproteiner med
sikte mot både nya skummaterial och ny mat, bland annat
glutenfritt bröd. Biopolymerer från säd, proteiner och
stärkelse är speciellt intressanta både för att de är miljö
vänliga alternativ till oljebaserade material och för att de
finns lätt tillgängliga i stora mängder till lågt pris.
För att skapa ett fast skum krävs att smältan eller degen
har rätt egenskaper vad gäller flytegenskaper, ytspänning
och gasdiffusion. Motståndet i degen måste tillåta att en
bubbla växer under jäsningen, men måste vara tillräckligt
stort så att bubblan inte spricker. Skummaterial bildas
genom att de först smälts under högt tryck och sedan

Projektnummer
2008-149
Miljöteknikprogrammet
2010-1076
Projekttid
2008–2010
2010–2013
Beviljat anslag
1 814 000 kronor
3 870 000 kronor
Projektledare
Mats Stading
SP Food and Bioscience
mats.stading@sp.se
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Till vänster extruderas
majsprotein.
Foto: Mats Stading
Utveckling och analys av
stärkelse/proteinskum, det vill
säga bröd.
Foto: Dick Gillberg

Projekttitel
Minimalt användande av antipåväxtsubstanser mot mögel
och alger genom optimering av
releaseprofiler från färgfilmer
med mikrokapslar
Projektnummer
2008-2160
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
3 307 000 kronor
Projektledare
Magnus Nydén
Chalmers
mnyden@chalmers.se

trycks ut ur en extruder, och de kan sedan formas till rätt
form. Projektet bestämde vilka egenskaper som behövs
för skumning och utvecklade rätt blandningar av bio
polymererna för både skummaterial och bröd. Resultaten
användes bland annat för att göra bättre glutenfria bröd
tillsammans med ett litet bageri. Nya bröd baserade på
afrikanska, naturligt glutenfria sädesslag utvecklades och
finns nu i butikshyllorna.

Mikrokapslar i antipåväxtmedel
Projektets mål var att utveckla mikrokapslar som små
bärare för substanser som skyddar mot mögel och alger
på husfärger. Hypotesen var att dessa bärare har poten
tial for långsam frisättning av substanserna och på så sätt
får färgen att behålla sitt mögelskydd under längre tid.
Bärarna skyddar också effektivt själva färgen från substan
serna eftersom de kapslar in dem. På så sätt behålls färgens
mekaniska egenskaper, till exempel hårdhet och sprödhet.
Planen var att ladda mikrokapslar med antipåväxtsub
stanser, blanda in dessa i husfärger och sedan testa mot
mögel och algpåväxt under relevanta väderförhållanden.
Forskarna har utvecklat mikrokapslar för projektets
ändamål. Man insåg ganska tidigt att de konventionella
tillverkningssätten inte duger för att kontrollera fri
sättningshastigheten från kapslarna i färger. Det ledde
till en tidig omprioritering i projektet. Forskningen har
gett ny kunskap för tillverkning av mikrokapslar. För
närvarande finns det inte ett enda företag i världen som
har mikrokapslar på marknaden för dessa ändamål, aven
om viljan funnits i minst två decennier. Projektet har
drivits i nära samarbete med Chalmers Innovation där
Capeco AB var avnämare av forskningsresultaten med
avsikten att driva dessa mot företagande.

Mikrokapsel
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På väg mot ekoeffektiva ytskydd
Ökat miljömedvetande har skapat ett behov av eko
effektiva ytskydd med lång hållbarhet. Tidigare miljö
förstörande ytskydd i till exempel väggfärg är nu för
bjudna, och dagens husfasader är målade med färg som
bara kan skydda ytan från mikroorganismer i ett par år
innan fasaden behöver tvättas, målas eller byggas om till
oacceptabla kostnader för ägaren och miljön. Projekten
ska tillgodose vetenskapliga, industriella och miljömässiga
behov av hållbara ekoeffektiva ytskydd.
Forskarna har visat att skyddsmedel, biocider, kan
placeras i och frisättas från mikrokapslar för att förlänga
ytskyddets hållbarhet. Man har designat kostnadseffektiva
mikrokapslar med kontrollerbar genomtränglighet för
biocider ur produktfamiljen isotiazolinoner och formu
lerat frisättningssystem med isotiazolinon-mikrokapslar
i vattenburen färg för husfasader. Forskargruppen är nu
redo att ta nästa steg i implementering av frisättnings
system med mikrokapslar.

Projekttitel
Ekoeffektivt ytskydd: Att förlänga
hållbarheten för material genom
kontrollerad frisättning från
mikropartiklar. Undersökning av
variabler som styr frisättning från
mikropartiklar.
Projektnummer
2009-668
2010-1609
Projekttid
2010–2014
2011–2014
Beviljat anslag
3 512 000 kronor
2 351 000 kronor
Projektledare
Lars Nordstierna
Chalmers
lars.nordstierna@chalmers.se

Kontrollerad frisättning av biocid
från mikrokapslar ger en målad
fasad förlängd livslängd.
Illustration: Jonatan Bergek

Nya polymerer som skydd mot
biologisk påväxt
Projektet har utvecklat en helt ny metod för att skydda
ytor i vatten mot biologisk påväxt (biofouling) som bak
terier, havstulpaner och blåmusslor. Forskarna inspirerades
av naturens sätt att skydda ytor mot påväxt. En haj till
exempel använder energi från maten den äter för att till
verka biocider som den frisätter genom sin hud. Hajens
hud innehåller också mikroskopiska plattor som för
svårar påväxt eftersom hajen använder sin energi till att
konstant flytta runt dessa plattor.
Syftet med projektet är att utveckla en yta som ge
nom energistimulus kan suga upp koppar från havet och
frisatta den vid behov. Koppar är nämligen en effektiv
biocid som skyddar mot påväxt. Projektet utvecklar även
smarta polymerer vars uppgift ar att binda koppar från
havet och sedan utan tillförd energi skapa ett flöde av
koppar in och ut från ytan. Projektet har redan lett till
ett material med mycket stor förmåga att effektivt och

Projekttitel
Nya hållbara hydrofila polymerer
för skydd mot biologisk påväxt
i havet
Projektnummer
2009-1482
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
3 760 000 kronor
Projektledare
Magnus Nydén
Chalmers
mnyden@chalmers.se
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selektivt binda upp koppar från havsvatten. Resultaten
har lett till två patentansökningar. Om man lyckas ut
veckla ytmaterialet vidare så att även frisättningen av
koppar från ytan kan kontrolleras så kan det bli den nya
båtfärgsprodukt som industri och privatpersoner länge
har efterfrågat.
Antifoulingteknik: a) upptag av
koppar fran havet till ytan,
b) inbindning av koppar,
c) frisättning av koppar genom
tillförsel av energi, d) bakterier
dör i närvaro av höga koppar
koncentrationer vid ytan,
e) kopparen sugs upp igen
genom tillförsel av ny energi.

Projekttitel
Nanostrukturerade polymermaterial för effektiva och robusta
vattenavsaltningsmembran
Projektnummer
2009-235
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
2 589 000 kronor
Projektledare
Patric Jannasch
Lunds universitet
patric.jannasch@polymat.lth.se

Kemisk syntes av material för
nya membran.
Foto: Patric Jannasch

74

Vattenavsaltning med
polymermembran
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I stora delar av världen
är det en ständig kamp att få tillgång till vatten. Pro
jektet arbetar med att utveckla nya typer av plastfilmer
(membran) som under tryck släpper igenom vatten men
inte salter. På detta sätt kan man avsalta havsvatten och
tillverka dricksvatten genom ”omvänd osmos”. Tekniken
kring omvänd osmos är i stark utveckling och kapaciteten
i världen för tillverkning av dricksvatten med omvänd
osmos kommer att öka kraftigt. Ett allvarligt hinder för
den framtida utvecklingen av denna metod är dock de
bristfälliga egenskaperna hos membranen.
Projektet har arbetat med att ta fram kunskap om hur
nya membran kan tillverkas och skräddarsys för ökad
effektivitet och tålighet med målet att minska kostnaden.
Man tillverkar långa molekylkedjor (polymerer) som har
salter inbundna i strukturen. När membranet kommer i
kontakt med vatten bildar salterna nanometerstora kanaler
där vatten transporteras. Genom att styra hur de joniska
grupperna är placerade i polymerens molekylära struktur
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ska man kontrollera hur stora vattenkanaler som bildas
och hur mycket vatten och eventuellt salt som tar sig
igenom. I slutskedet kommer utvalda optimerade mem
bran att utvärderas för avsaltning med omvänd osmos
under realistiska förhållanden.

Vätelagringsmaterial för fordon
Fordon kan köras antingen genom att de får kontinuerlig
tillförsel av energi eller genom att energi lagras ombord.
Vätgas skulle vara perfekt som syntetiskt bränsle, eftersom
det är lätt, rikligt förekommande och dess oxidations
produkt (vatten) är miljövänlig. Men lagringen är ett pro
blem. Forskarnas mål är att hitta en säker, ekonomisk och
ren lösning för transportsektorn att lagra väte. De gör teo
retiska studier av vätelagringsmaterial för att identifiera och
förbättra de viktigaste egenskaperna. Utifrån den kun
skapen ska de sedan uppfinna bättre material.

Projekttitel
Vätelagringsmaterial för
miljövänliga tillämpningar
Projektnummer
2009-844
Projekttid
2010–2012
Beviljat anslag
2 025 000 kronor
Projektledare
Rajeev Ahuja
Uppsala universitet
rajeev@fysik.uu.se

De vill ge grundläggande förståelse genom princip
beräkningar, och söker svar på följande frågor:
1) Vilken är den mest förmånliga platsen för vätet i
materialstruktur?
2) Binder väte atomärt eller molekylärt? Vad är det för
typ av vätebindning – jonisk, kovalent, metallisk
eller svag van der Waals?
3) Vilken roll spelar ytans morfologi och defekter för
vätes adsorption och desorption?
4) På vilket sätt är det fördelaktigt att lagra väte i
nanostrukturerade och porösa material?
5) Hur bidrar katalysatorer till att förbättra termo
dynamiken för vätes adsorption och desorption?

Forskarna laborerar med
tillsatser i vätelagringsmaterial.
Illustration: Rajeev Ahuja
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Projekttitel
Selektiva reflektorer baserade på
naturliga och artificiella quasiregelbundna kirala strukturer för
energirelaterade tillämpningar
Projektnummer
2009-1425
Projekttid
2010–2013
Beviljat anslag
3 550 000 kronor
Projektledare
Sergiy Valyukh
Linköpings universitet
sergiy.valyukh@liu.se

Foto: Shutterstock
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Selektiva reflektorer för
energitillämpningar
Det är ett problem att uppnå önskad reflektion och trans
mission i ett visst spektralområde (selektivitet). För flera
tillämpningar inom energisektorn är detta löst med hjälp
av ytbeläggningar. De senaste åren har det skett viktiga
framsteg inom polymervetenskap, särskilt inom områdena
biopolymerer och flytande kristallina polymerer. Detta
har gjort det möjligt att på allvar fundera på ett attraktivt
alternativ till beläggningar: selektiva reflektorer baserade
på vridna (kirala) strukturer. Spektrala egenskaper hos
sådana reflektorer kan vara mycket närmare det ideala
fallet, och dessutom kan de vara mer kostnadseffektiva.
Polymerer med kiralstrukturer finns redan tillgäng
liga för massproduktion. Projektet arbetade med att ut
veckla nya högeffektiva optiska enheter som kan leda till
energisparande teknik i byggnader och växthus, och för
att koncentrera solenergi på solcellsytor. Resultaten kom
mer att ha praktiska och teoretiska konsekvenser och kan
spela en avgörande roll för energiproduktion och energi
besparingar. Optiska studier av insekter kommer som en
spin-off att leda till värdefull information för biologerna,
och kommer förhoppningsvis att belysa den roll kiralitet
spelar i naturen ur energisynvinkel.

Material för batterier, bränsleceller,
vätelagring och koldioxidinfångning
För att möta de miljö- och klimatutmaningar som samhället
står inför behöver vi nya metoder och material för att bätt
re utnyttja hållbara energikällor som sol, vind och vatten.
Samtidigt behöver vi nya sätt att lagra och förflytta energi. I
det här projektet arbetade forskarna med att ta fram nya
material för att möjliggöra ny teknik som litiumbatterier,
lågtemperaturbränsleceller, vätelagringsmaterial och koldi
oxidinfångning. De studerade dels de grundläggande pro
cesserna för materialens funktion, exempelvis jonledning,
för att kunna föreslå nya materialkoncept. De tittade också
på hur material beter sig direkt i en tillämpning för att förstå
stabilitet och nedbrytningsprocesser som begränsar mate
rialens livslängd och användbarhet. Inom projektet har man
tagit fram nya elektrolytmaterial baserade på polymerer,
polymerkompositer och jonvätskor. Forskarna samarbetar
med EU-projekt som APPLES, STORAGE och DECODE.
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CarboMat – Konsortium för avancerade
kolhydratmaterial
Kolhydrater från växtcellväggar är en underutnyttjad
naturresurs med betydande potential att möta samhällets
behov av förnybara material. Cellulosa, den strukturellt
viktigaste polysackariden i växtcellväggen, är den van
ligaste biopolymeren på jorden. I naturen ansluter sig
cellulosa till en rad andra cellväggspolysackarider och
bildar unika kompositmaterial vars egenskaper är utom
ordentligt anpassade för att uppfylla specifika funk
tioner. Dessa komplexa biomaterial skapas genom foto
syntes, och de är biologiskt nedbrytbara.
Forskare från CarboMat utnyttjar cellväggen som in
spirationskälla för att designa nya biokompositer. Med
hjälp av enzymteknik kommer sockerbaserade polymerer
som cellulosa att brytas ner och rekonstrueras för att
skapa nya material med kraftigt förbättrad styrka och
funktion. Med siktet inställt på framtida, samhälls
nyttiga produkter fokuserar forskarna på koncept för nya
material. Ett antal områden är i fokus, bland annat nya
cellulosabaserade biomedicinska material för sårbehand
ling och vävnadsregenerering, och förbättrade filter för
vattenrening.

Återvinningsbara material
med nya funktioner
Kolhydraterna i växternas cellväggar bildar tillsammans
med lignin och strukturproteiner ett komplext nätverk
som tillgodoser de mekaniska krav som uppstår under
växtens livstid. Deras egenskaper utnyttjas redan i dag i
produkter som papper, textilier, fiber och byggmaterial.
Cellväggarna kan också utnyttjas för produktion av fly
tande biobränslen med hjälp av fermentering, en process
som dock måste förbättras genom att växtcellväggens
nedbrytbarhet ökas. Att förändra sammansättning och
arkitektur hos växters cellväggar för materialutveckling
och förbättrad produktion av biobränslen har hittills ut
nyttjats i mycket liten omfattning.
Forskarna modifierade den naturliga sammansätt
ningen hos växters cellväggar genom att förändra de
biokemiska vägarna för kolhydratsyntes, ett område
med stor relevans för ett brett spektrum av tillämpningar.

Projekttitel
CarboMat – Konsortium för
avancerade kolhydratmaterial
vid KTH
Projektnummer
2009-1687
Strategisk satsning – Hållbar
utveckling
Projekttid
2009–2013
Beviljat anslag
25 000 000 kronor
Projektledare
Vincent Bulone
KTH
bulone@kth.se

Projekttitel
Modifiering av växtbiomassa för
produktion av återvinningsbara
material med nya funktioner
Projektnummer
2010-1808
Projekttid
2011–2013
Beviljat anslag
4 173 000 kronor
Projektledare
Vincent Bulone
KTH
bulone@kth.se

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

77

Projektet bidrar till den grundläggande förståelsen av
kolhydratbiosyntesen i växters cellväggar. Forskarna skapar
cellväggar med modifierad sammansättning, arkitektur,
fysiska och mekaniska egenskaper. Dessa cellväggar har
stor potential för biotekniska tillämpningar inom många
olika industrier, till exempel pappers- och massa-, mate
rial-, läkemedels- och textilindustrin.

Projekttitel
Biopolymerer från avlopps
vattenströmmar

Biopolymerer från
avloppsvattenströmmar

Projektnummer
2009-2042
Miljöteknikprogrammet

Projektet handlar om att använda kommunalt och indu
striellt avloppsvatten för att producera råvaror till värde
fulla plaster genom att låta bakterier jobba som små bio
reaktorer och samtidigt producera rent vatten. Detta har
realiserats i pilotskala av samarbetspartnern AnoxKaldnes
i Lund. Konceptet baseras på bakteriers förmåga att lagra
polyhydroxyalkanoater (PHA) som en intercellulär koloch energikälla. Forskarna kontrollerar, styr och modi
fierar strukturen hos bionedbrytbar PHA och förbättrar
den termiska stabiliteten, med potential att inom en snar
framtid ersätta viktiga syntetiska bulkpolymerer som
producerats av fossila bränslen.
Karakteristikt för PHA är att molekylstorleken minskar
vid temperaturer nära bearbetningstemperaturen i form
givningen. Reduceringen av molmassan kan minskas
genom användning av kedjeförlängare som har studerats
i projektet. För att ytterligare påverka egenskaperna hos
PHA har en metod introducerats med små mängder av
nanofillern grafenoxid. Generellt är de fysikaliska egen
skaperna hos polymerkompositer beroende av gränsskikts
spänning, partiklarnas storlek och form, och framför allt av
dispersionsgraden. Intressanta nya kombinationer av egen
skaper har uppnåtts som breddar tillämpligheten av PHA
producerad från avloppsvattenströmmar.
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Kompositbroars långtidsbeteende
Broar ska vara hållbara, både nya och befintliga. Mer
rigorösa säkerhetskrav ställs i dagens regelverk. Använd
ningen av material av fiberförstärkt polymer (FRP) till
sammans med limningsteknik har rönt stor uppmärk
samhet under senare år. Egenskaper hos FRP-material
som hög hållfasthet, hög elasticitet, låg vikt och korro
sionsbeständighet gör dem lämpliga för uppgradering av
befintliga broar och byggande av nya. Användning av
högpresterande, slitstarka kompositer med låg vikt leder
till längre livslängd och mindre störningar under bygg
tiden, det vill säga mindre kostnader för samhället.
Eftersom FRP-material är ganska nya finns det inte
tillförlitliga uppgifter om deras prestanda i olika klimat
förhållanden. Syftet i projektet är att undersöka hållbar
heten hos glas- och kolfibermaterial och hur fogar mellan
dessa material och stål beter sig. Numerisk modellering
kommer att användas för att simulera de långsiktiga
effekterna. Modellerna kommer att verifieras med hjälp
av prover. Resultaten hittills visar att material i frånvaro
av salt har försumbar förlust i styrka. Men i närvaro av
saltlösning visar FRP olika grader av minskad styrka som
måste redovisas vid konstruktionen.

PVC mjukgjord med nanolera
Projektet ska utveckla ny teknik för mjukgjord PVC för
att väsentligt minska materialets miljöpåverkan genom
att kraftigt reducera eller till och med förhindra emissioner
av tillsatser. Det ska åstadkommas genom utveckling av
specialdesignande nanofyllmedel som består av super
tunna lerflak som samtidigt fungerar som brandskydds
medel. Att detta fungerar för polymerer i allmänhet har
visats i en rad forskningsstudier, men PVC:s kemiska
struktur gör det hela mer komplicerat.
Forskarna använder mineralfyllmedel av typen skikt
silikater. Tekniken bygger på att man med hjälp av spe
ciella organiska molekyler bryter upp lerpartiklar i deras
minsta beståndsdelar, flak som kan vara så tunna som en
nanometer. Arbetet består i att hitta lämpliga molekyler
och metoder för organisk modifiering av lerpartiklar.
En annan viktig del i arbetet är att optimera material
sammansättningen och utveckla bearbetningsmetoder
för bästa egenskaper hos nanokompositer. Utöver att
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nanoleran ska hindra mjukgörare och andra tillsatser
att migrera ut ur materialet ger den också andra för
delar, till exempel att plasten får förbättrade mekaniska
egenskaper och att tekniken leder till en kraftigt minskad
användning av flamskyddsmedel.

Jenny Johansson arbetar med
en extruder på labbet.
Foto: Sten-Åke Johansson, SP
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Ett glutenskum
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Ultraisolerande och flamskyddsfria
skum av vetegluten
Utgångspunkten för projektet var att se om det går att
framställa bra flamskyddade isoleringsmaterial från en
biobaserad biprodukt, nämligen vetegluten. Råmaterialet
är billigt och Sverige producerar eget. Om projektet
lyckas fullt ut så möjliggör det utfasning av oljebaserade
skumplaster. Dessutom slippar man konventionella flam
skyddmedel.
Skummen tillverkas genom frystorkning. Själva pro
teinet blandas med bland annat vatten. När blandningen
fryses bildas små isblock som när vattnet sedan förångas
bildar porer i proteinmatrisen. Kvar blir ett skum med
i huvudsak öppna porer. För att flamskydda skummen
har man valt att blanda proteinlösningen med silaner. Då
bildas det ett glasnätverk som förbättrar flamskyddet.
Glutenskummet har visat sig ha bra isoleringsegen
skaper – lite sämre än dagens polystyren och polyuretan
skum som har större andel porer, lika bra som cellulosa
baserad ekofiber, glasfiber och mineralull, och bättre än
träull. Skummen får mycket bra flamskydd med hjälp
av det glasnätverk som bildas från den silan man tillsatt
glutenlösningen före frystorkningen, det vill säga före
genereringen av själva skumstrukturen.
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Förnybara gelmaterial

Projekttitel
Förnybara gelmaterial

I en pågående och framtida omställning till en biobaserad
samhällsekonomi finns det en stor potential i att hitta
många och funktionella råvaror till framtida material
utveckling som inte konkurrerar med livsmedelsfram
ställning. I projektet arbetade forskarna med att materialut
nyttja oligo- och polysackaridrika fraktioner i restprodukter
och processvatten från trävaru-, massa- och livsmedels
industrin.
Kolhydraterna utvinns och uppgraderas med vinyl
grupper och andra sidogrupper i för detta ändamål
skräddar
sydda synteser som möjliggör tvärbindning av
polymererna så att hydrogeler skapas. De nya materialen
är baserade på en förnybar polymerråvara och har mycket
stor förmåga att uppta och binda vatten. Tvärbindnings
kemin varieras så att man får optimal svällningsgrad kom
binerad med önskad hållfasthet och retentionsförmåga.
De utvecklade absorbenternas funktion med avseende på
bland annat svällningskapacitet ska optimeras för ända
målet och användas i framställning av en prototyp.

Projektnummer
2011-1542

Vedkompositer från nanofibrer

Projekttitel
Självorganiserande vedkompositer
från nanofibrer – Cell Assembly

Dagens träkompositer är fuktkänsliga och har mycket låg
hållfasthet och seghet. Som kontrast har trä mycket goda
egenskaper till följd av sofistikerad nanostruktur och
hierarkisk ordning. Men vi har bara begränsade möjlig
heter att påverka strukturen genom att till exempel skapa
komplexa geometrier. Genom att använda cellväggens
nanofibrer öppnar sig helt nya möjligheter. Det går att
fram
ställa nanokompositer, nanopapper, aerogeler och
oorganiska hybrider med starkt förbättrade prestanda.
KTH:s roll i detta internationella samarbetsprojekt är att
framställa nanofibrer och arbeta med att förbättra de me
kaniska egenskaperna hos materialen. De vetenskapliga
frågeställningarna handlar om att förstå deformations
mekanismer.
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Naturfibrer för termoelektriska textilier
För tillverkning av textiler har man traditionellt sett an
vänt naturfibrer från djur och växer. I dag används till
stor del i stället syntetiska fibrer, men dessa har på senare
tid ifrågasatts på grund av sin miljöpåverkan. Intresset
har därför ökat för material som är förnybara och som
inte ökar koldioxidutsläppen. För att kunna konkurrera
på den globala textilmarknaden krävs någon form av
mervärde. Av särskilt intresse är då elektroniska textiler
eftersom de kan fungera som plattform för mobila enhe
ter och sensorer. Men de kräver en fristående energikälla
som kan ersätta konventionella mikrobatterier. Projektet
syftar till att tillgodose det behovet.
Forskarna vill implementera textiler som är tillverkade
av naturfibrer och med den extra egenskapen att kunna
använda kroppsvärme som energikälla. De kanske mest
lovande halvledarna för detta syfte, konjugerade polymerer,
fungerar då som ett elektroniskt infärgningsmedel. Man
vill integrera dessa polymerer med olika naturfibrer från
den nationella floran och faunan såsom lin, trä och ull.
Detta ger högpresterande termoelektriska fibrer som vävs
till robusta och flexibla textiler.

Antifoulingfärger för marina
konstruktioner
Påväxtproblemet (fouling) ser olika ut för båtar och för
statiska marina konstruktioner som våg- och tidvatten
anläggningar för energiproduktion och avsaltningsan
läggningar för färskvatten. På båtar är ökad friktion med
ökad bränsleförbrukning ett problem. På statiska kon
struktioner leder påväxt till ökad vikt och biokorrosion.
Fokus i projektet var att förhindra påväxt på statiska
marina konstruktioner på ett miljövänligt sätt och sam
tidigt klara av kravet på långa serviceintervall. För att
stoppa de organismer som är i fokus behöver molekylerna
inte vara inneslutna i en eroderande färg. Det har öppnat
för nya val av material med ännu lägre frisättning och
bättre beständighet mot både UV-ljus och korrosion.
Målet var att ta fram ett antifoulingsystem som ”för
hindrar” frisättningen av substanser – ett paradigmskifte
jämfört med dagens antifoulingfärger med kontinuerlig
frisättning av bioaktiva substanser till miljön. Tanken är
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att ytan i stället ska vara ”kontaktaktiv”. Det här ställer
nya krav på både molekyler och bärarmatris. Molekyler
med hög affinitet till färgkomponenter och hög aktivitet
mot målorganismer är intressanta. En viktig del i projektet
är att se till att molekylen är biotillgänglig under det tids
intervall som organismerna undersöker ytan.

Per Borchardt gör fältförsök
med antifoulingsystem.
Foto: Mattias Berglin

Skummade material av
skogsbiprodukter
Kommersiella skummaterial i bland annat förpackning
ar, absorbenter och medicintekniska produkter fram
ställs i dag till största delen av fossila råvaror. I den starka
forskningsmiljön SmartFoam utvecklas nya skummate
rial baserat på råvaran hemicellulosa som är en förnybar
biprodukt från skogs- och jordbruksproduktion. Råva
ran finns tillgänglig i stora mängder till ett potentiellt
konkurrenskraftigt pris, och ökad användning kan ge
ökat förädlingsvärde på skogs- och jordbruksråvara. Men
forskning behövs för att utveckla nya skummaterial med
skräddarsydd funktionalitet för förpacknings- och medi
cintekniska ändamål.
Inom SmartFoam utvecklas extraktions- och modifie
ringsmetoder för råvaran, både formulering och process
teknisk framställning av skummaterial med sikte mot
storskalig produktion. SmartFoam kommer att generera
ny kunskap inom bland annat följande områden:
1) Extraktion och kemisk modifiering av hemicellulosa
för optimala skumegenskaper.
2) Effekt av råvarans och materialblandningens egen
skaper på skummaterialets vattenbeständighet, mjuk
görning, skumningsbildning och funktion.
3) Effekt av tillsatser som nanokristallin cellulosa på
skummaterialets struktur.
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Extrudering av hemicellulosa
baserat skummaterial.
Foto: Kerstin Jönsson
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Projekttitel
Högselektiva elektrokatalysatorer
för anodisk oxidation

Energieffektiva elektroder för
vattenrening och kemikalieproduktion

Projektnummer
2013-758

Kan man styra vilka reaktioner som sker på en elektrod
genom att designa avancerade elektrodmaterial med
speciella katalytiska egenskaper? Nyligen upptäck
tes det att elektroder belagda med ett skikt bestående
av en blandning av tenn-, antimon- och nickeloxider är
häpnads
väckande energieffektiva för framställning av
ozon genom elektrolys – långt bättre än tidigare rap
porterat för andra elektrodmaterial. Utan nickel, tillsatt
i mycket små mängder bildas inget ozon alls. Elektro
derna har också visat mycket goda resultat för nedbryt
ning av organiska molekyler genom anodisk oxidation i
simulerade avloppsvattenlösningar. Varför behövs nickel
i elektroden, och hur fungerar katalysen till ozon? Kan
denna kunskap vara till hjälp vid design av elektroder för
andra processer?
Syntesen av elektroderna innefattar flera olika steg.
Forskarna tar reda på hur olika tillverkningsbetingelser
påverkar de färdiga elektrodernas egenskaper. Arbetet är
huvudsakligen experimentellt och omfattar användning
av en rad olika tekniker för karaktärisering av elektroderna.
Om man bättre kan förstå hur katalysen fungerar på
detta intressanta material kan man i framtiden designa
mer energieffektiva elektroder för vattenrening och för
produktion av olika kemikalier.
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Röntgendiffraktometer som
används i projektet.
Foto: Joakim Bäckström
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Bioaktivt silkesmaterial för
infekterade sår
Nya behandlingsmetoder är nödvändiga för att vi ska
möta den ökande resistensutvecklingen bland sjukdoms
alstrande bakterier. Inom folkmedicinen har spindeltråd
använts som sårförband. I projektet utvecklas bioaktivt
silke genom att koppla ihop spindeltråd med molekyler
från kroppens egna försvarslinjer, och därigenom utveck
la en ny strategi för behandling av svårläkta sår, obero
ende av konventionell antibiotika.
Spindeltrådens särskilda proteiner är ordnade på ett så
finurligt vis att materialet får både styrka och töjbarhet.
Forskarna kan nu producera en miniatyrvariant av de
proteiner (spidroiner) som spindeln själv använder. När
de renat fram mini-spidroinerna bildar dessa spontant

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

fibrer som liknar spindeltråd. Eftersom spindeltråd har
god biokompatibilitet använder de det som bas för att ut
veckla material till biomedicinska applikationer. Genom
att använda modern molekylär bioteknik kan de nu dess
utom koppla in andra aktiva molekyler för att utveckla
en helt ny typ av intelligenta, bioaktiva silkesmaterial.
I projektet kopplar de in molekyler från kroppens egna
försvarslinjer, bakteriedödande enzymer och antibakte
riella peptider. Dessutom designar de sitt bioaktiva silke
så att det gynnar tillväxt av de hudceller som behövs för
sårläkning.

Zeolitmembran för rening av biogas
Projektet utvecklar zeolitmembran som ska separera kol
dioxid från biogas på ett kostnads- och energieffektivt
sätt. En bra membranprocess kan utnyttjas för att av
sevärt sänka kostnaden för uppgradering av biogas till
fordonsgas.
Forskarna har hittills utvärderat membran som inne
håller vätejoner, och konstaterat att flödet av koldioxid
genom membranet är riktigt högt, vilket är mycket bra.
Men tyvärr är selektiviteten inte tillfredsställande, och
det leder till alltför höga metanförluster genom mem
branet. De arbetar nu på att förbättra membranets se
lektivitet och kommer i första hand att utvärdera mem
bran av zeoliten ZSM-5 (med en porstorlek av 5,5 Å)
som i stället för vätejoner innehåller natriumjoner eller
bariumjoner. Parallellt arbetar de (i andra projekt) med
att utveckla membran med mindre porstorlek (4 Å) som
borde vara mycket mer selektiva.
Membran av zeoliten ZSM-5 tillverkar forskarna
genom att först sätta fast ett monolager av 50 nm stora
zeolitkristaller på ett poröst bärarmaterial av aluminium
oxid. I nästa steg får zeolitkristallerna växa till en
sammanhängande film med tjockleken 500 nm. Zeolit
membranet testas sedan för separation av koldioxid från
torr metangas.

En fiber gjord av ett spindeltrådsprotein med inbyggda
antimikrobiella peptider.

Projekttitel
Zeolitmembran för effektiv
rening av biogas
Projektnummer
2013-1684
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
3 013 000 kronor
Projektledare
Jonas Hedlund
Luleå tekniska universitet
jonas.hedlund@ltu.se

Shahpar Fouladvand
kontrollerarett zeolitmembran.
Foto: Lubomir Novotny
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Projekttitel
Ny förståelse och utveckling av
nya röda fosforer för halvledar
belysning
Projektnummer
2013-1723
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
4 111 000 kronor
Projektledare
Maths Karlsson
Chalmers
maths.karlsson@chalmers.se

Nya röda fosforer för
halvledarbelysning
Belysning står för cirka 20 procent av världens totala el
förbrukning. Det behövs därför nya energieffektiva och
miljövänliga ljuskällor som kan ersätta gamla tekniker
som är ineffektiva och håller på att fasas ut (glödlampor)
eller är miljömässigt problematiska (fluorescerande lampor
som innehåller giftigt kvicksilver). Projektet ska utveckla
nya rödemitterande fosforer för produktion av vitt ljus
genom användning av lysdioder (LED). Inom ramen för
existerande teknologier för att producera vitt ljus med
lysdioder saknas effektiva och billiga fosforer som emit
terar rött ljus vid bestrålning av blått eller ultraviolett
ljus. Målet är att bidra till utvecklingen av nya material
med bättre prestanda än dagens.
Utvecklingen av LED för produktion av vitt ljus är en
mycket lovande belysningsteknologi som har potential
att kunna spara många miljarder euro i energikostnader
varje år. Undersökningar visar att marknaden för fosfor
baserade lysdioder för produktion av vitt ljus kommer att
öka med flera hundra procent under den närmaste fem
årsperioden. Projektet kan ge både signifikanta genom
brott i grundläggande kunskap och i utvecklingen av
nästa generations belysningsapparatur.

Doktoranden Yuan-Chih Lin
vid en frielektronlaser i
Nijmegen, Holland.
Foto: Maths Karlsson

Projekttitel
Nya hållbara lösningsmedels
system för tillverkning av
textilfiber från svensk
skogsråvara
Projektnummer
2014-141
Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
5 001 000 kronor
Projektledare
Tobias Köhnke
Swerea IVF
tobias.kohnke@swerea.se
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Hållbar tillverkning av textilfiber från
skogsråvara
Det vanligaste sättet att tillverka textilfibrer från trä
baserad cellulosa har i över hundra år varit viskosprocessen,
men tyvärr innebär den en stor miljöbelastning. I pro
jektet är målet att identifiera ett antal nya lösningsmedel
som visar potential för användning i hållbar produktion
av textilfiber från träbaserad cellulosa.
Stort fokus ligger på att förstå hur interaktioner mellan
lösningsmedel och cellulosa påverkar spinnbarhet och fiber
egenskaper. Man kommer att arbeta med svensk skogs
råvara som karakteriseras ingående på Södra Innovation.
Materialet kommer därefter att lösas upp i de utvalda lös
ningsmedelssystemen och undersökas med de avancerade
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röntgen-, neutron- och ljusspridningstekniker som finns
tillgängliga, för att förstå och optimera interaktionerna
mellan cellulosa och lösningsmedel. På Swerea IVF
kommer de optimerade cellulosalösningarna sedan att
karakteriseras och därefter spinnas till textilfiber via de
olika våtspinningstekniker som används industriellt i
dag. En styrka i projektet är att det finns kompetens som
gör att man kan utvärdera hela kedjan från råmaterial via
cellulosalösning och fiberspinning till färdig textilfiber.

Hållbara material av nanocellulosa
I ett multidisciplinärt samarbete läggs grunden för ut
veckling av nya, hållbara och säkra material baserade på
nanocellulosa (NC), med fokus på förpackningsområdet.
Plattformen ska möjliggöra utvecklingen av en ny gene
ration hållbara och ofarliga NC-baserade produkter. Nya
gröna metoder för kemisk modifiering av NC förhöjer
dess prestanda och är ett nödvändigt steg i framtagningen
av NC-baserade kompositer med lämpliga egenskaper.
Hälsoaspekterna av de nya nanomaterialen är viktiga
och bör utredas under ett tidigt skede i implementerings
processen, och metoder för att kartlägga dessa kommer
att utvecklas. SwedNanoTech är en nyckelpartner i sprid
ningen av resultaten. NC-baserade biokompositer kom
mer att utvecklas och demonstreras i samarbete med indu
stripartner i projektet: Stora Enso och Biobag.

Ingenjörsdesignade biobaserade
byggmaterial
Projektet ska utveckla nya banbrytande biobaserade
byggmaterial, till exempel nya typer av naturligt modi
fierat trä och biokompositer. Ett snabbt växande område
är trästommar i så kallat krysslimmat trä (CLT), en sorts
bauta-plywood. Projektet är uppdelat i två samverkande
delar: 1) materialvetenskap inriktad mot materialanalyser
och trämodifiering, och 2) ingenjörsmässig demonstra
tion av de olika materialsystemen, inklusive bedömning
av bland annat miljömässiga och samhällsekonomiska
konsekvenser.

Projekttitel
Skogsbiomassa blir till hållbara
nanocellulosa-baserade
material
Projektnummer
2014-151
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
5 945 000 kronor
Projektledare
Ulrica Edlund
KTH
edlund@kth.se

Projekttitel
Laboratoriet för ingenjörs
designade trä- och biobaserade
byggnadsmaterial
Projektnummer
2014-172
Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
12 066 000 kronor
Projektledare
Magnus Wålinder
KTH
magnus.walinder@byv.kth.se
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Bilden är tagen med svepelektron
mikroskop och visar ett exempel
på den komplexa mikromorfologin
i en träplastkomposit. Ljusgrå
delar är träceller, mörkgrå delar är
en termoplast.

Ökad livslängd, till exempel genom ökat motstånd mot
biologisk nedbrytning, måste säkerställas för att de nya
materialen ska vara konkurrenskraftiga. Bättre förståelse
av olika materialmekanismer är nödvändigt, till exem
pel hur fuktsorption är kopplad till träets dimensions
förändring, och med vilka ”skräddarsydda” metoder som
vi kan påverka detta. Med många moderna tekniker,
som exempelvis gaskromatografi och magnetkamera,
finns nu nya möjligheter att bättre förstå och utveckla
trämaterialvetenskapen.

Projekttitel
Kontinuerliga cellulosabaserade
fibrer med hög styrka och styvhet

Cellulosabaserade fibrer med hög
styrka och styvhet

Projektnummer
2014-183

Forskarna gör fibrer av råvara från träd. Speciellt ska de
undersöka vilka möjligheter som öppnas av några nya
teknologier som de har utvecklat de senaste åren. De
kommer dels att undersöka den rent tekniska potentialen
för sina fibrer i textil- och komposittillämpningar, dels
utreda i vilken grad de kan bidra till hållbar utveckling.
De utgår från cellulosa från träd, dels upplöst i molekyl
form, dels så kallade fibriller (många molekyler som sitter
ihop men fortfarande är mycket tunnare än ett hårstrå).
Projektet går ut på att 1) göra så bra fibrer som möjligt,
2) utveckla tekniken så att den kommer närmare indu
striell produktion, och 3) utvärdera den ekonomiska och
ekologiska potentialen som uppkommer tack vare fib
rerna. Om det skulle gå att ersätta glasfibrer och bomull
med fibrer från skogsråvara som tillverkas på ett resurs
snålt sätt skulle det dels ge stora miljöfördelar, dels ge
ytterligare avsättning för svensk skog.

Projekttid
2014–2016
Beviljat anslag
7 742 000 kronor
Projektledare
Fredrik Lundell
KTH
fredrik@mech.kth.se

Fibriller strömmar och sätts ihop
till en fiber i forskarnas apparat.
Foto: DESY/Eberhard Reimann
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Cellulosabaserade isoleringsmaterial
Syftet med projektet är att utforma hållbara cellulosa
baserade isoleringsmaterial som alternativ till mineralull
för tillverkning av energieffektiva produkter för bygg
tillämpningar. Dessa nya produkter av förnybara mate
rial kan minska användningen av syntetiska material.
Utmaningen är att framställa en isoleringsskiva med
rätt materialegenskaper för bearbetning, och att identi
fiera lämpliga bindemedel respektive funktionskemika
lier för brand och mögelskydd som är godkända ur ett
hälsoperspektiv. Viktiga produktegenskaper är värmeoch ljudisolering. Projektet har tillgång till avancerade
analysmetoder på KTH, test av brandskydd på SP, samt
pilot- och även fullskaleförsök hos Icell i Älvdalen.

Projekttitel
Energisnåla cellulosabaserade
isoleringsmaterial för gröna
bygglösningar
Projektnummer
2014-959
Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
6 608 000 kronor
Projektledare
Monica Ek
KTH
monicaek@kth.se

Projektledaren Monica Ek med
en provskiva.
Foto: Roger Gudmundsäter

iCells fabrik i Älvdalen.
Foto: Roger Gudmundsäter
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Hållbart samhällsbyggande – teknik
och processer
Projekten handlar bland annat om energieffektiva system för
värme, kyla och ventilation, smarta fönster, textilarmering,
sanering av mark, avfuktning av växthus, solenergi i stadsplaneringen, vertikal grönska och gröna tak. Ett antal projekt
tar upp renovering, bland annat riskbedömning, styrmedel,
beslutsverktyg, energieffektivisering och byggprodukter.
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Energieffektiva system för värme,
kyla och ventilation
Byggnader innehåller många små och medelstora pumpar
och fläktar för värme, kyla och ventilation. Låg verknings
grad, stort antal och långa drifttider ger stora samman
tagna eleffekter. Även planerat elsnåla system som sol
värme, frikyla och värmepumpar kan därmed få hög
elanvändning. Projektet har behandlat möjligheten att
minska elanvändningen i byggnadssektorn med hjälp av
effektivare pumpar och fläktar. Det har visat sig att mo
dern teknik kan ge en elminskning med flera terawatt
timmar per år i svenska byggnader samt betydande
minskning av värmemängder. Forskarna har studerat
bland annat ny pump-, fläkt- och motorteknik, risk
hantering när det gäller elfält, lagerströmmar samt helt
nya systemkoncept. Projektet har visat att de föreslagna
system
lösningarna kan minska pumpars effekt- och
energibehov med 50–90 procent.
Projektet har genomförts i samverkan mellan Installa
tions
teknik och Elektroteknik inom Chalmers Energi
centrum, och har samfinansierats av Göteborg Energis
forskningsstiftelse, Centrum för energi- och resurseffektivt
byggande och förvaltning (Cerbof) samt 28 företag.

Smarta fönster för energieffektiva hus
Forskarna har utvecklat smarta fönster med varierbar
genomskinlighet för solenergi. Elektrokroma material
vars optiska egenskaper kan ändras genom en pålagd
elektrisk spänning är i dag kommersiell teknik. En
mindre använd metod är termokroma skikt som ändrar
sin genomskinlighet vid en viss omslagstemperatur.
Ännu bättre energieffektivitet skulle uppnås genom att
ha en ruta med en elektrokrom anordning och en ruta
med ett termokromt skikt eller plastfolie i till exempel
ett treglasfönster.
Projekten bedrevs av cirka tio personer vid avdel
ningen för Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet.
Man studerar optiska och elektrokemiska egenskaper av
tunna skikt och nanopartiklar av övergångsmetalloxider,
samt materialens hållbarhet. Forskningen har visat att
impedansspektroskopi är en bra metod att studera stabi
litet hos elektrokroma skikt, att blandade oxider kan ge

Projekttitel
Effektivisering av byggnads
relaterad pump och fläktdrift
– Systemlösningar, motorteknik
och styrning
Projektnummer
2008–99
Formas/BIC
Projekttid
2008–2010
Beviljat anslag
3 780 000 kronor
Projektledare
Per Fahlén
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
per.fahlen@sp.se

En BLDC-motor med mycket hög
verkningsgrad.
Foto: Johan Åström

Projekttitel
Smarta fönster för energieffektiva
byggnader
Projektnummer
2008-141
2009-332
2012-800
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2010
2010–2012
2012
Beviljat anslag
1 903 000 kronor
2 430 000 kronor
1 465 000 kronor
Projektledare
Gunnar Niklasson,
Claes-Göran Granqvist
Uppsala universitet
gunnar.niklasson@angstrom.uu.se
claes-goran.granqvist@angstrom.uu.se
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förbättrade funktionella egenskaper, och att termokroma
material kan förbättras avsevärt genom användning av
inbäddade nanopartiklar i en matris.
Forskningen bedrivs i samarbete med det svenska före
taget ChromoGenics AB som är internationellt ledande
när det gäller teknik för fönster med varierbar genom
skinlighet. En produktionsanläggning är under projek
tering. Delar av anläggningen installeras under våren
2015 hos ChromoGenics. För andra delar gäller för när
varande tillverkning hos ett amerikanskt företag.
Prototyp av ett smart fönster som
innehåller fyra rutor som vardera är
30 x 30 cm i storlek. Två av rutorna
är ljusa och två är mörka. Notera
att fönstret förmedlar en bild av
omgivningen oberoende av
ljusheten.
Foto: Ångströmlaboratoriet

Projekttitel
Ett designverktyg för energi
besparande elektrokroma fönster
Projektnummer
2008-158
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2008–2011
Beviljat anslag
1 543 000 kronor
Projektledare
Göran Lindbergh
KTH
gnli@kth.se
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Designverktyg för elektrokroma fönster
Projektet var ett industridoktorandprojekt kopplat till
ChromoGenics AB. Målet var att ta fram ett design
verktyg för elektrokroma fönster (EC-fönster). Kylning
av byggnader står för en stor del av byggsektorns totala
energi
användning. EC-fönster har stor potential att
kunna öka inomhuskomforten och spara stora mängder
energi. EC-fönster är som ett tunnfilmsbatteri, vars
laddningsnivå visar sig i dess optiska absorption som
ökar med ökad laddningsnivå och vice versa. EC-tekni
kens unika egenskaper att med liten energiinsats kunna
kontrollera absorptionen av solenergi och synligt ljus kan
minska byggnaders behov av kylning. Men för mark
nadsintroduktion är det nödvändigt att kunna producera
stora EC-ytor med fullgod prestanda. En utmaning är att
kunna utforma dem så att de får snabb och jämn infärg
ning och urblekning.
I projektet har ett kostnadseffektivt angreppssätt in
troducerats. En teoretisk modell har utvecklats och va
liderats. Den framtagna tvådimensionella strömfördel
ningsmodellen kan beräkna hur absorbansen förändras
med tiden för olika delar av fönstrets yta.
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Ny metod för virkessortering
Projektet har utvecklat en ny metod för hållfasthetssor
tering av konstruktionsvirke. Sådan sortering innebär att
virke för användning i bärande konstruktioner indelas i
olika hållfasthetsklasser. Det görs med metoder som of
tast inkluderar mätning av en plankans genomsnittliga
styvhet (elasticitetsmodul). Med hjälp av kända statis
tiska samband mellan styvhet och hållfasthet kan håll
fastheten sedan förutsägas och plankan klassbestämmas.
Dagens sorteringsmetoder har dock i allmänhet begrän
sad noggrannhet vilket leder till dåligt utnyttjande av
virkets konstruktiva potential.
Forskningen har resulterat i en helt ny sorteringsmetod
baserad på laserskanning. Med den metoden kan man nå
betydligt bättre sorteringsnoggrannhet än med dagens
metoder. Marknadsintroduktion av den nya metoden be
räknas ske under 2015. Därigenom kommer virke med
högre hållfasthet och styvhet att kunna utnyttjas.
Projektet, och senare forskning, har genomförts av
fem forskare vid Linnéuniversitetet och SP Trä i Växjö.
Arbetet har involverat företagen Innovativ Vision AB,
tillverkare av virkesskannern WoodEye, och Dynalyse
AB, tillverkare av sorteringsmaskinen Precigrader. Såg
verksföretagen Vida, Derome och Södra Timber har
också medverkat.

Fönster med aerogel prövat i fullskala
En vanlig vägg har god termisk isolering men utnyttjar
inte solinstrålningen. Ett fönster använder solinstrål
ningen men har stora värmeförluster. Ett idealt fasadele
ment kombinerar de isolerande egenskaperna hos väggen
med den höga solenergitransmittansen hos fönstret. Mål
sättningen kan uppnås med ett Airglass-fönster.
Företaget Airglass AB i Staffanstorp tillverkar stora
transparenta skivor av aerogel, ett material som består av
kvarts och en stor andel luft, och har unika egenskaper.
Aerogel har nackdelen att det ger en viss spridning av
ljuset så att omgivningen kan uppfattas som något dif
fus. Projektet har vidareutvecklat aerogel så att ljussprid
ningen minskar, genom att materialet placeras mellan två
glasskivor som absorberar eller reflekterar delar av det blå
ljuset där aerogel har starkast ljusspridning. Ett Airglassfönster prövades i fullskala i en demonstrationsvägg.

Projekttitel
Virkessortering med bildanalys
och finit elementmodellering
Projektnummer
2008-970
Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
2 400 000 kronor
Projektledare
Anders Olsson
Linnéuniversitetet
anders.olsson@lnu.se

Beräknad elasticitetsmodul
runt en kvist.
Foto: Jan Oscarsson

Projekttitel
Demonstration och utveckling av
Airglass-fönster i full skala
Projektnummer
2008-2187
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
1 396 000 kronor
Projektledare
Björn Karlsson
Mälardalens högskola
bjorn.karlsson@mdh.se
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Projekttitel
Elektroniska fuktsensoretiketter
för en säker renovering av
byggnader
Projektnummer
2008-2188
Miljöteknikprogrammet
Projekttid
2009–2011
Beviljat anslag
3 882 000 kronor
Projektledare
Isak Engquist
Linköpings universitet
isak.engquist@liu.se

Projektledaren Isak Engquist
monterar prototyper till fukt
sensoretiketter i ett pågående
bygge i Norrköping, i samarbete
med PEAB.
Foto: Tommy Höglund, Acreo
Swedish ICT

Projekttitel
Tekocrete – Tekniska textilier för
produktion av hållbara självrenande betongytor och energi
effektiva tunna fasadelement
Projektnummer
2009-184
2012-261
Projekttid
2009–2010
2012–2015
Beviljat anslag
1 984 500 kronor
4 257 000 kronor
Projektledare
Katarina Malaga, Kristian Tammo
CBI Betonginstitutet AB
katarina.malaga@cbi.se
kristian.tammo@cbi.se
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Elektroniska sensoretiketter ska få
bukt med fukt
Fukt i byggnader förorsakar årligen skador för över fem
miljarder kronor i Sverige. Fuktskador beror oftast på
vattenläckage eller kondensation, och förloppet är van
ligen dolt inuti väggar, golv eller tak. Projektets syfte var
att ta fram, tillverka och testa sensorsystem som trådlöst
kan detektera fukt i dolda utrymmen, med fokus dels på
lösningar som bygger på den så kallade RFID-standar
den för trådlös kommunikation, dels på lösningar som
inbegriper tryckt elektronik.
Projektet har framgångsrikt visat på flera möjliga
byggnadssätt för att nå målet. RFID-lösningarna använ
der kommersiella chip och läsare, kan tillhandahålla ett
unikt ID för varje sensor och erbjuder det största avläs
ningsavståndet. Tryckta etiketter använder en special
utvecklad läsare och erbjuder den lägsta kostnaden per
sensoretikett.
Systemet med tryckta fuktsensoretiketter har fått yt
terligare finansiering från Vinnova och har resulterat i
ett avknoppningsbolag, Invisense AB, som vidareutveck
lar konceptet. Vid en lyckad kommersiell introduktion
kommer systemet att kunna innebära besparingar i form
av minskade kostnader för underhåll och reparationer.
Eftersom fukt- och mögelproblem kan upptäckas tidi
gare kan dessutom inomhusmiljön påverkas positivt.

Textilarmering för tunna betongfasader
Projekten ska klargöra vilka tekniska möjligheter det
finns att med textilarmering och andra typer av modern
armering producera väggelement av betong som kan an
vändas för renovering av främst miljonprogrammet. Den
armering som analyseras behöver inte betongen som kor
rosionsskydd, vilket medför betydligt lägre krav på täck
skikt och tjocklek på fasadelementen.
Forskarna utvecklar också förankringar av nya tunna
fasadelement, de optimerar isolering ur värme- och fukt
synpunkt samt värderar betong med nya egenskaper, till
exempel vattenavstötande och självrengörande ytor.
Fullskaleförsök har slagit väl ut och i nuläget finns ett
antal armeringstyper och förankringar som lämpar sig
väl för tunna betongfasader. Med nya armeringstyper
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kan betongfasader bli betydligt tunnare med tjocklekar
på 20–40 mm, vilket kan jämföras med dagens fasader
på 70–90 mm. Tunna fasader ger utrymme för mer iso
lering, underlättar transporter och montage samt öppnar
för att använda mer kostsam specialbetong.
Forskningen utförs i samarbete mellan CBI Betong
institutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå
tekniska universitet, Strängbetong, STO Scandinavia,
Halfen, MA Arkitekter, FOV Fabrics, SABO och Stock
holmshem.

Sanering av förorenade områden
Efterbehandling av förorenade områden är en mycket
vanlig del av projekt i den byggda miljön. Den i särklass
mest tillämpade metoden är bortgrävning och depo
nering, en metod som ofta är mycket kostsam och inte
långsiktigt hållbar.
Det övergripande målet i projekten har varit att ut
veckla en praktiskt användbar metod för värdering
av hållbarhet och kostnadseffektivitet hos olika efter
behandlingsalternativ. Av särskilt intresse var att be
lysa efterbehandlingens effekter på markområdens olika
funktioner för ekologiska system. Projektets huvudsak
liga resultat är metoderna SCORE (Sustainable Choice
Of REmediation) och SF Box (Soil Function Box).
SCORE innebär att olika kriterier för ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet kan vägas samman till ett
mått på total hållbarhet. SF Box innebär att indikatorer
för markens funktioner för ekologiska system kan ut
värderas och användas för att klassificera åtgärders ef
fekter på markfunktioner. Metoderna är integrerade i
varandra och har tillämpats i fyra olika fallstudier.
Arbetet har genomförts i samverkan mellan Chalmers,
NCC Teknik, Statens geotekniska institut (SGI), Umeå
universitet och SLU. Cirka 15 forskare har medverkat i
arbetet.
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Hållbar sanering innebär att såväl
sociala som ekonomiska och rent
miljömässiga kriterier används vid val
och utformning av saneringsmetod.
Foto: Thomas Liljedahl
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Kopparlakning med mikroorganismer
Projektets mål var att göra det möjligt att producera
koppar genom en billig metod där mikroorganismer an
vänds för att bringa kopparjoner i vattenlösning (laka) så
att kopparmetall sedan kan utvinnas genom elektrolys.
Mineralet kopparkis (CuFeS2 ) är det vanligaste koppar
mineralet men är mycket svårt att laka eftersom ytorna
passiveras efter en relativt kort tid med dåliga kopparut
byten som följd. Syftet med projektet var att utreda varför
ytorna passiveras och att om möjligt sedan avlägsna det
passiverande ytlagret. Projektet har varit tvärvetenskap
ligt med forskare från hydrometallurgi, mikrobiologi och
ytkemi, och med stöd av Boliden Mineral AB.
Forskarna har visat att hastigheten för utlakning av
koppar i första hand beror på lösningens redoxpotential
och att det inte spelar någon roll hur rätt potential upp
rätthålls, det vill säga om det sker med hjälp av bakterier
eller på elektrokemisk väg. Däremot har det inte kunnat
fastställas vad som orsakar passivering av ytorna, men flera
av de kandidater som har diskuterats har kunnat uteslutas.
När problemen med passivering har lösts fullt ut kommer
koppar att kunna produceras genom billig höglaknings
teknik ur fyndigheter med låga kopparhalter.

I biolakningsreaktorer lakas
kopparkis med moderat
termofila bakterier vid 45 °C.
Foto: Mohammad Khoshkhoo
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Riskbedömning vid renovering
Syftet med projektet var att strukturera det svenska del
tagandet i ett projekt inom International Energy Agen
cy (IEA) som handlar om att utveckla verktyg som ger
bättre information om det verkliga resultatet av reno
veringsåtgärder när det gäller energianvändning, kost
nader och funktion. Tio svenska forskare har samverkat
med forskare från Österrike, Belgien, Kanada, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland, Portugal, England och
USA.
Arbetet har bedrivits i form av fyra underaktiviteter.
Inom aktivitet 1 har man skapat dataset som kan an
vändas av forskare och praktiker när det gäller energi,
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kostnad och prestanda, material och byggtjänster samt
utförande. Inom aktivitet 2 har man mätt osäkerheten
när det gäller potentiella fördelar (reducerad energian
vändning) och risker (ökad fuktrisk) till följd av ombygg
nader. I aktivitet 3 behandlades fallstudier. Erfarenheter
från genomförda samt planerade ombyggnader har an
vänts för att fokusera på relevanta frågor i planerings-,
bygg- och driftfasen. Tre fall från olika länder användes,
ett av dem från Sverige (Sigtuna-Bostäder). Aktivitet 4
handlade om praxis och riktlinjer. Ett viktigt resultat
är riktlinjer för hur man använder det utvecklade regel
verket för riskbedömning i praktiken.

Högeffektiv värmeisolering i gamla hus
Många äldre byggnader har otillfredsställande energi
prestanda. Ett sätt att minska energianvändningen är att
tilläggsisolera klimatskalet. Många av de gamla husen
anses värda att bevara för sina historiska och estetiska
bidrag till stadsrummet. Ofta finns det därför begräns
ningar i placering och tjocklek på isoleringsskiktet. Va
kuumisoleringspaneler (VIP) ger stora möjligheter att
minska den tjocklek som krävs. Projektet har undersökt
möjligheter, begränsningar och risker vid användning av
VIP i äldre byggnader.
En del av arbetet genomfördes i nära samarbete med
Familjebostäder i Göteborg AB. Ett landshövdingehus i
centrala Göteborg isolerades utvändigt med VIP. Tem
peratur- och fuktmätningar visade att fuktinnehållet var
väsentligt lägre i en tilläggsisolerad vägg än i en närlig
gande fasad. Beräkningar visade att energianvändningen
för uppvärmning av huset minskade med 24 procent. En
mätmetod utvecklades för att identifiera skadade VIP.
Metoden behöver utvecklas vidare för att kunna an
vändas på byggarbetsplatser.
Projektet visade att energianvändningen kan minskas
väsentligt genom att använda VIP i gamla hus. Senare
forskning har visat att vakuumisolering även kan vara
lämplig för invändig tilläggsisolering av exempelvis tegel
väggar.

Foto: Skanska
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Här monteras vakuum
isoleringspaneler.
Foto: Pär Johansson
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Renoveringsresultat som kan motivera
För att motivera fastighetsägare att renovera sina hus till
energieffektivitet och god innemiljö måste man kunna
visa att insatserna ger resultat. Energieffektivitet, för
bättrad inomhusmiljö och minskad risk för fuktskador är
intressant i bland annat Sverige, Danmark och Cypern.
Forskare från dessa tre länder deltog i detta Eracobuildprojekt. Projektet är också ett Formas-Bic-projekt, med
tydlig anknytning till branschen.
Operativt beslutsstöd är en process som projektet har
utvecklat i samarbete med Riksbyggen. Det är en me
tod för att inkludera energirenovering när annan renove
ring görs. Genom att forskarna fick tillgång till Swedish
Green Building Councils databas kunde de undersöka
vilka av de uppgifter som efterfrågas vid miljöcertifie
ring som är svårast att få fram. Detta kan bli underlag
för planering av fortbildning av konsulter inom området
byggnadsteknik och miljö.
Att konvertera till vattenburen värme och bergvärme
pump är populärt men innebär också en stor investering.
Projektet har visat hur energibesparingen kan bedömas
med ganska enkla medel genom att ta fram en energi
signatur ur temperaturdata och data från elräkningen. På
det sättet kan man bedöma besparingen även när data är
ofullständiga.

Energieffektiv avfuktning i växthus
Växthusodling kräver noggrann styrning av klimatet
för gott produktionsresultat. I nya, täta och välisole
rade växthus blir luftfuktigheten ofta alltför hög, något
som kan leda till olägenheter på grund av kondens och
beläggningar på täckmaterial, risk för olika sjukdoms
angrepp och reducerad transpiration hos växterna med
minskad skörd som följd. Ett vanligt sätt att åtgärda
detta i kommersiella växthus är att ventilera ut fukt via
takluckor. Detta sätt att avfukta är energikrävande och
miljöbelastande.
I projektet studerades möjligheten att spara energi
genom att använda en fläktstyrd avfuktning med värme
växling mellan frånluft och tilluft. Mätningar görs för
att bestämma prestanda under olika klimatförhållanden,
och värmeväxlarens temperaturverkningsgrad bestäms
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för olika temperaturer och luftfuktigheter. Med känne
dom om driftförhållanden för aggregatet beräknas sedan
återvunnen energimängd på årsbasis.
Resultat tyder på att avfuktning utgör en betydande
post i den totala användningen av energi i växthus. Pro
jektet visar på möjligheter att minska energianvändning
en och därmed också få positiva miljöeffekter och bättre
ekonomi för odlarna.

Morgondagens lösningar för
dagens hus
”Homes for tomorrow” är en stark forskningsmiljö som
fokuserar på att ta fram spännande innovationer för våra
hem. Exempel är lättare och mer flexibla byggnadsskal
som är mer effektiva ur energi- och resurssynpunkt, ny
arkitektur, design och akustik för hållbart boende, samt
nya energisystem för inomhusmiljöer. Nya koldioxid
neutrala fasadmaterial samt managementsystem för en
ergi och resurser i hemmet är två innovationer som har
kommit fram ur forskningen.
Forskningen har gjorts av doktorander på Chalmers.
Byggindustrin har involverats genom studier i verkligheten.
Dessa har resulterat i HSB Living Lab där ny kunskap
och innovationer från projektet kommer att testas vidare
innan de lanseras på marknaden. Labbet byggs av HSB
men är en öppen resurs för den svenska byggindustrin.
Andra samarbetspartner är Tengbom, PEAB, Electrolux,
Bengt Dahlgren och Göteborg Energi. I HSB Living Lab
skapas också nya innovationer genom co-creation work
shops. Ett exempel är det nya sociala tvättrum som har
tagits fram i samarbete med NASA och Rice University,
och som Electrolux kommer att bygga i labbet.
Homes for tomorrow har fått fortsatt finansiering från
EU Climate-KIC (Building Technology Accelerator)
för perioden 2015–2020.

Gurkplantor i växthus.
Foto: Sven Nimmermark
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I HSB Living Lab kommer
40 studenter att bo med nya
fasadmaterial och nya system
för energimanagement. Detta
är världens första Living Lab om
hemmet där det faktiskt ska bo
människor hela tiden.
Illustration: Tengbom arkitekter
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Hållbar renovering av folkhemmets hus
Folkhemmets flerbostadshus, byggda mellan 1941 och
1960, står inför omfattande renoveringar. Målet med
projektet var att ta fram strategier för hållbara beslut vid
renoveringen. Forskarna ville väga samman mer lätt
definierade aspekter som miljöprestanda, energieffekti
vitet och ekonomi med kulturhistoriska, arkitektoniska
och sociala värden som är svårare att definiera.
Projektet har genomförts i samverkan mellan Chalmers
och partner från branschen, bland andra bostadsföretag,
arkitektkontor, tekniska konsulter, byggföretag samt re
presentanter från Hyresgästföreningen, Göteborgs Stads
museum, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Västra
Götalandsregionen. Man har använt en samverkansarena
för att föra samman aktörer som normalt inte träffas i de
tidiga skedena i ett renoveringsprojekt.
Resultatet är två arbetssätt som kan stödja besluts
fattande vid renovering. Det är dels en metod som kal�
las för ”strategimatris” och är en checklista för att snabbt
kunna identifiera konflikter mellan olika värden, dels en
metod som kallas fördjupad boendedialog för att tydligare
integrera brukarperspektivet i renoveringsprocessen och
involvera fler aktörer.
Projektet är också ett europeiskt samarbetsprojekt
inom det europeiska nätverket Eracobuild med partner
från Schweiz (ETH Zürich) och Österrike (TU Wien).

Styrmedel för energieffektiv renovering
De flesta hus i det europeiska byggnadsbeståndet är i dag
mer än 40 år gamla. Men det saknas ofta både tekniska
riktlinjer och ekonomiska incitament som möjliggör
renoveringar för mer energieffektivt och hälsosamt bo
ende. Forskarna i det här Eracobuild-projektet har stu
derat erfarenheter och riktlinjer för renoveringar i Dan
mark, Finland, Rumänien, Sverige och Schweiz. Fokus
har varit på mer energieffektivt boende.
Resultaten visar
1) att energieffektiva renoveringsåtgärder är kostnads
effektiva,
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2) att det är mer kostnadseffektivt att investera i kombi
nationer av flertalet åtgärder för energieffektivisering
än att investera i en åtgärd i taget,
3) att renoveringens kostnadseffektivitet beror på bygg
nadstypen, och
4) att högteknologiska och mer komplexa renoveringar
blir allt vanligare. Anledningen till att mer komplexa
renoveringar genomförs, trots att de kräver mer plane
ring och samordning, är att de ofta ger upphov till även
andra förbättringar.
Samtliga länder i studien har erfarenheter av styrmedel
på nationell nivå för energieffektiva renoveringar. Aktörer
i dessa länder visar intresse för tuffare nationella bygg
krav och lokala initiativ, samt på behovet av nya finan
sieringsmodeller.

Byggprodukter och material för
renovering
Byggsektorn har stor miljöpåverkan från material- och en
ergianvändning, avfallsproduktion och utsläpp av miljö
störande ämnen. Projektet har med utgångspunkt från
EU:s byggproduktförordning studerat livscykelbaserade
metoder och verktyg för bedömning av miljö- och hållbar
hetsaspekter. Studien genomfördes som ett samnordiskt
Formas-BIC/Eracobuild-projekt av aktörer från Finland,
Danmark och Sverige.
Slutrapporten innehåller bland annat
1) sammanställningar av dagens situation och framtida
krav om farliga ämnen i byggprodukter i Europa,
2) en utvärdering av karakteriseringsfaktorer för toxicitet
och riktlinjer för användning av standardiserade test
data i LCA, och
3) sammanställningar och förslag för harmonisering
av scenarier och modeller för riskbedömning och
LCA (miljövarudeklarationer, EPD).
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En slutsats är att det är mycket viktigt att inkludera hur
en byggprodukt återvinns och inte bara utgå från vad den
innehåller. Harmonisering av riskbaserade och LCA-ba
serade scenarier för spridning av miljöstörande ämnen är
fördelaktigt genom att det blir mer enhetligt, snabbt och
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enkelt. Fortsatt forskning inom ramen för IVL-projektet
”Robust LCA” har resulterat i en samsyn mellan producen
ter och entreprenörer kring resultatredovisning från LCA
baserat på standarderna från CEN-kommittén TC 350.
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Foto: Kristina Mjörnell
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Beslutsverktyg för hållbar renovering
Projektets syfte var att ta reda på hur man kan utvärdera
renoveringsalternativ utifrån olika hållbarhetskriterier. För
att jämföra lönsamheten för olika alternativ har forskarna
valt ett livscykelkostnadsverktyg. För att jämföra hur olika
åtgärder förändrar byggnadens miljöpåverkan har ett för
enklat livscykelanalysverktyg tagits fram. För att jämföra
olika alternativ ur socialt perspektiv har en bruttolista med
sociala indikatorer för renovering tagits fram.
Metodiken har använts för att utvärdera olika reno
veringsalternativ för en förskola och ett flerfamiljshus.
Fördelen med metoden är att fastighetsförvaltare kan få
en jämförelse mellan olika renoveringsalternativ baserat
på hållbarhetsperspektiv. Det leder till att renoverings
åtgärder som medför marginellt ökade investeringar men
som kan leda till betydande miljömässiga och sociala för
delar kommer att beaktas.
Sex forskare från SP Sveriges Tekniska Forsknings
institut har utvecklat metodik och verktyg, förutom
LCC-verktyget som utvecklats av Älvstranden Utveck
ling AB. Övriga företag och kommuner som har deltagit
är Ramböll, Kjellgren Kaminsky Architecture, Peab,
Kanico AB, samt Borås stad och Nyköpings kommun.

Samverkan för energieffektivisering
ClueE-projektet skulle belysa samhällsvetenskapliga
hinder för långtgående energieffektivisering i samband
med renovering av miljonprogramsområden.
Forskarna genomförde studier i Alingsås samt i
Gårdsten och Backa i Göteborg. Här ifrågasattes men
ingen med högt ställda krav på energieffektivisering i
bostadsområden som redan värms med nästan fossilfri
fjärrvärme och där de allra mest betalningssvaga grup
perna bor. På längre sikt, år 2050, kan det dock bli
lönsamt att ställa högre energik rav. Viktiga drivkrafter
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är ”hållbara helhetslösningar”, vilken affärsmodell res
pektive bostadsbolag väljer, nödvändigheten med bred
politisk samsyn i kommunen samt nära dialog med de
boende.
Det juridiska regelverket tedde sig relativt betydelse
löst i nuläget för vad som händer i det enskilda bostads
området. De nyrenoverade energieffektiva husen be
folkades inte av hyresgäster som sökte en särskild livsstil
– de flesta hyresgäster kom från det lokala området eller
bodde i husen både före och efter renoveringen. En mer
generell slutsats är att mer forskning om energieffektivitet
behöver riktas mot affärssektorn och egnahemsmark
naden, särskilt med tanke på den fossila delen.
Projektgruppen bestod av tekniker, ekonom, jurist,
statsvetare och beteendevetare.

Gårdsten i Göteborg var ett av de
bostadsområden som studerades
i CluE-projektet.
Foto: Johanna Selin

CluE-gruppen spekulerar.
Projektledaren Ylva Norén
Bretzer står till vänster.
Foto: Carolina Hiller

Solenergi i stadsplanering

Projekttitel
Solenergi i stadsplanering

Potentialen för användning av solenergi i staden är stor
eftersom stadens bebyggelse kan användas för applicering
av solenergiteknik. Samtidigt har priset på solenergilös
ningarna minskat kraftigt och på sikt skulle kostnaderna
kunna bli så låga att de kan ses som alternativa material i
konventionella solskydd, fönster, fasader och tak.
Studien visar emellertid att strukturerna och stödet
för en utveckling av solenergi i de svenska städerna är
bristfälliga. Fortfarande är det få aktörer som aktivt ar
betar med solenergi och stödet för kunskapsuppbyggnad
är begränsat. I den traditionella stadsplaneringsprocessen
inkluderas inte solenergi, och stadsplanerare arbetar van
ligtvis därför inte aktivt med frågor som berör solenergi.
Landets fastighetsägare och arkitekter visar inte heller
något större intresse för solenergi.
För att stadsplanerare och andra intressenter ska kunna
utnyttja solenergipotentialen krävs planeringsverktyg som
solkartor. Projektet har utvecklat och analyserat olika
metoder för framtagande av solkartor, och även arbetat
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Projekttid
2010–2014
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Projektledare
Lena Neij
Lunds universitet
lena.neij@iiiee.lu.se

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

103

Studie av solenergipotential för
området Hyllie i Malmö.
Källa: Jouri Kanters

med stöd för planering av solenergi i nya områden. Till
sammans med stadsplanerare från Malmö och Lund har
forskarna tagit fram solenergipotentialen i områdena
Malmö Hyllie och Lund Brunnshög. Projektet ger även
indikationer kring möjligheter och begränsningar för
anslutning av solel till elnätet.

Projekttitel
Robust och hållbar vakuum
isoleringsteknik för byggnader
Projektnummer
2010-1161
Projekttid
2011–2015
Beviljat anslag
6 486 000 kronor
Projektledare
Kjartan Gudmundsson
KTH
kjartan@kth.se

Väggkonstruktion av lättbetong
med utvändig isolering av
vakuumisoleringspaneler testas
i klimatkammare hos Bygg
vetenskap på KTH.
Foto: Peyman Karami
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Robust och hållbar vakuumisolering
Vakuumisoleringspaneler, med sin enastående isolerings
förmåga, erbjuder ett spännande alternativ till tradi
tionella isoleringsmaterial eftersom de kräver endast en
bråkdel av isoleringstjockleken. Projektet ska möta ett
angeläget behov av robusta och detaljerade byggnads
tekniska lösningar för vakuumisoleringspaneler. Olika
konstruktionslösningar utvärderas med avseende på både
fukt- och värmetransport, genom dynamiska simuleringar
av fuktprestanda och modellering av köldbryggor samt
resulterande U-värden. Dessutom görs fullskaleförsök i
klimatkammare samt fältmätningar. Projektet omfattar
också studier av hur man kan modifiera en ny billig aero
gel som kan användas i vakuumisoleringspaneler, vilket
innefattar utveckling av ny mätteknik för att utvärdera
de termodynamiska egenskaperna hos kärnmaterial.
Projektet kommer att resultera i förslag på byggnads
tekniska lösningar samt metoder för att värdera och ut
veckla nästa generation av vakuumisoleringspaneler och
framtidens superisolering. Forskargruppen består av
forskare från KTH och från Svenska Aerogel i Gävle.
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Vertikal grönska som byggmaterial
Att odla på väggar är ett sätt att skapa gröna miljöer i täta
städer där det inte går att odla på marken. Gröna väg
gar kommer troligtvis att vara en del i framtidens gröna
stadsbygge.
Det finns begränsad kunskap kring användning av
gröna väggar i skandinaviskt klimat. Forskarna studerade
anläggningsteknik, växtval och skötsel. De undersökte
också hur en grön vägg påverkar byggnadens klimatskal
och omkringliggande klimat. De har kunnat visa att det
går att anlägga och sköta olika typer av gröna väggar i
skandinaviskt klimat. Det finns fungerande växtmate
rial att använda. Vegetationen kan baseras på växter med
olika strategier och som en kombination av kraftigt täck
ande sorter och svagväxande accenter.
Systemen påverkar den bakomliggande väggens tem
peratur- och fuktbalans. De skyddar från regn vilket ger
torrare förhållanden bakom vegetationssystemet. Det
är dock av största vikt att man skyddar bakomliggande
vägg från vattenstänk från bevattningssystemet. En
ergibalansen hos en dåligt isolerad vägg kan förbättras
genom ökad vintertemperatur i luftspalt bakom vegeta
tionselementen och genom skuggning under sommaren.
Projektet var ett samarbete mellan SLU, Malmö hög
skola, Cec Design AB och Peab.

Hinder för samarbete mellan energioch byggsektorn
Projektet syftade till att identifiera hinder för samarbete
mellan energi- och byggsektorn. Forskarna har undersökt
perspektiven hos viktiga aktörer i energi- och byggsek
torn när det gäller energiproduktion och energianvänd
ning för att förstå vad som kan göras för att få till stånd
effektivare samarbete mellan de två sektorerna. Projektet
startade med en litteraturstudie. Därefter intervjuades
23 personer från energi- och byggsektorn, universitet och
kommuner. Baserat på intervjuerna skapades en webb
enkät som skickades till 844 personer som arbetar på fjärr
värme-, elnäts-, elhandels-, bostads- och byggföretag.
Resultatet visar att affärsmodeller som bjuds i dag från
energisektorn (särskilt inom fjärrvärmesektorn) skapar
barriärer för effektivare energianvändning i byggnader.

Projekttitel
Vertikal grönska som modernt
byggnadsmaterial och dess
konsekvenser för byggnadens
energibalans och gatuklimatet
Projektnummer
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2011–2013
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Projektledare
Tobias Emilsson
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tobias.emilsson@slu.se

Fickvägg
Modulvägg
Foto: Tobias Emilsson
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Dessutom har kunderna lågt incitament att vara mer ak
tiva när det gäller sin energianvändning på grund av låga
energipriser, små prisvariationer under dagen och politisk
osäkerhet om stöd för installation av solceller. Resultatet
kan bidra till bättre förståelse av hindren för ett mer om
fattande samarbete mellan energi- och byggsektorn.

Projekttitel
Koppartoleranta vednedbrytande
svampar och deras potential för
nedbrytning av kopparbaserade
rötskyddsmedel samt molekylära
mekanismer för Cu-detoxifiering
Projektnummer
2011-416
Projekttid
2012–2014
Beviljat anslag
3 611 000 kronor
Projektledare
Daniel Geoffrey
SLU
geoffrey.daniel@slu.se

Vednedbrytande svampar som tål
koppar
Trots nya miljövänliga träskyddssystem är rötskydds
behandlingen i världen fortfarande till stor del baserad
på koppar, eftersom koppar har bred verkan mot röt
svampar till rimlig kostnad. På senare år har det emeller
tid kommit alarmerande rapporter om alltför tidiga brott
på kopparbehandlade stolpar i Sverige och utomlands,
brott som anses vara orsakade av aggressiva koppartole
ranta svampar som snabbt bryter ner kopparbehandlat
trä efter bara några år. Man fruktar nu att problemen
ska öka i framtiden eftersom även nya skyddssystem, ba
serade på mikroniserad koppar, möjligtvis inte heller är
tillräckliga för att skydda mot dessa svampar.
Projektet har visat att de aggressiva svampar som är in
blandade i tidig nedbrytning av ved och trä hör till brunoch mjukrötegruppen som har anmärkningsvärt hög
koppartolerans. Forskarna fokuserar därför på att karak
tärisera svamparna som är inblandade i tidiga attacker
samt bestämma de mekanismer de har för att motverka
kopparns giftighet. Man integrerar ett antal ultrastruk
turella, biokemiska, molekylära och konventionella ana
lyser för att få djupare förståelse för nedbrytningsförmåga
och mekanismer som dessa koppartoleranta svampar an
vänder, för att därigenom få en bas för nya idéer om hur
man kan skydda trä och ved mot svamparna.

En kopparbehandlad furustolpe
som förstörts av koppartoleranta
brunrötesvampar efter bara två år.
Foto: Daniel Geoffrey

106

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

IT i miljövänligt vardagsliv
Kan IT hjälpa människor att leva mer miljövänligt? ITområdet har under cirka tio år varit intressant när det
gäller hållbarhetsfrågor. Det har resulterat i system och
produkter för att till exempel hjälpa hushåll att sänka sin
elanvändning eller individer att välja miljövänliga trans
portsätt. Fokus har ofta varit väl definierade aspekter av
hållbarhet i miljön. Men hållbarhet är mycket mer än så.
Genom att intervjua familjer som frivilligt lever enkelt
av hänsyn till miljö och livskvalitet har forskarna försökt
förstå praktiska aspekter och utmaningar i vardagens
hållbarhetssträvanden, med målet att se hur vi bättre kan
designa IT för att möta hållbarhetsutmaningar. Man har
intervjuat två grupper av familjer i nordöstra USA, dels
”simple living”-familjer, dels familjer som försörjer sig på
att driva ekologiskt jordbruk.
Studierna visar att IT både underlättar och förhindrar
ett mer miljövänligt liv. IT är till exempel ovärderligt
när det gäller att hitta information, men bidrar också till
konsumtionshets och ökade förväntningar att kommuni
cera och dela på internet. Projektet har också gett viktiga
insikter om hur forskare inom IT-området kan bli bättre
på att samarbeta med andra aktörer i samhället.

Projekttitel
IT-design för en ”enklare” vardag:
hållbarhet för miljö och människor
ur ett människa-datorinteraktionsperspektiv
Projektnummer
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Projekttid
2012–2014
Beviljat anslag
3 265 000 kronor
Projektledare
Maria Håkansson
Chalmers
maria.hakansson@chalmers.se

Interiören från hemmet hos en
”simple living”-familj ger ett exempel på användningen av digital
teknik. Skärmen är dold bakom
tyg och barnteckning.
Foto: Maria Håkansson

Stövlarna fanns i hemmet hos en
av de intervjuade familjerna som
bedrev ekologiskt jordbruk.
Foto: Maria Håkansson
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Värme- och ljudisolering vid renovering
Syftet med detta Eracobuildprojekt har varit att ta fram
metoder för att renovera gamla byggnader när det gäller
både värmeisolering och akustik. Projektet är en del i ett
europeiskt projekt med forkarmedverkan från Belgien och
Skottland, samt industrirepresentanter främst från kon
sultbranschen (WSP och Simmons akustik & utveck
ling). Den svenska delen ska dels ge underlag för typiska
fasader i Nordeuropa och hur dessa kan renoveras på ett
akustiskt gynnsamt sätt, dels beskriva hur ljudisolerings
förbättringar kan modelleras mer noggrant.
Forskarna har utgått från fältdata och beräkningar i
kommersiella programvaror. Materialet har sedan an
vänts för att bygga modeller för olika fasadkonstruktio
ner och sedan förfina dessa och kunna göra modellerna
praktiskt användbara för mer noggrann design av luft
ljudsisolering.
Materialet som använts finns sammanställt i en rap
port med databas över de fasader som ingått i studien,
något som kan vara till stor nytta för industrin och för
fortsatt forskning på beräkningsmodeller. I förlängning
en ska modellerna kunna utvecklas och användas för att
optimera både värmeisolering och ljudisolering vid fasad
renovering. Det möjliggör mer kostnadseffektiv och opti
merad renovering där flera aspekter tas om hand i en och
samma modell.

Projekttitel
Stödsystem för hållbart
entreprenörskap, SHIFT

Stödsystem för hållbart
entreprenörskap

Projektnummer
2011-2152
EcoInnovera

SHIFT (Support Systems for Sustainable Entrepreneurs
and Transformation) är ett forskningsprojekt inom EUprogrammet EcoInnovera. Eco-innovation och grön eko
nomi står högt på EU:s agenda, men stödet till småföre
tag som bedriver hållbar verksamhet är mindre utvecklat
på EU-nivå. Baserat på en kombination av teorier inom
hållbarhetsområdet, innovation och entreprenörskap stu
derar forskarna delar av det offentliga stödsystemet för
miljödrivna småföretag i Finland, Tyskland och Sverige,
till exempel inkubatorer, universitet, regionala företags
utvecklare och finansiärer. Genom enkäter, intervjuer
och fallstudier beskrivs hur sådana organisationer stödjer
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företagen. Forskarna ger goda exempel och kommer med
konkreta och realistiska rekommendationer för hur stöd
systemet kan utvecklas för fler och mer framgångsrika
miljödrivna småföretag.
SHIFT är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Tysk
land och Finland. I varje land samverkar respektive
forskningsgrupp med nationella och regionala aktörer
som i Sverige är Vreta Kluster och Föreningen Cleantech
Östergötland.

Energieffektivisering vid renovering
Projektet ska utveckla metoder som gör att forskning och
praktik närmar sig varandra och underlätta för framtida
samarbeten som leder till minskad energianvändning i
miljonprogrammets bostäder. Syftet är att forskningsre
sultaten ska komma till bättre användning, och företa
gens praktiska erfarenheter ska integreras bättre i forsk
ningen.
Fyra forskare arbetar i projektet, två med energi
teknisk och två med samhällsvetenskaplig bakgrund.
Forskningen utförs i samverkan med AB Stångåstaden
i Linköping. Flera medarbetare i företaget ingår i den
praktiska forskningen. Projektet bidrar till att två kun
skapsglapp minskas, dels glappet mellan företagets prak
tiska kunskap och den akademiska kunskapen, dels
glappet mellan den tekniska potentialen för energiåt
gärder och faktiska resultat av gjorda investeringar.
Forskarna deltar i projekteringen av renoveringarna,
bidrar med forskningsbaserad kunskap och studerar
hur företagets projekteringsprocess genomförs. Utöver
detta genomför forskarna intervjuer med medarbetare i
företaget. De arrangerar också seminarier utifrån önske
mål från företagets deltagare, samt studieresor till företag
i och utanför Sverige som har genomfört liknande reno
veringsprojekt.

SHIFT:s forskarteam år 2013.

Projekttitel
Energieffektivisering vid
renovering av miljonprogrammets
byggnader – CAREER, ett
företagsforskarprogram för
integrerat kunskapsbyggande
Projektnummer
2012-246
Projekttid
2012–2015
Beviljat anslag
6 589 000 kronor
Projektledare
Kajsa Ellegård
Linköpings universitet
kajsa.ellegard@liu.se

Forskaren Katharina Reindl
monterar en väderstation.
Foto: Lina Lundgren
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Renovering är ett viktigt
tillfälle att uppgradera huset
miljömässigt.
Foto: Birgitta Johansson
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Miljöstyrning av renoveringsprocessen
Forskarna utvecklar verktyg och processer för miljö- och
hållbarhetsstyrning vid renovering i samverkan med
företag som HSB, Riksbyggen, Botkyrkabyggen, ROTpartner, Uppsalahem, Fastighets AB Seglet, Bengt
Dahlgren AB pch WSP. Miljöstyrning gäller inte bara
energifrågor utan täcker också till exempel innemiljö
frågor och materialval.
Målet är att ta fram en manual som ger konkret väg
ledning för inte minst mindre fastighetsägare och bo
stadsrättsföreningar som ska renovera sina fastigheter.
Manualen ger konkreta förslag på checklistor, verktyg,
miljöprogram och miljömål att arbeta med i renoverings
projekt för att på bättre sätt hantera miljö- och hållbar
hetsaspekter vid renovering. Renoveringssituationen är
ett bra tillfälle att göra miljöförbättringar i huset.
Forskarna föreslår hur olika miljöbedömningsverktyg
kan utnyttjas i en renoveringsprocess, till exempel det
svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. De ut
arbetar ett enkelt beräkningsverktyg som ska kunna an
vändas för att i tidigt skede i renoveringsprocessen testa
olika tänkbara renoveringsåtgärder som fasadisolering
av olika tjocklek, byte av ventilationssystem eller mer
energieffektiva fönster, och snabbt se hur åtgärderna på
verkar energiprestanda, klimatpåverkan och kostnader.

Besluts- och affärsmodeller för
energieffektiv renovering
Projektets två delprojekt fokuserar på två nyckelaktörer
för att byggsektorn ska uppnå politiskt satta energimål:
offentliga byggherreorganisationer och småhusägare.
Delprojekt ett undersöker den roll involverade tjänste
män, såsom byggprojektchefer, energisamordnare och
energiexperter, har för att införa och uppnå energimålen.
Delprojekt två studerar hur små och medelstora byggoch energiföretag kan underlätta för husägare att välja
energieffektiva lösningar vid husrenovering.
Projektet sker i samverkan med Västfastigheter, Göte
borgs stad och Bengt Dahlgren samt ytterligare 18 små
och medelstora byggföretag från Västra Götalands
regionen. Det ska leda till råd och rekommendationer för
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hur offentliga tjänstemän kan gå tillväga för att genom
föra politiskt satta energimål, men ska även ge råd till be
slutsfattande politiker när det gäller vilka förutsättningar
tjänstemännen behöver.
Projektet ska utveckla nya affärsmodeller och skapa
nya samarbeten mellan bygg- och energiföretag med fo
kus på att öka antalet energirenoveringar av enfamiljshus,
samt bidra till att svenska byggherrar tar en ledande roll
i utvecklingen av energieffektiv och hållbar byggd miljö.

Solceller på flerbostadshus
Takmonterade solceller är en av de snabbast växande el
källorna i världen. Den nordliga latituden och det låga
elpriset har tidigare begränsat Sveriges solpanelanlägg
ningar till sommarstugor. Dock har den snabba sänk
ningen av kostnaden för solel samt stigande elpriser re
sulterat i att solel har blivit mer intressant för andra typer
av bebyggelse. Flerbostadshus är särskilt intressanta ef
tersom större anläggningar kan byggas med bättre teknik
och bli mer ekonomiska.
I projektet analyseras rådande och framtida solcells
teknik samt Nordens elmarknad för att förstå möjlig
heter och risker med stora solelanläggningar på svenska
flerbostadshus. Analysen görs utifrån perspektivet att en
bostadsrättsförening investerar i sitt eget energisystem
samt utifrån energisystemet i stort. Tekniska möjligheter
i flerbostadshus såsom termisk energilagring i kombina
tion med värmepumpar och ellagring med elbilar kom
mer också att beaktas.
Forskningsresultaten ska ge ägare, styrelser och fastig
hetsskötare information för att möjliggöra smarta beslut
om energianvändning och alternativ rörande teknik, livs
stil och investeringar. Projektet genomförs i samarbete
med Riksbyggen samt Sustainable Innovation.

Doktoranderna Kjerstin Ludvig
och Veronica Carlsson arbetar i
projektet.
Foto: Kristin Fridholm
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Solcellspaneler på taket av en
större byggnad.
Foto Nelson Sommerfeldt
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Mindre växthusgaser från
industriellt byggande
En rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA) och Sveriges Byggindustrier (2014) indikerar att
växthusgasutsläppen från byggprocessen är i samma stor
leksordning som utsläppen från alla personbilar Sverige.
Det behövs nya planerings- och projekteringsmetoder
för byggprojekt för att kunna utvärdera och minska den
inbyggda energin och utsläppen av växthusgaser från
tillverkning av komponenter, material och transporter i
byggandets leveranskedjor.
Projektet ska ta fram nya analys- och simuleringsverk
tyg för att kunna kvantifiera och jämföra olika design
alternativ i form av växthusgasutsläpp. Angreppssättet är
att beräkna energianvändning och klimatpåverkan från så
kallade EPD (EU:s miljöproduktdeklarationer) på varor
och material, kompletterat med den energi- och miljö
påverkan som sker på grund av planerade transporter och
montage på byggplatsen. Forskarna samarbetar med några
bygg- och entreprenadföretag som utvecklar industriella
byggplattformar för hus och anläggningsbyggande, där
dessa metoder kommer att användas för att utvärdera och
utveckla designen för att minimera miljöpåverkan.

Hållbarare armerade betongkonstruktioner
Betongkonstruktioner drabbas ofta av omfattande skador
på grund av att armeringen rostar, med stora reparations
kostnader som följd. Dessutom drabbas näringsliv och
samhälle av kostnader för trafikstörningar inom väg,
järnväg, flyg och sjöfart.
Projektet syftar till att utveckla teknik för att öka
korrosionsresistensen hos gränsytan mellan stål och be
tong. Genom en förändrad och mer energieffektiv till
verkningsprocess för stålarmering, med optimering av
glödskalets egenskaper, fås en mer korrosionshärdig
armering och ökad livslängd.
Inom projektet undersöks egenskaperna hos gränsytan
mellan stål och betong genom grundläggande studier av
stålets mikrostruktur och av glödskalets kemiska samman
sättning och egenskaper. Hur korrosionen av stål i betong
påverkas av defekter i betongen och av glödskalets kemiska
sammansättning, tjocklek och elektrokemiska egenskaper
ska undersökas genom elektrokemiska mätningar.
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Med helhetssyn på hållbar renovering
Inom den starka forskningsmiljön ska en samling forskare
och aktörer från samhällsbyggnadssektorn sammanställa
befintlig kunskap och resultat från tidigare renoveringsoch forskningsprojekt, ta fram metoder och verktyg för
att kunna genomföra hållbar integrerad renovering och
använda dem i några renoveringsprojekt som studeras
extra noga, följs upp och utvärderas. Cirka 30 forskare
från högskolor och universitet kommer att arbeta inom
projektet, och 27 företag, myndigheter och organisationer
har gått in som samfinansiärer och samarbetspartner.
Projektet är tvärdisciplinärt och berör fem forsknings
områden: 1) Förvaltningsperspektiv i beslutsprocessen
och byggherrens roll, 2) Integrerad, holistisk design och
effektiv renoveringsprocess, 3) Ekonomiska utmaningar
och möjligheter vid renovering, 4) Medborgardelaktig
het och demokratiska beslutsprocesser, samt 5) Innova
tion och lärande. Forskarna arbetar i fem arbetspaket
där de ska upprätta en kunskapsbas, studera tidigare
genomförda renoveringsprojekt, få in innovation och
demonstration i nya renoveringsprojekt genom Living
labs (levande laboratorier där forskare, företag och med
borgare samverkar) och aktionsforskning, utveckla nya
eller förbättra befintliga metoder och verktyg för hållbar
renovering samt arbeta med kommunikation, dialog och
spridning av resultat.

Återanvändning av byggmaterial
Projektet ska med hjälp av mock-up-modellering utforska
nya möjligheter för återanvändning av demonterade
byggnadsdelar och material. Alla stadier av återanvänd
ning kommer att beaktas: återanvändning, rehabilite
ring, konstruktionsintegrering, konstruktion och mark
nadsföring. Projektet ska ge riktlinjer till nya sätt för
organisation, anbudsgivning och handel med återbygg
komponenter. Syftet är att stimulera den nordiska mark
naden för återvunna komponenter och därmed bidra till
energi- och resursbesparing och samtidigt skapa lön
samma affärer och arkitektonisk identitet.
Målet är att ändra status för demonterade bygg
komponenter från avfall till värde – från down-cycling
till en resurs med egen identitet. Projektet kommer att

Projekttitel
Nationell stark transdisciplinär
forskningsmiljö för helhetssyn på
hållbar renovering
Projektnummer
2013-1804
Stark forskningsmiljö
Projekttid
2013–2017
Beviljat anslag
22 985 000 kronor
Projektledare
Kristina Mjörnell
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
kristina.mjornell@sp.se

Kick-off för den starka
forskningsmiljön SIRen hölls i
maj 2014 i Lund.

Projekttitel
Återanvändning av byggmaterialkomponenter
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Nordic Built
Projekttid
2014–2015
Beviljat anslag
230 000 kronor
Projektledare
Catarina Thormark
Malmö högskola
catarina.thormark@mah.se
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redovisas i form av demonstrationsmodeller av utvecklade
produkter och principer, en utställning, en webbplats
samt en rapport. Medverkande är bland andra Vand
kunstens Arkitektkontor och Genbyg, Köpenhamn,
Asplan Viak, Oslo, och Malmö högskola.

Projekttitel
Lågtemperaturuppvärmning och
högtemperaturkylning vid
renovering och nyproduktion av
byggnader
Projektnummer
2013-2121
Nordic Built
Projekttid
2013–2018
Beviljat anslag
2 860 000 kronor
Projektledare
Sture Holmberg
KTH
sture.holmberg@byv.kth.se

Doktoranden Qian Wang och
projektledaren Sture Holmberg
arbetar på avdelningen för
Strömnings- och klimatteknik
på KTH.
Foto: Sasan Sadrizadeh
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Lågtemperaturuppvärmning och
högtemperaturkylning
Projektet syftar till förbättrad energieffektivitet, god
inomhusmiljö och minskad miljöpåverkan vid vatten
buren uppvärmning och kylning av befintliga och nya
byggnader. Vid uppvärmning används låg och vid kyl
ning hög framledningstemperatur i förhållande till re
ferensobjekt. Innovativa installationslösningar för både
bostäder och kommersiella byggnader är i fokus. Då låga
temperaturer används för uppvärmning ökar den till
gängliga energin i naturen, värmepumparna blir effekti
vare och värmeförluster till omgivningen minskar.
I många byggnader, särskilt kontor, finns ett ökande
kylbehov som delvis beror på ökad intern värmebelast
ning. I välisolerade byggnader kan överskottsvärmen bli
ett problem och komfortkraven bör kunna hanteras med
kylteknik.
Ett renoveringskoncept för speciellt utvalda hustyper
och kontor tas fram. Avancerade datorsimuleringar och
fältmätningar ingår som viktiga moment i utvärde
ringen av lämpliga renoveringsåtgärder. Näringslivets
medverkan är mycket viktig vid implementering av nya
tekniska lösningar för uppsatta mål. I projektet ingår
forskningsgrupper och industri från tre nordiska länder:
Sverige, Danmark och Finland.
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Luftburen infektionsspridning i
operationsrum

Projekttitel
Samordnad insats mot luftburen
infektionsspridning i operationsrum

Projektet ska kartlägga luftburna smittvägar i opera
tionssalar. En kritisk granskning av operationssalar i nya
Karolinska sjukhuset ingår. Projektet har särskilt fokus
på ventilationens betydelse. För att få en bild av samspe
let mellan luftrörelser och föroreningsspridning behöver
luftrörelserna vid uppställningar i operationsrummet
studeras noggrant, och föroreningsspridningen behöver
kartläggas. Här har flertalet tidigare studier brustit. Av
ancerad simuleringsteknik på KTH:s superdatorer finns
tillgänglig för ändamålet som ett viktigt komplement till
mätningar.
För både experimentella mätningar och numeriska
simuleringar är det avgörande att flöden samt termiska
och geometriska förhållanden i operationsrummet doku
menteras noggrant. När överensstämmelse har uppnåtts
mellan experiment och simulering för vissa bestämda
uppställningar kan simulering användas för generalise
ring till nya förhållanden. På så vis kan man i studien fast
ställa hur förändringar i luftmängd, ventilationsprincip,
föroreningsgenerering, termiska förhållanden, person
närvaro och rumsgeometrier påverkar föroreningsexpo
neringen i kritiska områden. Informationen är nödvändig
för framtida projektering av säkra operationsrum.

Projektnummer
2014-460

Hållbar design av stålkonstruktioner

Projekttitel
Hålbarhetsdriven design
av utmattningsbelastade
stålkonstruktioner

Produktion av stål är en mycket energikrävande process.
Men sedan 1970-talet har energiåtgången per producerat
ton stål reducerats till ungefär hälften, och en stor del av
dagens produktion kommer från återvunnet material.
I dag produceras nya höghållfasta ståltyper som möjlig
gör lättare konstruktioner med mindre materialåtgång.
Biltillverkarna har genom satsning på höghållfast stål
och förbättrad svetsnings- och produktionsteknik lyckats
reducera vikten på en bil med uppåt 25 procent. Bygg
industrin som står för hälften av all stålkonsumtion i
världen, använder i stort sett samma ståltyper och pro
duktionsmetoder som för 30 år sedan. Det finns därför
stora behov av nya tekniska lösningar och innovationer
som möjliggör mer rationell design och produktion av
stålkonstruktioner.

Projekttid
2015–2018
Beviljat anslag
2 381 616 kronor
Projektledare
Sture Holmberg
KTH
sture.holmberg@byv.kth.se

Foto: Shutterstock
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Syftet med projektet är att introducera och utveckla
svetsefterbehandling som en metod för att optimera
dimensioneringen av utmattningsbelastade stålkon
struktioner. Svetsefterbehandling förväntas resultera i
stora besparingar i material, och därmed också i lättare
och mer kostnadseffektiva konstruktioner. Det blir också
stora vinster i form av mer miljövänliga transporter samt
ökad säkerhet på byggarbetsplatsen.

Projekttitel
Förbättra funktionen av gröna tak
i krävande klimat genom imitation
av naturliga ekosystem
Projektnummer
2014-854
Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
5 955 504 kronor
Projektledare
Godecke Blecken
Luleå tekniska universitet
godble@ltu.se

Forskarna studerar ett
grönt tak i Luleå.
Foto: Laura Merriman
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Gröna tak i krävande klimat
Forskarnas hypotes är att det finns stora möjligheter att
utveckla utformningen av gröna tak. I projektet använder
de en innovativ metod som är baserad på antagandet att
det i ekosystem med liknande förhållanden som på gröna
tak finns ett flertal växtarter som tillsammans kan bidra
till bättre prestanda. Efter att ha inventerat växtarterna
ska de välja ut ett antal arter på grund av deras funktio
nella egenskaper som gör att de kan vara lämpliga för
gröna tak. I laboratorieförsök undersöker de sedan hur
dessa olika varianter av gröna tak fungerar jämfört med
data som de samlat i fält.
Forskningen är av betydelse för framgångsrik använd
ning av gröna tak i Sverige. På grund av vårt kalla klimat
finns det risker att gröna taks prestanda inte är tillfred
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ställande. Mera intelligenta och flexibla utformningar
behövs för att kunna utnyttja de gröna takens potential.
Forskningen är även av stort ekonomiskt intresse. Indu
strin kring gröna tak växer snabbt. Projektet möjliggör
för industrin att kunna leverera bättre fungerande och
mer avancerade och flexibla lösningar.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska
universitet och University of Melbourne i Australien.

Silikagel i underjordiska konstruktioner
Projektet ska utvärdera faktorer som påverkar stabilitet
och funktion hos silikagel i underjordiska konstruktioner.
Tunnlar är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga för
framtidens infrastrukturprojekt. Läckande borrhål är
det stora problemet, och det är avgörande med injicering
som kan stoppa läckagen. För närvarande används främst
cement som injiceringsmaterial. Men det är svårt att an
vända cement till små sprickor. På senare tid har man
använt injiceringsmaterial baserade på organiska ämnen.
Men efter erfarenheterna från Hallandsåsen letar man nu
efter mer miljövänliga material. Nanopartiklar av silika
(kvarts, SiO2) är ett sådant material.
En suspension av SiO2 -partiklar tillsammans med
koksalt injekteras in i de små sprickorna, där det bildas
en gel som stänger sprickorna. Eftersom gelen består av
nanopartiklar är det viktigt att känna till den långsiktiga
stabiliteten. I projektet kommer man att göra omfattan
de laboratoriestudier för att undersöka stabiliteten, och
jämföra med erfarenheter från fältförsök. En modell för
simulering av den långsiktiga stabiliteten hos injekterad
silikagel i olika miljöer kommer att tas fram.
Bland företag och myndigheter som har visat intresse
för projektet finns Svenska Kärnbränslehantering AB
(SKB) och Trafikverket.

Projekttitel
Stabilitet och funktionalitet av
injekterade Silica Sols
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Injekterad silikagel.
Foto: Johan Funehag
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Projekttitel
Grafenförstärkta cementbaserade
material för grönare byggande

Grafenförstärkta cementbaserade
byggmaterial

Projektnummer
2014-1282

Cementbaserade material som betong är volymmässigt
det i särklass mest använda fasta materialet i världen.
Betongkonstruktioners livslängd har därför stor bety
delse för hållbart samhällsbyggande. Cementbaserad
betong är spröd och porös och måste armeras med stål.
Projektet syftar till att förbättra de grundläggande
egenskaperna hos spröda cementbaserade material och
korrosionskänsligt armeringsstål genom att utveckla
kostnadseffektiva lösningar baserade på ytmodifierad
grafen och cementhydrater. För att uppnå målet behöver
forskarna i första hand skapa en homogen blandning med
grafen som tillsats. Det åstadkommer de genom att skapa
en kemisk bindning mellan grafen och olika oxider som
finns i betong. De blandade strukturerna studeras genom
en rad olika mekaniska och mikroskopiska metoder. Man
förväntar sig att den mekaniska hållfastheten, framför
allt draghållfastheten hos cement, kommer att öka dra
matiskt. Genom ökad mekanisk hållfasthet kommer den
långsiktiga livslängden hos byggnadskonstruktioner att
öka, vilket innebär mindre användning av cement och
stål i betong som ett bidrag till ett grönare byggande med
mindre utsläpp av koldioxid.

Projekttid
2015–2017
Beviljat anslag
4 808 007 kronor
Projektledare
Johan Liu
Chalmers
johan.liu@chalmers.se

118

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

F o r s k n i n g s p r o j e k t 2 0 0 8 – 2 0 1 7 – Mi l j ö t e k n i k

119

Miljöskyddsteknik
Projekten handlar bland annat om rening av vatten
(dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten), fosforåter
vinning, energieffektiv utrotning av Legionella, bindning
av gifter i bottensediment, metanomvandling i deponier,
återvinning av metaller ur jord, stabilisering av gruvavfall
och ny växtskyddsteknik mot skadeinsekter.
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Forskningsprojekt 2008– 2011 – Miljöteknik

Kväverening med förbättrad
biofilmsteknik

Projekttitel
Förbättrad biofilmsteknik för
kväverening av avloppsvatten

För att vi ska nå miljömålet ”Ingen övergödning” krävs
det bättre kväverening av avloppsvatten på renings
verken. Optimering av processerna kräver mer biologisk
kunskap. Kväverening sker alltid med hjälp av olika bak
terier. Ofta växer bakterierna i biofilmer på ytor. Projektet
genererar ny kunskap om hur dessa bakterier fungerar i
biofilmerna.
Prover från avloppsreningsverk analyseras med avan
cerade molekylärbiologiska och mikroskopibaserade
metoder. Biofilmens struktur undersöks, enskilda celler
identifieras och deras aktivitet och position i biofilmen
analyseras. Dessa parametrar är avgörande för renings
processen. Experiment med olika processer görs i en
större pilotanläggning vid Sjölunda reningsverk i Malmö.
Projektet har gett bättre kunskap om bakteriella bio
filmer och om kväveomsättande bakteriers ekologi och
roll i reningsprocessen. Ny kunskap om bakteriernas
aktivitet har också inspirerat till förbättringar i processen
på Ryaverket i Göteborg.
Projektet bedrivs i en större konstellation med forskare
och doktorander vid bland annat Göteborgs universitet,
Chalmers och KTH, och i samarbete med flera avlopps
reningsverk samt AnoxKaldnes AB i Lund.

Projektnummer
2008-131, 2010-2259
Miljöteknikprogrammet

CARBOCAP – tunna skikt binder gifter
i bottensediment

Projekttitel
CARBOCAP – In situ capping med
kolsorbenter – en ny ekologiskt
hållbar efterbehandlingsteknik för
sedimentremediering

Många miljögifter samlas i bottensediment. Olika sa
neringsmetoder används, i den akvatiska miljön oftast
muddring och deponering av förorenade sediment på
land. Projektet har testat en ny saneringsmetod som
kallas tunnskiktstäckning. Metoden innebär att man
täcker det förorenade sedimentet med ett tunt lager ren
lera blandat med en stark sorbent. Genom att miljö
gifterna binds starkt till sedimentet minskar deras till
gänglighet för levande organismer.
En sorbent som redan har testats i USA är aktivt kol.
Med hjälp av labbstudier och akvarieförsök har forskarna
testat olika typer av mineralmaterial (sand, lera, kalk)
och olika organiska kolsorbenter (från kokosnöt, stenkol
och lignin). De har sedan tillsatt aktivt kol och andra

Projekttid
2008–2010
2011–2015
Beviljat anslag
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Projektledare
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En del av en biofilm från en
reaktor för kväverening.
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Här tillsätts aktivt kol och lera
på botten i Grenlandsfjorden i
Norge. Fjordens botten innehåller
höga halter av dioxin.
Foto: Jonas Gunnarsson

material i fält, i ett stort experiment i Grenlandsfjorden
i Norge. Framställning av aktivt kol från barrlignin har
skett i samarbete mellan forskare från Stockholms uni
versitet, Innventia AB och Norges Geotekniska Institut
(NGI). Även forskare från Umeå universitet och från
Norges Institut för Vattenforskning (NIVA) har med
verkar i projektet.
Resultaten visar att täckning med aktivt kol minskar
miljögiftsexponering för akvatiska organismer. Men
tunnskiktstäckning kan också vara skadligt för botten
faunan. Fyra år efter tillsättning av aktivt kol i Gren
landsfjorden är artdiversiteten fortfarande reducerad.
Innan metoden kan rekommenderas för Östersjön be
hövs fler pilottester i fält för att undersöka eventuella
långvariga negativa effekter på bottensamhällen.

Projektledaren för CARBOCAP,
Jonas Gunnarsson.
Foto: Katja Amstaetter

Projekttitel
Energi- och kostnadseffektiv
reduktion av kväveoxider i
process för koldioxidavskiljning
vid kraftproduktion
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Koldioxidavskiljning vid kraftproduktion
Koldioxid ska om möjligt avlägsnas ur rökgaserna vid
förbränning. Vattenfall har testat processen OxyFuel
som använder ett överskott av syre i stället för luft vid
förbränningen. Koldioxiden kan separeras i flytande
form. Halten av kväveoxider (NOx) blir hög i systemet.
Hulteberg Hydrogen Solution AB föreslog en process
där den höga NOx-halten utnyttjades som en fördel och
gjorde processen autoterm genom att utnyttja reaktions
värmet i reduktionsreaktionen mellan kväveoxid och
ammoniak – en lösning som är unik i världen. I projektet
utvärderades katalysatorer som man fick från kommer
siella leverantörer.
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Mindre organiska miljögifter vid
samförbränning
Projektet har genomförts i samarbete med Vattenfall AB
och SCA. Syftet var att utveckla nya metoder för att för
hindra bildning av långlivade organiska föreningar, så
kallade POPar, och att klargöra bildningen av POPar
från anläggningar som eldar biobränslen och restproduk
ter från pappersmassaindustri. Biobränsleförbränning i
moderna fullskaleanläggningar klarar normalt sett gäl
lande utsläppskrav, men vid samförbränning av kloroch metallinnehållande bränslen kan halterna öka. Att
minska bildningen av POPar redan i pannan är viktigare
ur miljösynpunkt än att förlita sig på rökgasrening och
efterbehandling av restprodukter från rening.
Biomassa (bark, sågspån, skogsavfall, flis) och pro
cessavfall från pappersmassaindustrin eldades i en av
SCA:s anläggningar. Resultaten visar att tekniken som
innebär tillsats av ammoniumsulfat reducerar bildning
en av dioxiner. Laboratorieförsök med samma bränslen i
en förbränningsreaktor på Umeå universitet bekräftade
det man såg i fullskala, nämligen att tillsats av ammo
niumsulfat till rökgaserna delvis förhindrar bildning av
POPar. Som ett resultat av projektet har industripartnern
tagit fram en arbetsplan som underlättar arbetet i alla led
för att verka för så låga utsläpp av POPar som möjligt.

Bakteriesammansättning styr
slammets egenskaper
I aktivslamprocessen för rening av avloppsvatten är det
mikroorganismer, i huvudsak bakterier, som genom
olika nedbrytningsprocesser renar avloppsvattnet. Av
skiljningen av det aktiva slammet, som vanligtvis görs
i sedimenteringsbassänger, är avgörande för en effektiv
reningsprocess. Ett vanligt problem är slam med dåliga
avskiljningsegenskaper, och det är till stor del samman
sättningen på bakteriesamhället som styr detta.
Utvecklingen av molekylärbiologin har öppnat nya
möjligheter där identifiering av bakterier kan göras med
hjälp av DNA i sammansatta ekosystem som slamflockar.
Projektet har ökat förståelsen för de faktorer som styr
strukturen på bakteriesamhället i slammet. Resultaten
visar att vissa grupper av bakterier kan korreleras till olika
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Biobränslepellet fylls på inför
förbränningsförsök i labbskala.
Foto: Andreas Nilsson
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slamegenskaper. Dessutom kan den mikrobiella samman
sättningen korreleras till vissa processparametrar såsom
temperatur som varierar under året, men att det också
finns en stabil population som antagligen är beroende
av processutformningen på reningsverket. Projektet har
genomförts i samarbete med Gryaab i Göteborg.
Utvecklingen av molekylärbiologin
har öppnat nya möjligheter att
identifiera bakterier i aktivt slam
in situ.
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Effektiv fosforåtervinning med
reaktiva filter
Vilken roll spelar bakterier och organiskt material för
den fosforbindande förmågan hos reaktiva filtermaterial?
Filtren kan användas för att rena avloppsvatten och andra
vattenströmmar med förhöjda koncentrationer av fos
for. Med bättre kännedom om faktorer som kan störa
fastläggningen av fosfor kan filtermaterialen utvecklas
vidare och systemen optimeras.
I två fältförsök fick avloppsvatten från fyra hushåll
passera genom två olika filtermaterial: masugnsslagg
och Polonite. Fosfor och bakterier studerades, och hur
bindningen till filtermaterialet påverkades av höga res
pektive låga halter av organiskt material i avloppsvattnet.
I labbförsök undersöktes också filtermaterialet Sorbulite.
Resultaten visar på den stora betydelsen av låga koncen
trationer organiska ämnen i avloppsvattnet för att uppnå

Reaktiva filtermaterial i särskilt
utformade kretsloppsbrunnar
kan användas för att sluta
kretsloppet av fosfor som
kommer med avloppsvatten från
hushållen.
Illustration: Victor Cucarella
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god fosforreduktion och öka livslängden på filtermate
rialet. Polonite hade bättre förmåga att binda fosfor och
döda bakterier än Sorbulite. Sorbulite hade å andra sidan
bättre förmåga att avskilja kväve och organiskt material.
Slutsatsen blev att Sorbulite också är ett möjligt filter
material för borttagning av fosfor och kväve från avlopps
vatten. Ett sätt att optimera är att använda både Polonite
och Sorbulite. Resultaten har implementerats i den små
skaliga avloppsbranschen och ett spin off-företag.
Gunno Renman (närmast
kameran) har fältundervisning
om hur en enskild avlopps
anläggning med filterbädds
teknik ska anläggas.
Foto: Agnieszka Renman

Ny metod för metanomvandling
i deponier

Projekttitel
Ny metod för metanomvandling
i deponier

Uppåt 10 procent av alla metanutsläpp globalt kommer
från deponier. Metan är 23 gånger mer effektiv på att fånga
värme än koldioxid. Det gör att även små mängder metan
bidrar till den globala uppvärmningen. Det är viktigt att
hitta metoder för att minska metanutsläpp från deponierna.
Bakterien n-damo är tämligen nyupptäckt och högintressant
eftersom den kan oxidera metan till koldioxid i syrefri miljö.
Bakterien använder sig av nitrat eller nitrit i stället för syre.
Syftet med projektet var att undersöka möjligheten
att använda n-damobakterier för att minska metangas
utsläppen från deponin Albäck i Trelleborg. Olika
molekylärbiologiska verktyg för att beskriva mikroor
ganismerna har använts, som PCR, kloning och DNAsekvensering. Resultatet visar att levande n-damobakterier
verkligen förekommer i deponin. Om det finns n-damo
bakterier kan de också oxidera metan till koldioxid i syrefri
miljö. Det finns nu stor potential att lösa gåtan om hur
man på ett enkelt och billigt sätt kan behandla deponier
för att minska utsläppet av metangas. Genom att förstå
n-damobakterierna kan åtgärder kanske också vidtas för
att lindra metanläckage och göra mätningar som visar
storleksordningen av metanläckage från metanrika marker,
som mossar, myrmarker och smältande tundra.
I projektet har forskare från Lunds universitet inom
vattenresursplanering och avfallsteknik arbetat tillsammans
med mikrobiologer. Arbetet har gjorts i nära samarbete
med avfallsbranschen, och speciellt SYSAV, Sydskånes
Avfallsaktiebolag i Malmö.
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Foto: Shutterstock

Projekttitel
Användning av Anammox för
förbättrad kväveavskiljning i
avloppsreningsverk
Projektnummer
2010-140
Formas/Svenskt Vatten
Projekttid
2010–2013
Beviljat anslag
1 100 000 kronor
Projektledare
Elzbieta Plaza
KTH
elap@kth.se

126

Energieffektiv utrotning av Legionella
Projektet har utvecklat sin energieffektiva metod ”Ank
fotsvärmeväxlaren” för termisk behandling av infekterat
vatten. Metoden var ursprungligen tänkt för att bekämpa
Legionellabakterier i vatten, men den fungerar även mot
kolera och andra kända bakterier i vatten.
Vattentemperatur på 20–45 °C är mest gynnsam för
tillväxt av Legionella. Vid temperaturer över 70 °C dör
bakterierna omedelbart, men problemet är hög energi
kostnad. Projektets metod höjer vattentemperaturen så
att bakterierna dör, men genom intern värmeväxling
återanvänds den värme som använts för att desinficera
vattnet. Metoden imiterar vissa fåglars blodomlopp, det
som gör att de kan gå ”barfota” på is utan nämnvärda
värmeförluster.
Globalt dör 1,5 miljoner människor årligen på grund
av lunginfektioner som huvudsakligen orsakas av Legio
nella. Problemet är störst i fattiga länder men har ökat
kraftigt i Europa under senare år. En orsak kan vara att
förnybar energi och lågtemperatursystem (ackumulator
tankar) gynnar Legionella. Det är naturligtvis av stort
intresse att på ett enkelt och billigt sätt förhindra ytter
ligare utbrott. Projektet är ett samarbete mellan Algeriet
och Sverige.

Anammox för energieffektiv
kväverening
Den vanligaste metoden för kväverening i avloppsvat
ten kräver stora bassängvolymer, mycket energi för luft
ning samt extern kolkälla. En ny teknik för kväverening,
deammonifikationsprocessen, bygger på medverkan av
en särskild sorts bakterier som kallas anammoxbakterier.
Metoden behöver mindre luftning och behöver inte
organiskt kol.
I projektet har deammonifikationsprocessen studerats
vid låga temperaturer och kvävehalter, som är typiskt
för huvudströmmen av avloppsvatten. Försöken har
utförts i pilotskala vid Hammarby Sjöstadsverket i en
reaktor med biobärare. Processen var stabil ner till 13 °C,
men anammoxaktiviteten gick ner markant vid en
temperatursänkning från 16 till 13 °C. Temperatursänk
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ningen påverkade bakteriesammansättningen margi
nellt. En sänkning av kvävehalten i avloppsvattnet vid
13 °C hade liten effekt på både kväveavskiljningen och
sammansättningen av bakterier.

Pilotanläggning för studier av
deammonifikation.
Foto: Jozef Trela

Energieffektivisering av avloppsrening
Projektet har utvecklat ett datorbaserat benchmarking
verktyg för att utvärdera vattenkvalitet, driftkostnader,
resurseffektivitet och klimatpåverkan på ett integrerat
sätt. Verktyget är baserat på Benchmarking Simulation
Model No. 2 (BSM2) men utvidgas med förfinad utvär
dering av bland annat energianvändning och modeller för
växthusgasutsläpp. Det möjliggör att drift- och styrstra
tegier kan utvärderas ur ett bredare hållbarhetsperspek
tiv. Resultaten utvärderas också i ett livscykelperspektiv.
Sammantaget kommer detta att vara till stor nytta för
de reningsverk som vill använda modellering och simule
ring för att utveckla sina reningsprocesser.
Preliminära resultat visar att det i många fall finns en
motsättning mellan till exempel energieffektivitet (kost
nadsminimering) och växthusgasutsläpp. Lustgasutsläpp
från de biologiska processerna under ogynnsamma för
hållanden dominerar, men diffusa utsläpp av växthusga
ser vid reningsverken samt den energi som har gått åt
för produktion av bland annat kemikalier och kolkälla är
också av betydelse.
En färdigutvecklad modell verifieras och valideras i
en fallstudie i full skala på Käppalaverket i Lidingö, där
energianvändning och växthusgasutsläpp ska utvärderas
för hela verket.
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Forskargruppen kring Håkan
Jönsson. Projektet genomfördes
av forskare från SLU, KTH, IVL
och JTI.
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Utsläpp av växthusgaser från
avloppsrening och slamhantering
Målen för projektet var 1) att tillföra ny kunskap om
utsläppen av växthusgaser från avlopps- och slamhante
ring, och 2) att ge bra beslutsstöd för hur dessa utsläpp
kan minimeras. I projektet mättes utsläppen av lustgas
och metan från rejektvattenrening i SBR-reaktor, från
rejektvattenrening via anammoxprocess, från olika typer
av slamlagring under ett år, samt från olika spridnings
strategier för två typer av slam. (Rejektvatten är vatten
från slamavvattning.)
Mätningar på rejektvattenrening med anammox gav
genomgående låga utsläpp av lustgaskväve. Korttids
mätning på en rejektvattenanläggning med nitrifikation/
denitrifikation i SBR visade att utsläppen av lustgaskväve
kunde variera kraftigt. Systemanalys visade att växthus
effekten från rejektvattenrening i SBR kunde vara betyd
ligt större än från resten av hela reningsverket. Detta är
oroande, men dataunderlaget är för litet som underlag
för säkra råd.
Växthuseffekten från hanteringen av producerat slam
var betydande och dominerades av utsläppen från lag
ring, medan utsläppen från spridning och nyttiggörande
som gödselmedel var små. Utsläppen från slammet kan
minimeras genom minimal lagringstid och ammoniak
behandling av slammet. Ammoniakbehandling elimi
nerade utsläppen från lagringen av lustgas och minskade
kraftigt utsläppen av metan.
Projektet finns rapporterat i en rapport från Svenskt
Vatten Utveckling (2015-02).

Agnes Willén tar gasprov vid
mätningarna av växthusgaser
från slamlagringen.
Foto: Dick Gillberg
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Biofilter för dagvattenrening
I Sverige saknas lokal erfarenhet av dagvattenbiofilters
prestanda. Filtren används för fördröjning och rening av
dagvatten. Farhågor finns att de inte fungerar optimalt
under vinterperioden. Under vintern och våren kan det
uppstå problem med reningseffekten eftersom salthalten
i dagvattnet (och därmed andelen lösta metaller) höjs,
och de biologiska processerna och växtligheten påverkas
negativt av låga temperaturer.
Forskarna har undersökt inverkan av salt, temperatur
och vattenmättad zon på borttagning av metaller, sedi
ment och näringsämnen. En preliminär utvärdering vi
sar att dagvattenbiofilter kan vara en bra lösning på dag
vattenhantering även i områden med kallt klimat. Inom
projektet genomförs laboratorieförsök för att hitta rätt
sorts växter för biofilter i nordiska förhållanden.
Dagvattenbiofilter med och utan vattenmättad zon
vid olika temperaturer har undersökts med avseende på
förmågan att reducera vissa bakterier. Preliminärt verkar
dagvattenbiofilter med vattenmättad zon ta bort bakte
rier bättre än vanliga dagvattenbiofilter. Resultaten kom
mer att stödja implementeringen av dagvattenbiofilter i
Sverige och har spritts bland annat via klustret Dag&Nät
i Luleå.
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I ett projekt i Luleå letar man
efter växter som passar för
biofilter i nordiska förhållanden.
Foto: Godecke Blecken

Mikroelektrodmatriser för
dricksvattenövervakning

Projekttitel
Mikroelektrodmatriser för
dricksvattenövervakning

Målet med projektet var att utveckla nya sensorer som
baseras på mikroelektrodmatriser och lämpar sig för
kontinuerlig övervakning av vattenkvalitet i vattenverk,
vattenledningssystem och fastigheter. Arbetet har utförts
främst på Linköpings universitet, men viss sensortill
verkning har skett på Printed Electronics Arena i Norr
köping och på Electrum i Kista. Sensormetoden bygger
vidare på en tidigare uppfinning som kallas ”elektronisk
tunga”. Vidareutvecklingen av den elektroniska tungan
till mikroelektrodmatriser gör att sensorerna kommer att
fungera mycket bättre i dricksvatten och råvatten, vars
låga elektriska ledningsförmåga annars begränsar mät
ningarna.
En typ av mikroelektroder som har studerats bygger
på så kallade mikroband och matriser av sådana. Trots
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sin enkelhet har dessa sensorer de egenskaper man för
väntar sig av mikrosensorer när det gäller snabbhet och
detektionsgränser. De är även möjliga att skräddarsy och
har potential att massproduceras till låga kostnader. En
annan sensortyp är tillverkad på kisel och innehåller
flera hundra mikroelektroder i matrisen. Mikroelektro
derna är tillverkade av olika material som guld, platina
och rodium. Resultaten i projektet har varit så uppmunt
rande att forskarna nu i ett Vinnova-projekt undersöker
möjligheten att bilda ett avknoppningsföretag som kan
kommersialisera forskningsresultaten.

Projekttitel
Småskalig rening av BDT-vatten
– produktion av en vattenresurs

Bad-, disk- och tvättvatten som
vattenresurs

Projektnummer
2010-1134

Projektet ska bidra med kunskap för att utveckla enkla
och billiga system för lokal förädling av bad-, disk- och
tvättvatten (BDT-vatten) till en säker resurs lämplig för
bevattning och förstärkning av grund- och ytvatten.
Forskarna har studerat behandling av BDT-vatten med
filterbäddar med tre olika filtermaterial: bark, aktivt kol
och sand. Bark och aktivt kol har i laboratoriet visat på
mycket god reduktion av suspenderade partiklar, syre
förbrukande ämnen (BOD), fosfor och sjukdomsfram
kallande organismer. Behandling av högkoncentrerat
BDT-vatten och stora flöden har studerats. Bark och
aktivt kol gav mycket bättre rening än sand, framför allt
för reduktion av BOD. De hygieniska riskerna med att
använda det behandlade vattnet studeras också.
Flera kommuner rekommenderar i dag enskilda av
loppssystem som samlar klosettvattnet i tank och renar
BDT-vattnet lokalt. Internationellt är behoven av god
och robust rening av BDT-vatten mycket stora eftersom
mer än 80 procent av jordens befolkning producerar
källsorterat BDT-vatten som oftast hälls ut direkt på
marken, vilket ger stora sanitära olägenheter.
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Reningen av BDT-vatten studeras
i kolonner med bark, aktivt kol
och sand.
Foto: Sahar Dalahmeh
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Rening av avloppsvatten med
granulerat slam
En ny reningsteknik för avloppsvatten är aerobt granulerat
slam. Granuler är mycket kompakta och runda aggregat av
bakterier med extremt bra avskiljningsegenskaper. Detta
möjliggör en mycket kompakt reningsprocess. Bildandet
av granuler sker endast under vissa förutsättningar som
hög turbulens, hög organisk belastning följd av en längre
period med luftning och kort sedimenteringstid. Eftersom
granulerna är relativt stora, ofta 2–3 mm, skapas zoner in
uti med olika miljöbetingelser vilket kan utnyttjas för att
åstadkomma olika nedbrytningsprocesser samtidigt. Kun
skapen om hur granulerna bildas är begränsad och utma
ningen ligger i att kunna kontrollera tillväxten av dem så
att systemet gynnar de mikroorganismer som har förmåga
att bilda granuler i stället för flockar.
I ett projekt studeras uppstarten av granulreaktorer för
att förstå de mekanismer som styr granulbildningen och
om det endast är vissa grupper av bakterier som har för
måga att bilda granuler. Vidare har olika försök gjorts där
förhållandet mellan organiskt material och kväve i avlopps
vattnet varierats för att se hur detta påverkar dels granu
leringsmekanismerna, dels hur organiskt material och
kväve reduceras i reaktorn. Den mikrobiella populationen
i granulerna har studerats med molekylärbiologiska meto
der för att kartlägga selektionsmekanismerna i systemet då
de startas upp med aktivt slam från ett avloppsreningsverk.
Resultaten visar att granuleringsprocessen går snabbt vid
en gradvis sänkning av sedimenteringstiden. Populationen
ändras snabbt under uppstart, och granulerna har hög re
ningseffektivitet för organiskt material och kväve.
I ett annat projekt ska en ny typ av reningsprocess stude
ras där aerobt granulerat slam kombineras med membran
filtrering (MBR). Utmaningen är att få stabila granuler i
ett system där dels selektionsmekanismerna för bakterierna
är annorlunda, dels krafterna på granulerna troligtvis blir
större jämfört med en granulreaktor utan membranfiltre
ring. Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis att
leda till MBR-processer med avsevärt mindre igensätt
ningsproblem och högre reningseffektivitet. Tekniken är
troligtvis mest lämplig för mindre reningsverk samt för re
ning av delströmmar. På sikt kan resultaten även användas
i mer global skala då många länder har vattenbrist och åter
användning av avloppsvatten börjar bli viktig. Membran
bioreaktorer är lämpliga i det här sammanhanget eftersom
de hela tiden producerar vatten av hög kvalitet.
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Aerobt granulerat slam.
Foto: Britt-Marie Wilén
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Sekventiell behandling av
blandförorenad jord

Projektnummer
2010-2254
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Syftet med projektet var att sanera förorenad jord på ett
miljö- och resurseffektivt sätt så att behandlad jord
kan lämnas på plats eller deponeras säkert. Minskade
saneringskostnader skulle möjliggöra behandling av fler
platser.
Forskare undersöker tillsammans med RagnSells AB
möjligheterna att påverka materialets farlighet genom
flera olika behandlingar för att ta bort eller binda farliga
ämnen. Det är en stor fördel om blandningar av olika
föroreningsslag kan hanteras i samma process. Metoder
som utvecklas i projektet omfattar kemisk extraktion
av arsenik (As), kvicksilver (Hg) och polycykliska aro
matiska kolväten (PAH) med hjälp av nedbrytbara lös
ningsmedel i kombination med rening av tvättvattnet
samt stabilisering av arsenikförorenad jord. I alla dessa
processer används restprodukter, till exempel från av
loppsrenings- och energiindustrier, restprodukter som i
sin tur måste behandlas och omhändertas. Det vill säga
man använder avfall för att behandla avfall.
Resultaten visar bland annat att tvätteffekten av det
framtagna nedbrytbara lösningsmedlet är lika stor som av
marknadens vanliga men icke-nedbrytbara tvättmedel.
Dessutom kan upp till 99 procent av föroreningarna i
tvättvattnet tas bort med hjälp av ett filter tillverkat av
avloppsslam.
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Övre bilden: Tillverkning av
lösningsmedel från avfall i stor
kolonn, kopplad till jordtvätt i små
kolonner. Nedtill: Stabilisering
av metaller i syrefri miljö genom
utfällning av metallsulfider.
Foto Jurate Kumpiene
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Nedbrytning av POPar i restprodukter
Projektet undersökte möjligheten att avgifta askor från
dioxiner och furaner men även andra långlivade orga
niska föreningar (POPar) med mikrovågor som energi
källa. Forskare från Umeå universitet samarbetar med
Stena Metall. De organiska föreningar som studeras
sitter bundna till kolpartiklar i askan och bryts ner vid
höga temperaturer. Mikrovågor genererar höga tempe
raturer då kolpartiklar effektivt absorberar mikrovågorna.
Det gör att mikrovågor är en lämplig kandidat som
energik älla vid efterbehandling av aska för att bryta ner
POPar.
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I första fasen har aska behandlats med mikrovågor i en
labbskalereaktor på 3 kW med askmängder upp till 200 g.
Försök har också gjorts i mindre skala med batcher på 2 g
vid University of York. Som komplement har samma
aska behandlats med en konventionell värmebehandling
för att kunna utvärdera vinsten med att använda mikro
vågor som energikälla.
De första resultaten visar att POPar går att bryta
ner när aska utsätts för mikrovågor samt att dioxiner
och furaner påverkas olika av behandlingen. Askans
sammansättning påverkar möjligheterna att avgifta askan
från POPar. Behandlingen med mikrovågor möjliggör
kortare behandlingstid jämfört med den konventionella
värmebehandlingen, vilket skulle kunna innebära stora
tidsvinster i en eventuell behandlingsprocess.

Flygaska behandlad med
mikrovågor.
Foto: Lisa Lundin

Lisa Lundin förbereder aska för
mikrovågspyrolys vid University
of York.
Foto: Eva Weidemann

Jordtvätt och återvinning av koppar
och krom
Det finns mer än 80 000 potentiellt förorenade områden
i Sverige och metaller är ett stort problem på ungefär
hälften av platserna. Deponering är den vanligaste sa
neringsmetoden, men är inte hållbar på sikt bland annat
därför att de värdefulla metaller som finns i de depone
rade massorna inte återvinns. Projektet syftar till att i
labbskala utveckla en metodik för att sanera mark som är
förorenad med metaller på ett miljömässigt och hållbart
sätt och samtidigt återvinna värdefulla ämnen.
Grunden i processen är att tvätta ur intressanta metall
föreningar med hjälp av olika lakvätskor, företrädesvis
avfallssyror, och återvinna metallerna från lakvätskorna.
Det har visat sig att koppar effektivt kan lakas ut från
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Forskarna har hämtat mark
prover i ett område i Dalsland
som är kraftigt förorenat av
koppar.
Foto: Karin Karlfeldt Fedje
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Försöksyta vid Brännkläppen
utanför Boden där en blandning
av morän och grönlutsslam läggs
ut som ett tätskikt.
Foto: Maria Mäkitalo
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förorenade jordar, medan krom är svårare. Det går att ut
vinna koppar av hög renhet (>99,9 procent) från laklös
ningarna. De kvarvarande jordresterna innehåller lägre
halter av potentiellt giftiga metaller efter tvättprocessen
och kan i vissa fall hanteras på deponier för icke-farligt
avfall. Metoden har stor potential och om den ges tillfälle
att testas i större skala kan det resultera i den första håll
bara saneringsmetoden för metallförorenade områden,
där hittills outnyttjade resurser används.

Två avfallsproblem – en lösning
Gruvbrytning genererar mycket stora mängder avfall i
form av gråberg och anrikningssand. När sulfidhaltigt
gruvavfall oxideras i kontakt med syre och fukt bildas ett
surt lakvatten som kan ha höga metallhalter, vilket kan
leda till negativa miljöeffekter. Detta kan pågå i hundra
tals eller tusentals år i en enskild deponi. Två vanliga sätt
att hantera problematiken med sura lakvatten är antingen
att begränsa syretillgången i avfallet, eller att kalka det
sura vattnet vilket leder till stora mängder av potentiellt
giftigt slam.
Användning av andra material som till exempel indu
striavfall för att förhindra de negativa effekterna skulle
lösa två avfallsproblem samtidigt. I projektet studeras
grönlutsslam, en alkalisk restprodukt från pappersindu
strin. Målet är att ta fram metoder för hur grönlutsslam
skulle kunna användas för att förhindra uppkomsten av
sura lakvatten – i blandning med gruvdriftens egen an
rikningssand eller med oklassificerad morän för att kon
struera tätskikt på gruvavfallsdeponier, eller som tillsats
till gråberg för att skapa en beläggning på de reaktiva
mineralytorna. Projektet bedrivs med labbförsök i kom
bination med fullskaleförsök i fält, i nära samarbete med
gruvföretag som Boliden och Dragon Mining och med
skogsindustrin via dess samarbetsorgan Processum.
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Nanoteknologi för skydd mot
skadeinsekter

Projekttitel
Nanoteknologi för innovativt
skydd mot skadeinsekter

Projektet har som mål att utveckla nya och kraftfulla sätt
att förstärka naturliga försvarsmekanismer hos växterna
och öka deras tolerans mot stress, i första hand skade
insekter. Detta har stor betydelse i allt varmare och fukt
igare klimat som gynnar skadeinsekterna.
Forskarna studerar hur man med hjälp av nano
partiklar skulle kunna hjälpa växten att förse sig med
specifika mikroelement som förhindrar att insekter an
griper den, eller ”lära” växten att producera lukter som
skrämmer skadeinsekter alternativt förbättrar växtens
förmåga att befästa kontakt och samarbete med växt
skyddande mikroorganismer (biopesticider).
Forskarna framställer nanopartiklar av vanliga mineral,
som sand och kalksten, och studerar hur man skulle
kunna administrera dem till en växt tillsammans med
mikroelement, biopesticider eller repellenter. De har vi
sat att det med hjälp av nanoteknologin går att mång
dubbla växternas resistens mot torka och växtsjukdomar.
Forskarna har även lärt sig att producera ytmodifierade
partiklar av kalksten som vid upptag förhoppningsvis
ska kunna förhindra att bladlöss orkar suga växtsaften.
Det har visat sig att mineralnanopartiklar kraftigt kan
förbättra samverkan mellan växtrötter och biopesticid
mikroorganismer.
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Bladlöss på en växt och schematisk representation av projekt
idén – att förstärka en växts
resistens mot bladlöss genom
upptag av mineralnanopartiklar.
Bild: Velimir Ninkovic och Robert
Glinwood
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Foto: Simon Isaksson

Vattenrening med cellvägg som modell
Kan vi härma naturen för att rena vatten? Naturen renar
vatten på ett väldigt energieffektivt sätt. För grov vatten
rening används i dag naturens resurser för att avskilja
vatten från partiklar och smuts genom att vi pumpar
vattnet genom grusåsar. Nästa steg i naturens vatten
rening involverar noggrannare metoder som resulterar i
att vi bland annat kan äta frukt från ett träd som lever
på annars otjänligt vatten. Trädets vattenrening sköts
av celler, där cellväggen utgör en viktig del. Cellväggen
skyddar cellen från yttre hot samtidigt som den måste
tillåta intag av bland annat vatten för att cellen ska över
leva. Vattentransporten sker genom aquaporiner, pro
teiner som bildar vattentunnlar genom cellmembranet.
Dessa är mycket effektiva och selektiva, endast H2O tillåts
passera.
Naturen har alltså försett oss med ett energieffektivt
och selektivt vattenfilter. Kan vi dra nytta av det? Pro
jektet fokuserar på att utveckla ett förenklat naturligt
vattenf ilter. Detta är uppbyggt av aquaporiner i ett lipid
bilager som placerats på en stabil grund av porös kisel
oxid. Lipidbilagret utgör en barriär som endast passeras
av det vatten som går genom aquaporinerna. Det rena
vattnet flödar till sist genom porerna i kiseloxiden utan
oönskade kemikalier eller partiklar.

Projekttitel
Titanbaserade jonutbytare för
vattenrening

Titanbaserade jonutbytare för
vattenrening

Projektnummer
2012-1410

Målet är att utveckla effektiva, regenererbara och relativt
billiga titanbaserade jonbytare (Ti-IE) för att avlägsna
giftiga metaller från avloppsvatten. Världens produktion
av avloppsvatten uppskattas till 1 500 km³ per dag. De
traditionella metoderna för rening når inte EU:s gräns
värden och är kostsamma. Utveckling av Ti-IE-adsor
benter skulle vara ekologiskt och ekonomiskt intressant
för samhället. Titanfosfatmaterial har redan visat hög se
lektivitet mot metallkatjoner vilket leder till att intresset
ökar för dessa sorbenter.
Projektet omfattar tre forskare från Luleå tekniska uni
versitet som samarbetar med forskare från Kola Science
Centre (Ryssland) och Boliden AB. Adsorbenternas sorp
tionskapacitet studeras först med satsförfarande och vidare
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med kolonnmetoden. Karakteriseringen av olika Ti-IE
utförs med olika analysmetoder för att fastställa deras
struktur och egenskaper. En särskild sorbent som ut
vecklats vid Luleå tekniska universitet har visat riktigt bra
sorptionsegenskaper jämfört med amorfa titanfosfater som
utvecklades tidigare av Kola Science Centre. Ytterligare
experiment genomförs för att bestämma exakt struktur
och ytegenskaper hos denna sorbent.
Titanfosfatadsorbent med olika
metalljoner adsorberade från
vattenlösningar.
Foto: Oleg N. Antzutkin

Biosorption i aktivslamprocessen
Aktivslamprocessen är en mycket vanlig teknik för av
loppsvattenrening. Den används framför allt för att ta
bort organiska föroreningar, genom oxidation eller ad
sorption. Vi vet ganska väl hur oxidationsprocessen
fungerar, men de mekanismer som styr adsorptionspro
cessen är mera okända. Syftet med projektet är att under
söka hur egenskaper hos avloppsvattnet och det aktiva
slammet påverkar adsorptionen av organiska ämnen.
Forskarna provtar avloppsvatten och slam på reningsverk
och gör adsorptionsexperiment i laboratorium. De kom
munala VA-organisationerna Gryaab och VA Syd deltar.
Resultat hittills har visat att aktivt slam kan adsorbera
0–100 mg organiskt material per gram slam. Typen av
slam har stor påverkan på hur mycket som kan adsor
beras. Förhoppningen är att genom bättre förståelse av de
mekanismer som påverkar adsorptionsprocessen få större
möjlighet att modellera och designa aktivslamprocesser
där adsorption spelar en viktig roll. Utveckling av nya
aktivslamprocesser där adsorption och andra icke-oxide
rande mekanismer används är ett forskningsområde som
har fått allt mer uppmärksamhet. Det kan leda till mer
hållbara reningsverk som konsumerar mindre energi och
där det organiska innehållet i avloppsvattnet kan utnytt
jas för att till exempel producera biogas, biodiesel eller
andra resurser.
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Blandningar av aktivt slam och
avloppsvatten.
Foto: Oskar Modin
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Provtagning av sediment från
underjordisk dagvattenbassäng.
Foto: Karin Björklund

Trafik är en av de största
källorna till organiska föroreningar i dagvatten.
Foto: Karin Björklund
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Organiska föroreningar i dagvatten
Dagvatten innehåller organiska föroreningar i halter
som ofta överstiger miljökvalitetsnormer. Rening av dag
vatten anses därför vara av stor betydelse om man ska
uppnå de satta målen för god vattenkvalitet. Projektet
fokuserar på avskiljning av organiska föroreningar med
hjälp av retentionsdammar och filter med adsorberande
media. Material lämpliga att använda i adsorptionsfilter
testas och jämförs med avseende på föroreningsupptag
ningsförmågan, i både bägarförsök och genom att låta
förorenat dagvatten passera genom filterbäddar i pilot
skala. Avskiljningsförmågan i dammar studeras i fält
genom att mäta inkommande och utgående vattenhalter
och -volymer, samt föroreningsinnehållet i stillastående
matriser (biofilm och sediment).
Hittills har försöken visat att flera billiga rest
produkter, som plastfibrer, bark och sågspån, med fördel
kan användas för att fånga upp organiska föroreningar i
dagvatten, men att andra typer av material, exempelvis
mineral, behövs för att rena bort metaller.
Målet är att forskningen ska bidra till effektivare me
toder för behandling av dagvatten, vilket kan leda till
friskare vattendrag. Resultaten är av intresse för aktörer
som är ansvariga för dagvattenkvalitet, till exempel
markägare, kommuner, transport- och miljömyndig
heter. Studierna sker i samarbete mellan forskare på
Chalmers och University of British Columbia (Vancouver)
samt utvecklare av filter och tekniska konsulter i både
Sverige och Kanada.
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Fluorescensbaserade indikatorer på
dricksvattendesinfektion
Organiskt material förekommer i alla naturliga vatten.
Mängden och karaktären påverkar kostnad och effek
tivitet i dricksvattenbehandling. Desinfektion genom
klorering och/eller UV-strålning är det sista steget i ett
dricksvattenverk. Men lite är känt om hur variationer i
det organiska materialets sammansättning påverkar des
infektionen.
Projektets syfte är att få större kontroll över dricksvat
tens desinfektion och mer tillförlitlig dricksvattenkvalitet
till lägre kostnad. Vissa komponenter i organiskt material
skyddar mikrober under desinfektion. Andra producerar
oönskade biprodukter (lukter, föroreningar) eller leder till
återväxt av mikrober i dricksvattennätet. Projektet kom
mer att utveckla bättre metoder för att övervaka dessa
komponenter. Det genomförs inom forskningsgruppen
DRICKS vid Chalmers, i samarbete med dricksvatten
leverantörer i hela Sverige. Forskarna ska spåra olika
komponenter i organiskt material genom att använda
fluorescensspektroskopi, som är en snabb och billig
metod som kan bli föremål för online-implementering.
De samlar in vattnets ”fingeravtryck” genom fluorescens
vid olika desinfektionssteg för att identifiera mönster i
det organiska materialets sammansättning.
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Vattnets ”fingeravtryck” genom
fluorescens visar hur karaktären
på det organiska materialet
förändras under beredningen
av dricksvatten.
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En larv av äppelvecklaren odlar
jäst i äppelsorten Discovery.
Den gamla gången till vänster
visar att jästen skyddar mot
svampangrepp; äpplet möglar
inte. I den nya gången till höger
”odlar” larven jäst, i stället för
att äta av frukten i någon större
utsträckning.
Foto: Peter Witzgall
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Dödligt samspel mellan jäst och virus
Jäst som attraherar insektslarver – i kombination med
patogent virus – är basen för en ny kontrollteknik mot
skadeinsekter. Jästen stimulerar insektslarven till att
äta och säkerställer att den får i sig viruset. Metoden är
miljövänlig och genom valet av virus också artspecifik.
Hypotesen är att tekniken kan utvecklas till att omfatta
ett antal ekonomiskt viktiga fjärilsskadegörare. De första
fältförsöken med äpplevecklaren Cydia pomonella och
nattflyet Spodoptera frugiperda är mycket lovande.
I Sverige samarbetar SLU och Mittuniversitet när det
gäller utveckling av jästformuleringar för fältförsök, som
genomförs av forskare i Argentina, Colombia, Italien och
USA. Ett avknoppningsföretag, Phero.Net AB, har tagit
patent på metoden.
Forskarna identifierar substanser som ger upphov till
larvernas kemosensoriska beteende. Molekylära metoder
används för artbestämning av mikroorganismer och för
att kartlägga syntesvägarna för bioaktiva föreningar.
Metoden erbjuder en utomordentlig möjlighet att ut
veckla en helt ny växtskyddsteknik som kan bidra till
att kontrollera skadeinsekter i globalt viktiga grödor som
bönor, ris och soja.

Tidig upptäckt av virussjukdomar
i potatis
Syftet med projektet är att utveckla ett hållbart skydd
mot växtvirus i produktion av potatisutsäde. Ett friskt
utsäde är en av de viktigaste förutsättningarna för all
potatisodling. Preliminära resultat visar att genom an
vändning av en infraröd (IR) kamera kan virusangripna
växter upptäckas långt innan symptomen blir synliga för
det mänskliga ögat.
Genom kombination av entomologi, växtekologi och
den senaste tekniken inom fjärr- och bildanalys ska
en ny metod utvecklas för automatiserad upptäckt av
virusinfekterade potatisplantor. Forskarna undersöker
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bladtemperaturförändringarna på virussmittad vävnad
med hjälp av en IR-kamera för att studera infektions
dynamiken.
Nya metoder av bildbehandling och mönsterigen
känning ska utvecklas för att möjliggöra konstruktion
av mekaniserade verktyg för upptäckt och automatisk
borttagning av virusinfekterade växter i potatisfält. Sam
arbete med potatisutsädesodlare och Termisk System
teknik AB, som är specialiserad på utveckling av IRkamerasystem, ökar möjligheten att utveckla kommersi
ella produkter. Den nya metoden baserad på den termis
ka sensortekniken kommer att reducera virusspridningen
avsevärt och bidra till högre avkastning, samt minska
miljöpåverkan inom potatisutsädesproduktion.

Velemir Ninkovic gör mätningar
av bladtemperatur på potatis
med IR-kamera.
Foto: Dimitrije Markovic
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