En strategisk forsknings- och innovationsagenda för

Välfärdens material från uthållig skogsråvara
Visionen
Vår vision är hållbar produktion av välfärdens material baserad på uthålligt framställd
skogsråvara som en del i en global tillväxtekonomi. Vägen för bioekonomin ska stakas ut som
en omställning från fossila råvaror till en uthållig råvarubas. Vi styrs av en sammanvägning av
vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt, socialt och ekologiskt motiverat. Vi vill
skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. De stora
utmaningarna är att få råvarorna att räcka till samt att skapa effektiva produktionsprocesser
för innovativa produkter som är anpassade för ett hållbart samhälle.
”Välfärdens material från uthållig skogsråvara” är en FoI-agenda med målet att identifiera och
beskriva de luckor som behöver fyllas för att företagen skall kunna lansera nya uthålliga
produkter för:
•
•
•

Textila fibrer
Förpackningar för drycker och våta livsmedel
Personliga hygienprodukter

Detta är breda grupper av konsumentprodukter, framställda av vedpolymerer och tillverkade i
stora volymer, som behövs för att förenkla livet i vardagen – i Sverige, Europa och i övriga
världen.

Området
Förpackningar, blöjor och textil ingår i de konsumentprodukter som vi använder dagligen och
som ofta hjälper människor till ett bättre liv. I många länder är välfärdens material en
självklarhet både i privata och i offentliga sammanhang. Produktionen idag innebär enorma
materialflöden som dessvärre till stor del baseras på begränsade resurser såsom fossila råvaror
för att exempelvis göra plastförpackningar, syntetfibrer och superabsorbenter eller
textiltillverkning från bomull som tar orimligt stora arealer av odlingsbar mark i anspråk och
förknippas med höga bevattningsbehov. I framtiden måste vi se till att vi kan producera
resurseffektiva och uthålliga ersättningsmaterial som är minst lika bra eller bättre än de
fossilbaserade materialen. Om materialflödena anpassas till en uthållig råvara, effektiva
förädlingsprocesser och en genomtänkt återvinningsprocess kan vi inte bara vinna en
konkurrenskraftig ”grön tillväxt” utan också bidra till en minskad klimatbelastning och säkra
industrins råvarutillgång.
De uthålliga byggstenar som naturen förser oss med på land finns huvudsakligen i ettåriga
växter och träd – i ett industriperspektiv kallas detta lantbruk och skogsbruk. Dessutom finns
en stor marin potential. Traditionellt används lantbrukets produktion för mat och skogsbrukets
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produktion till byggnadsmaterial, papper och energi. Framför allt är svenskt skogsbruk och
skogsindustri ett svenskt styrkeområde. Skogsindustrin står för omkring 12 % av Sveriges
årliga varuexport och sysselsätter omkring 200 000 personer direkt eller indirekt. Sedan flera
år tillbaka har skogsindustrin aktivt verkat för att bedriva FoI kring nya användningsområden
för den svenska skogen där man siktar på nya material utifrån ett kaskadtänk där man
återanvänder material i nya sammanhang och i varje steg bryter sönder materialet så lite som
möjligt. I ett slutperspektiv bör materialet gå till energiåtervinning eller rötning men
dessförinnan har skogens material tjänat som ett antal produkter som vi behöver i vårt
samhälle, se exempel i figur 1.
I vår forsknings- och innovationsagenda vill vi bygga upp en öppen gränsöverskridande
behovsdriven FoI som förser våra värdekedjor med de metoder och verktyg som vi behöver
för att uppfylla vår vision ”Välfärdens material från uthålligt skogsråvara”. I värdekedjorna
bygger vi tillväxt och konkurrenskraft genom att tillvarata byggstenar från skogen och i
branschöverskridande samverkan vidareförädla dem till nya resurseffektiva material.

Figur 1: Ett exempel på kaskadanvändning av vedfiber. Skogen används till
konstruktionsmaterial där en del spill och virke av sämre kvalitet går till produktion av
pappersmassa. I ett nästa steg återvinns fibern i form av gamla tidningar och kartong och
man tillverkar nya pappersprodukter med inblandning av returpapper. När fibern tjänat ut
som pappersråvara används cellulosafibern till kompositmaterial och slutligen för energiproduktion.
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Färdplanen
Forskningsutmaningar
•

Nya och effektiva separationsprocesser – Det finns ett behov av nya och effektiva
separationsprocesser för skogs- och lantbrukets råvaror. Dessutom behövs
separationsprocesser för restprodukter inom traditionell skogsindustri till exempel
separation av restkemikalier och biomolekyler.

•

Hygien – Det finns ett behov av effektiva torkningsprocesser för fiberbaserade
absorbenter. I forskningsprojektet WooDi togs ett koncept fram med en tvärbunden
supramolekylär struktur som frystorkades för att finstrukturen inte skulle kollapsa.
Denna teknologi är inte ekonomiskt hållbar utan vi behöver finna alternativa
torkmetoder där finstrukturen av fibernätverket bevaras.

•

Förpackning – Det finns ett behov av uppskalningsbara processer samt material- och
produktutveckling inom förpackningsområdet. I forskningsprojektet Formulosa tog man
fram en prototyp för ny förpackning för dryck och fokus låg på smältbearbetning av
fiberkomposit. Fortsatta utmaningar handlar om uppskalningsbara tekniska processer
syftande till vätskekartong med förhöjda mekaniska egenskaper, lägre förbrukning av
tillsatser och processvatten samt användning av cellulosaförstärkt termoplastkomposit
till förpackningens förslutningsdel. Därtill kommer barriärer för vätska, syre och luft
samt friformade förpackningar.

•

Textil – Det finns ett behov av, och plats för, alternativa teknologier för framställning av
textila fibrer från vedcellulosa. Idag finns viskos och lyocell som kommersiella
alternativ. Ingen process är helt perfekt och det finns plats för en ny process med
förbättrad kostnads- och miljöprofil samt större flexibilitet. För att kunna designa en ny
process behöver vi förstå de mekanismer som styr upplösning och koagulering av
cellulosa och därigenom välja rätt kemi, optimera processen och styra
materialegenskaperna

•

Produktionsprocesser och tillgång till pilotanläggningar – Efterhand när de grundläggande processerna är kända kommer nya utmaningar med att skala upp tillverkningseller produktionsprocesserna. Detta innebär både ytterligare forskning och tillgång till
pilotutrustning. Vissa delar kan göras genom simulering med matematiska modeller. För
att producera större mängder material eller produkter behövs även tillgång till en
pilotanläggning.

Branschöverskridande utmaningar
•

Strategi för bioekonomin – Det finns behov av att ta fram en nationell långsiktig strategi
med tillhörande mål för bioekonomin. Gemensam handlingsplan och strategi med
Europa behövs. Skogsindustrin är en svensk basindustri som kan bidra till en
omställning från en oljebaserad till en biobaserad ekonomi. Skall detta ske måste det
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finnas driv och uthållighet från samhället. Individer i olika branscher måste kunna se
frågeställningar utifrån varandras perspektiv och på så sätt öka sin egen förståelse.
•

Det finns behov av att ta fram en ny modell för handel med IPR. Risken finns att olika
IPR-skydd blockerar seriösa försök att ta steg mot en skoglig bioraffinaderistruktur.
Forskning och utveckling görs i olika konstellationer och destruktiva låsningar kan
uppstå. Viktiga parametrar är samverkan och generositet.

•

Det finns behov av att ta fram en ny modell för investeringskalkyl i en bioekonomi. Hur
startas tillverkning av nya produkter i stora traditionella branscher där man värderar
investeringar för nya produkter med samma mall som för långsiktiga och riskfria
investeringar?

•

Det finns ett behov av att driva fram en effektiv industristruktur kring biomaterial.
Förslagsvis nya branschöverskridande företagsbildningar där skogsindustrin och
kemikalieindustrin eller plastindustrin samverkar i en helt ny industriell struktur.

•

Det finns ett behov av förändring av utbildning och forskning på universitet och
högskolor. Utbildningar i takt med tiden och snabba rekryteringsprocesser till
forskartjänster. Skapa kompletterande karriärsvägar. Anpassa kemitekniken till Sveriges
förutsättningar idag.

•

Det finns ett behov av utveckling av återvinningsbara produkter med nya bioråvaror i
stället för att substituera material i befintliga produkter. Hur löser vi grundbehoven om
dagens produkter inte existerar? Många av dagens produkter är funktionsoptimerade och
har en sammansättning utifrån de komponenter de innehåller idag. Med nya
komponenter från skogsråvaror kan övriga delar behöva kompenseras.

•

Det finns ett behov av förstå hur konsumenterna tänker inför omställningen till nya
biobaserade material. Hur skapas förtroende för nya material? Man vill väl om man
förstår. Här kan beteendevetare och industridesigners hjälpa till med affärserbjudandet.
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Figur 2: Färdplanen för omställning av välfärdens material till en uthållig råvarubas. De
viktigaste utmaningarna för en fungerande innovationsprocess inom textil, förpackningar och
hygien. Den övre cirkeln indikerar det branschens forskningsutförare och företag kan bidra
med. I den undre cirkeln behövs hjälp från samhället och andra branscher.
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Fördjupning
Innovationsprocessen
En innovationsprocess består av flera steg där idén och forskningen bara är början på
processen. En stor del av innovationsprocessen ligger i företaget eller hos entreprenören – att
omvandla bra koncept till färdiga affärer. Ett företag kan vara stort eller litet och kan agera på
en snabbrörlig eller långsam marknad. Ett företag kan också ha en historia och en befintlig
infrastruktur att ta hänsyn till – strategier, beslutsvägar, maskinpark, etc. Alltså en innovationsprocess måste på något sätt skräddarsys utifrån bransch eller enskilda företag. Ett
nystartat företag behöver kapital medan ett stort företag kan ha svårt att ändra riktning.
Gemensamt för en innovationsprocess är dock att man utgår från långt fler idéer än antalet
nya produkter som lanseras. Längs denna väg finns kanske förstudier, forskning, utveckling,
uppskalning, demonstratorer, profit & loss, demoanläggningar, verifiering, investering och
lansering. Kostnaderna för de olika faserna ökar med ökande komplexitet och innovationsprocessen måste vara en integrerad del av företagets strategi för utveckling och affärsmål.
Mellan de olika faserna måste finnas beslutsgrindar där beslut fattas om vilka spår som skall
fortsätta till nästa fas, vilka spår som skall läggas ner och vilka spår som skall parkeras.
Framgångsfaktorn är att våga gå framåt med en innovationsstrategi som bygger på logik där
man steg för steg ser på nuläge utifrån bästa potential (som i schack) och vågar mixa detta
med magkänsla, övertygelse och risktagande för att vinna (som i poker). Nyckelorden är bra
idéer, mycket arbete, engagemang och ett företag i ständig rörelse.
I sin enklaste form kan en generell innovationsprocess ses som en tratt där vi startar med
väldigt många idéer eller möjligheter och där detta kondenseras ner till några lönsamma
koncept som genomförs och lanseras – och som passar in i företagets affärsidé, industristruktur och omvärldssituation. En bra tratt skall i detta sammanhang inte vara helt tät utan det
skall finnas ett ut- och inflöde längs processen – alltså hål för informationsflöde i trattens
ytterhölje. Se exempel på generell innovationsprocess i figur 3.

FoI-agendan
”Välfärdens material från uthållig skogsråvara” är en FoI-agenda som identifierar och
beskriver de luckor som behöver fyllas för att företagen skall kunna lansera nya uthålliga
produkter för:
•
•
•

Textila fibrer
Förpackningar för drycker och våta livsmedel
Personliga hygienprodukter

Vi tänker en behovsdriven FoI som förser värdekedjorna med metoder och verktyg som
behövs för att lösa utmaningar kopplade till framtagning av nya materialkoncept för våra
välfärdsmaterial. Mycket av detta arbete kan drivas som öppen FoI och delas med andra
aktörer inom helt andra branscher – en slags ”open innovation arena” där vi branschöverskridande delar med oss av varandras erfarenheter och kompetenser och där samspelet
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präglas av generositet mellan aktörerna. Samtidigt är det fortfarande viktigt att hålla isär den
FoI som kan göras branschöverskridande och öppen med den produktnära del där företagen
bygger konkurrenskraft. I slutändan är det styrkan hos företagen som bygger välstånd och
arbetstillfällen för Sverige. En bra modell är där värdekedjor kombineras med öppen behovsforskning och man kan arbeta branschöverskridande.
Den föreslagna FoI-agendan ligger i linje med Sveriges och Europas omställning mot en
bioekonomi och drivkraften kan stärkas med hjälp av politiska beslut och styrmedel på
nationell och europeisk nivå. Många material till exempel ligninfiber- och cellulosakompositer kommer att kunna ersätta befintliga material inom helt nya branscher, exempelvis
inom transport, fordon, bygg och el-utrustning. Då måste även maskinutrustning, tillverkningsmetoder och återvinningssystem hänga med och förändras.
Den föreslagna färdplanen består av delar som berör olika aktörer:
•
•
•

Den offentliga världen = politiken & forskningsstyrning
Den akademiska världen = universitet och institut
Den privata världen = företag

Figur 3: Skiss över en generell innovationsprocess. Många aktiviteter följer efter traditionell
forskning (möjlighetsfasen) såsom säkerställande av råvarutillgång, design av och offerter för
produktionsanläggningen, miljötillstånd, anpassning av marknadsorganisationen,
uppbyggnad av kundsupport och logistik, etc.

7

Behov och utmaningar i FoI-agendan
Inom ramarna för den föreslagna FoI-agendan har behov och utmaningar identifierats som
behöver lösas och belysas inför en omställning mot en bioekonomi. Dessa ges nedan under
rubrikerna basforskning, produktforskning, strukturella utmaningar, uppskalning, marknad
och branschöverskridande kopplingar.

Basforskning
Modifiering av cellulosa
Här tänker vi oss effektiva reaktioner i vattenmiljö eller i hållbara upplösningssystem där vi
förser cellulosa med funktionella grupper nödvändiga för nya materialapplikationer. Hydrofoberingsreaktioner för förbättrad kompatibilitet med plastmatriser, funktionalisering med
hydrofila och antibakteriella grupper för hygienapplikationer, samt modifieringar mot
funktionella textila fibrer är några exempel.
Separationsprocesser
Grunden för att använda komponenterna i veden är att ha tillgång till effektiva processer för
att göra en separation på den nivå vi önskar och en upprening av de olika produkterna.
Dessutom måste vi ofta lösa utmaningen med recirkulation och upparbetning av de processkemikalier vi använder. Hantering av vatten kostar pengar. En stor utmaning är att utveckla
energi- och resurseffektiva processer.
Karakterisering
Viktigt att finna samband mellan analysdata och makroegenskaper genom karakterisering av
material på molekylnivå, supramolekylär nivå, morfologisk nivå samt på makroskala. Fokus
bör ligga på metoder som ger karakterisering på flera strukturnivåer och underlättar koppling
till makroegenskaper som fastfas-NMR, datortomografi, mikroskopi, GPC-baserade metoder
mm.

Produktforskning
Förpackningar för dryck och våta livsmedel
Här står slaget mellan pappers- och plastbaserade förpackningar för drycker och våta
livsmedel. Miljöprofilen är inte helt självklar. En vätskekartong består inte helt av hållbara
komponenter. Ofta finns ett plastskikt och kanske ett aluminiumskikt som barriär mot vätska
och syre. För till exempel PET-flaskor finns ett retursystem i vissa delar av världen som gör
att miljöprofilen förstärks. Dessutom kan man tillverka till exempel fleecekläder från
återvunnen PET. Komposterbarheten är dock dålig om PET-flaskan hamnar i naturen. En stor
utmaning är att framställa kostnadseffektiva biobaserade barriärer för vätska, gas och ljus. En
annan utmaning som delas med många materialområden är att tillverka lätta och styva
material.
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Textila fibrer
Textila processer baserade på vedcellulosa har en stor potential att bidra med ett hållbart
alternativ till bomull och polyester. Idag finns viskos- och lyocellprocessen som alternativ när
vedcellulosa används som råvara. Även om råvaran är förnybar är processerna inte särskilt
miljövänliga eller kostnadseffektiva. Det finns marknadsutrymme för en ny process som ger
egenskaper i viskos- eller i lyocellområdet men som ger en bättre kostnads- och miljöprofil.
Det handlar om att använda ett upplösningssystem där kemikalierna för upplösning och
koagulering går att återvinna och recirkulera kanske genom att utnyttja den kemikalieåtervinning som finns i ett sulfatmassabruk. En förutsättning för en ny cellulosabaserad
process för textila fibrer är att man förstår de mekanismer som styr upplösning och
koagulering och därigenom kan välja rätt kemi, optimera processen och styra materialegenskaperna utifrån kundbehov.
Personliga hygienprodukter
Personliga hygienprodukter omfattar inkontinensskydd, barnblöjor samt menstruationsskydd.
Den effektiva vätskehållande komponenten är superabsorbenten (SAP) som är en laddad
polymer tillverkad från fossila råvaror. Idag finns ett alternativ där en torkad mikrofibrillär
kompositstruktur kan användas. Kapaciteten motsvarar ungefär den traditionella superabsorbenten. Däremot vid tryckbelastning är funktionen fortfarande acceptabel men vätskan
binds inte lika hårt som i SAP:en. Den största utmaningen är att torka fibersuspensionen till
en torr absorptionsprodukt. Dessutom bör man fundera på hur man bygger upp hygienprodukten utifrån ett helt nytt superabsorberande material.

Strukturella utmaningar
Politisk agenda och offentliga forskningsfinansiärer
Bioekonomin måste upp på den politiska dagordningen. Just nu är denna fråga inte exponerad
i media och man formulerar inte tydliga mål och strategier. Begreppet ”bioekonomi” är en
lika viktig fråga som ”arbetslöshet” eller ”klimatförändring” men kanske något mera abstrakt.
I bioekonomin ligger klimatförändringen, energiförsörjningen, etc. Offentliga aktörer bör
aktivt sporra duktiga forskningsmiljöer där forskningshandläggare ges större eget ansvar. Vi
behöver långsiktighet och snabbhet att agera på bra idéer. Rejäla och långsiktiga satsningar på
utvalda områden inom respektive bransch istället för plottriga satsningar. Samarbete på
europeisk nivå genom flaggskepp där ett bra exempel är satsningen på grafen.
Akademi & institut
Nya karriärvägar och snabb rekrytering för forskningsledare, forskare, tekniker och lärare på
universitet behövs. Dessutom måste undervisningen nutidsanpassas. Universiteten bör ha
fokus på excellent basforskning och underlag för uppskalning medan instituten bygger upp
större maskinpark och tar fram underlag för design av anläggning i samverkan med
universiteten och företagen. Det är viktigt med nära samarbeten mellan universitet och
forskningsinstitut. Man behöver tydliggöra roll- och uppgiftsfördelning mellan universiteten
och forskningsinstituten så att man skapar förutsättningar för samverkan i stället för
konkurrens.

9

Patent och IPR
Patent och öppen standard för basforskning behövs. Ny modell för öppen handel med IPR där
forskningsutförare ges ersättning för utveckling av grundläggande teknologi. Ofta spärrar
avtal och skydd för IPR för framgång snarare än att driva på. Öppenhet förenklas med
tydlighet, tillit och generositet.
Ny infrastruktur i återvinningssystem för material
Nya material och produkter måste utvecklas utifrån ett kaskadtänk där man återanvänder
material i nya sammanhang och i varje steg bryter sönder materialet så lite som möjligt. Här
tittar vi på hur hela livscykeln ser ut för ett material i olika produkter, hur materialet kan
förberedas för nästa användningsområde redan vid tillverkning och hur logistiken ser ut för
insamlingen av materialet efter det tjänat ut. Nya sorteringsmetoder behövs och en produkt
kan omvandlas till en tjänst. I slutfaserna kan materialet termiskt förgasas eller fermenteras
för att i en process omvandlas till fordonsbränsle. Förbränning är ett alternativ där effektiv
infrastruktur behövs för att distribuera fjärrvärme

Uppskalning
Produktionsteknik & konceptutveckling
Här spänner utmaningarna från uppskalning av modifieringsreaktioner, mixning av termoplast
och massafiber till nya formningstekniker för kompositer eller till ny produktionsteknik för
förpackningar och hygienprodukter. Utveckling av förpacknings- och hygienkoncept där man
tänker nytt och inte bara gör en substitution. Användning av skogsråvaror i traditionellt
plastdominerade materialprocesser kräver ett generationsskifte även i produktionsteknik och
förutsätter därför en branschöverskridande kraftsamling för att anpassa befintliga och ta fram
nya produktionstekniker.
Tillgång till pilotanläggningar/-utrustningar för uppskalning
Pilotanläggningar spelar en viktig roll för uppskalning och därigenom för industriella
innovationer. Vi måste finna vägar att få tillgång till relevanta anläggningar där man kan
producera 100-200 kg av ett material. På detta sätt får vi material för till exempel
konsumenttest och data för uppskalning.
Industriellt ledarskap
Skogsindustrins transformering till en bioraffinaderiaktör är en förutsättning för Sveriges
övergång till en bioekonomi. Skogsindustrin löser inte övergången från traditionell
massa/papper till bioraffinaderi på egen hand. Ett bioraffinaderi är inte ett entydigt begrepp.
Det som är gemensamt är att några av vedens komponenter separeras, bearbetas vidare och
man skapar ett helhetstänk kring råvara och produkt. Hur startas nya produkter i stora
traditionella branscher där man värderar investeringar för nya produkter med samma mall som
för långsiktiga och riskfria investeringar? Hur värdera risken i en investering för nya
produkter i förhållande till en sjunkande marknad för traditionella produkter? Måste vi
avknoppa nya affärsområden eller SMF?
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Marknad
Entreprenörskap
Det finns många duktiga forskare i skogsindustrin men det behövs även duktiga entreprenörer.
Hur får vi in fler entreprenörer i skogsindustrin? Hur går en företagsledning från förvaltning
till att bli entreprenörer?
Nya affärsmodeller
Nya material som produceras har ofta lite annorlunda egenskaper och levereras kanske i ny
form. Dessutom ger material- och produktåtervinningen upphov till nya affärsmöjligheter och
nya affärsmodeller. Diversifiering av produktutbud kräver också nya affärsmodeller. Ett
signifikant hinder kan vara befintlig marknad och befintlig marknadsorganisation. Hur tänker
konsumenterna om nya material och hur skapas förtroende för nya material?
Hållbarhet, trender & bortom dagens produkter
Kombinationen ”grön” och prestanda krävs för framtida produkter där också social rättvisa
blir en allt viktigare parameter. Hur löser vi grundbehoven om dagens produkter inte
existerade idag? Hur ser trenderna ut i samhället och i olika delar av världen? En trend pekar
mot att man får en polarisering på lyx och budget och mitten krymper. Se till exempel
bilmarknaden där BMW och Skoda tjänar pengar medan den går sämre för Opel. Andra
trender är naturliga material, retro samt individualisering.

Branschöverskridande kopplingar
Skogsindustrin har svårt att gå utanför sin komfortzon och jobbar gärna vidare i upptrampade
fotspår. Branschöverskridande strukturer baserade på samverkande marknadsorganisationer,
samägda tillväxtbolag eller gemensamma FoU-delar kan lyfta ett ”bioraffinaderikoncept” till
en ny nivå. Andra pusselbitar kan vara öppenhet i infrastruktur, samfinansiering och
gemensamt nyttjande av IPR.
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Forskningsnuläge
Avancell är ett idé- och forskningsnätverk och startades 2005 tillsammans med Chalmers
tekniska högskola. De två forskningsområden som Avancell koncentrerades kring togs fram
genom workshopar i samverkan mellan företag och akademin och blev:
•
•

Verktygslåda för modifiering av fibern
Styra hur fibern växelverkar med vatten

Utmaningarna var då att:
•
•
•

Få näringsliv och akademi att arbeta tillsammans
Säkerställa Chalmers långsiktighet för skogsindustriella frågor
Få med olika forskargrupper – en blandning av kompetenser

Redan 2008 utökades nätverket med värdekedjeprojekten ”Den vedbaserade blöjan – WooDi”
och ”Fri formbarhet med funktionaliserad cellulosa – Formulosa” (båda delfinansierade av
Vinnova inom Branschforskningsprogrammet för skogs-och träindustrin). Företagen som
deltog var Södra, SCA Hygiene, Tetra Pak och Korsnäs. Samtliga företag attraherades av det
arbetssätt som Södra och Chalmers skapat med samarbetsplattformen Avancell. I WooDi är
utmaningen att finna alternativ till superabsorbenten – fokus ligger på absorptionskärnan och i
Formulosa är utmaningen en ny förpackning för drycker och våta livsmedel som kan utmana
plasten. Dessutom tillkom ett nytt forskningsområde inom ramen för Avancell med nya
processer till textila fibrer från vedmaterial. Fokus var att använda joniska lösningsmedel som
upplösningssystem för cellulosa.
Det finns emellertid flera intressanta upplösningssystem för cellulosa. I projektet CelluNova
jobbar man med kall alkali som upplösningssystem. Detta projekt leds av SP med övriga
deltagare Södra, IKEA, H&M, Innventia, Swerea IVF, Lunds universitet, Universitetet i
Coimbra samt Karlstads universitet. Just nu går man in i en ny fas med uppskalning och
projektering av pilotanläggning i projektet ForTex. Både CelluNova och ForTex är projekt
som delfinansieras av Vinnova.
Nuläget för innovationsprocessen inom respektive värdekedja beskrivs nedan och baseras på
den forskning som utförts inom Avancell, WooDi, Formulosa samt CelluNova.

Förpackningar för vätskor och våta livsmedel
År 2008 startades värdekedjeprojektet ”Formulosa” (fri formbarhet med funktionaliserad
cellulosa) tillsammans med Södra, Korsnäs, TetraPak samt avdelningarna organisk kemi samt
polymera material och kompositer vid Chalmers tekniska högskola. Syftet med forskningssamarbetet är att utveckla framtidens förnybara, kostnadseffektiva samt konkurrenskraftiga
kartongförpackningar. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt – cellulosakompositer, superstyv
lättviktskartong, fri formbarhet samt kartongstruktur. Nedan är en kort sammanställning av de
resultat projektet än så länge har genererat.
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Målet med projektet cellulosakompositer är att anpassa processen vid tillverkning av cellulosa
innehållande kompositer för att komma runt de problem som finns med inblandning av fibrer i
en hydrofob matris samt hur fibrerna på bästa sätt kan matas in vid tillverkning. I en första
studie har man studerat processens inverkan vid tillverkning av fiberförstärkta kompositer.
Användandet av en töjande dispersiv mixning har visat sig vara fördelaktigt för att uppnå bra
dispersion och bra mekaniska egenskaper hos kompositmaterialet.
I delprojektet superstyv lättviktskartong har man studerat ett antal modifieringsmöjligheter för
cellulosa för att på så vis skapa tvärbindningar och därmed öka de mekaniska egenskaperna
hos kartong. Kartongen har modifierats med katjoniserad NCC vilket gav en viss förbättring
av böjstyvheten. En rad olika modifieringsmetoder har studerats alltifrån homogen
esterfiering i DMSO/TBAF, bildning av cellulosaetrar i alkalisk miljö samt värmeinducerade
tvärbindningsreaktioner. Vidare studier har fokuserat på modifiering av cellulosa i vattenfas
och tvärbindningsreaktioner som är strålningsinducerade snarare än värmeinducerade.
I projektet fri formbarhet är tanken att minska kristalliniteten och tillföra hydrofobicitet hos
cellulosa för att den på så vis skall uppnå plastliknande egenskaper. Exempelvis genom att
binda substituenter på cellulosan med hjälp av förestring eller företring. I den första studien
har man modifierat cellulosa med olika typer av estrar med varierande kolkedja. Tanken är att
introduceringen av substituenterna skall förbättra inblandningen av cellulosa i en hydrofob
plast.
I projektet kartongstruktur är målet att förbättra flerskiktskartongens böjstyvhet. De flesta
fibrerna i ett pappersark är orienterade i maskinriktningen (MD) vilket gör att dragstyrkan är
större i den riktningen och lägst i zätaled. Genom att öka fibrernas orientering i zätaled skulle
man kunna förbättra kompressionsstyrkan och därmed förbättra böjstyvheten för flerskiktskartong. I den första studien har man orienterat fibrer i zätaled med hjälp av nålstansning
vilket är ett vanligt instrument inom textilindustrin. Nålarna har flera hullingar som genom att
föras upp och ner genom arket orienterars fibrer i zätaled. Vidare analyser behöver göras för
att se ifall arket med fibrer i zätaled ger någon förbättring i böjstyvhet.
•
•
•
•

•
•
•

Doktorsavhandling: Hasani, M(2010): ”Chemical modification of cellulose-new possibilities of some
classical routes”, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige.
Licentiatavhandling: Ariño, R (2011): ”On the processing and properties of cellulose-containing polymeric
materials”, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige.
Licentiatavhandling; Brodin M (2013) "Shapeable cellulosic materials" Chalmers Tekniska Högskola,
Götebrog, Sverige.
Ariño R., Boldizar A. “Processing and mechanical properties of thermoplastic composites based on
cellulose fibers and ethylene-acrylic acid copolymer”. Polymer Engineering & Science (2012), 52(9), 19511957.
Ariño R., Brodin M., Boldizar A., Westman G.”Thermal and viscoelastic properties of cellulosic gels with
different ionic liquids and coagulation agents”. BioResources, (2013), 8(2), 2209-2221.
Hasani, M., Westman G. ”Self-crosslinking of 2-hydroxypropyl-N-methylmorpholinium chloride cellulose
fibres”. Cellulose (Dordrecht, Netherlands) (2011), 18(3), 575-583.
Hasani M., Westman G., Potthast A., Rosenau T. ”Cationization of cellulose by using N-oxiranylmethyl-Nmethylmorpholinium chloride and 2-oxiranylpyridine as etherification agents”. Journal of Applied Polymer
Science (2009), 114(3), 1449-1456.
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•
•
•
•
•

Hasani M., Cranston E D., Westman G., Gray D G. “Cationic surface functionalization of cellulose
nanocrystals” Soft Matter (2008), 4(11), 2238-2244.
Hasani Mehmedovic M., Westman G. “New coupling reagents for homogeneous esterification of cellulose”
Cellulose (Dordrecht, Netherlands) (2007), 14(4), 347-356.
Brodin M., Richardson G., Westman G., “Preparation and characterization of cellulose esters and their
polyethylene composites”, submitted manuscript.
Westman G., Hasani M. “Modified cellulose fibers”. PCT Int. Appl. (2012), WO 2012034997.
Boldizar A., Ariño R.”Fiber-reinforced composite and a method for manufacturing a fiber-reinforced
composite”. PCT Int. Appl. (2012), WO 2012141645.

Textila fibrer
I CelluNova och Avancell har man bedrivit forskning inom området textila fibrer sedan 2009.
Båda projektens syfte är att framställa textila fibrer från cellulosa med hjälp av nya miljövänliga processer. Som ett led i den växande marknaden för textila fibrer baserade på
förnyelsebar råvara investerade Södra Cell Mörrum i en process för tillverkning av
dissolvingmassa. I slutet av 2011 levererade Södra den första balen ”textile pulp” till slutkund
för upplösning och fiberspinning. Nedan sker en kort sammanfattning av de resultat som är
publika inom CelluNova samt de fyra forskningsprojekt inom värdekedjeprojektet ”textila
fibrer” som idag pågår inom Avancell.
I CelluNova var forskningsutförarna SP, Swerea IVF, Karlstad universitet, Lunds universitet,
Universitet i Coimbra (Portugal) samt Chalmers. De företag som deltog i projektet var IKEA,
H&M, Svenskt Konstsilke, Kiram och Södra. Forskningen omfattar metoder för aktivering av
dissolvingmassa, teoretisk modellering, nya metoder att lösa upp cellulosa, utformning av
lämplig spinningsteknologi, efterbehandling av fibrer, vävnings- och nonwoven-teknologi
samt uthållighetsbedömning av de nya teknologierna. De studier kring förbehandling och
upplösning som är publik är bland annat ifrån en licentiatavhandling av Martin Kihlman vid
Karlstad Universitet. Olika alkaliska upplösningssystem har studerats samt förbehandlingar
och additiver. Olösligt material visade sig minska vid lägre temperatur, lägre cellulosakoncentration samt längre upplösningstid i lösningssystemen. Resultat visade också att det
som framförallt hade effekt på upplösningen var polymerisationsgraden samt kolhydratsammansättningen hos fibern. En serie av förbehandlingar gav liknande löslighet i NaOH
som alkaliska system med additiver.
Inom Avancell pågår två projekt vars syfte är att vidareutveckla NMR-tekniker för att
använda dem vid karakterisering av cellulosa, fibrer och fibrers interaktioner med andra
komponenter såsom vatten, joner och andra fibrer. I en av studierna har en metod tagits fram
för att mäta kristallinitetsindex för cellulosa I och II. I en annan studie har man studerat hur
koaguleringsmedlet och torkningen påverkar porfördelningen hos tillverkade cellulosafilmer.
Resultaten visade att det är möjligt att styra porositet med hjälp av både koaguleringsmedel
samt torkningsmetod och det är möjligt att utvärdera porositet med hjälp av NMRkryoporometri.
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Två andra projekt inom Avancell berör upplösning av cellulosa i joniska lösningsmedel samt
återvinning av joniska lösningsmedel. I det förstnämnda projektet har man löst upp cellulosa i
1-etyl-3-metyl-imidazoliumacetat (EMIMAc). Fibrer genererades och dess mekaniska
egenskaper studerades. Styvhet och tenacitet ökade kraftigt med molekylvikten medan
elasticiteten påverkades mindre. Viskositeten på lösningen ökade med molekylvikten. I den
andra studien löstes cellulosa upp i EMIMAc med en tillsatts av N-methylimidazole (MIM)
som hjälpmedel. Det visade sig att cellulosan löstes upp snabbare med MIM som tillsatts.
Lösningen blev dessutom mer homogen och fick en lägre viskositet. Det sistnämnda är en god
förutsättning för att spinna fibrer. En nackdel man såg var att det bildades biprodukter samt att
man fick en nedbrytning av cellulosan vid förhöjd temperatur (>50°C) samt med högre
tillsatts av MIM. Det kan framöver vara av intresse att titta på möjligheten att stabilisera
cellulosamolekylen i de fall man vill öka molekylvikten eller koncentrationen av cellulosa i
spinnlösningen. I projektet återvinning av joniska lösningsmedel har man modellerat
kokpunktsförhöjningen för ett binärt system bestående av joniskt lösningsmedel samt vatten.
De initiala resultaten visar att systemet EMIMAc + MIM + vatten gav en lägre
kokpunktsförhöjning jämfört med lösningar med bara EMIMAc. En låg kokpunktsförhöjning
är att föredra i energisyfte då man skall avdunsta vatten. Att känna till kokpunktsökningen
som direkt beroende av ingående lösningsmedelskomponenter är viktigt vid en design av
utrustning för återvinning av joniska lösningsmedel.
Avancell
•
Doktorsavhandling: Östlund Å, (2009) ”Physico-Chemical Properties of Plant Polysaccharides Investigated
with NMR techniques, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige.
•
Licentiatavhandling: Olsson, C (2012):” Dissolution and shaping of cellulose in ionic liquid based solvents Probing and fine tuning of flow behavior and solvent efficiency in order to optimize processability of spin
dopes”, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige.
•
Olsson C., Westman G. “Wet spinning of cellulose from ionic liquid solutions-viscometry and mechanical
performance”. Journal of Applied Polymer Science (2013), 127(6), 4542-4548.
•
Olsson C., Westman G.”Viscosity optimization and evaluation of an ionic liquid based mixed cellulose
solvent”, submitted.
•
Östlund Å., Idström A., Olsson C., Larsson T., Nordstierna L., ”Molecular interactions in regenerated
cellulose films”, submitted manuscript.
•
Olsson C., Idström A., Nordstierna L., Westman G., ”Influence of water on swelling and dissolution of
cellulose in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate”, submitted manuscript.
•
Östlund Å., Köhnke T., Nordstierna l:, Nydén M., “NMR Cryoporometry to Study the Fiber Wall Structure
and the Effect of Drying”, Cellulose (2010) 17, 321-328
•
Östlund Å., Bernin D., Nordstierna L., Nydén M., ”Chemical Shift Imaging NMR to track gel formation”,
Journal of Colloid and Interface Science (2010) 344, 238-240
•
Östlund Å., Lundberg D., Nordstierna L., Holmberg K., Nydén M., ”Dissolution and Gelation of Cellulose in
TBAF/DMSO Solutions: The Roles of Fluoride Ions and Water”, Biomacromolecules (2009) 10, 2401-2407
CelluNova
•
Licentiatavhandling: Kihlman,Martin (2012):” Dissolution of cellulose for textile fibre applications”,
Karlstads universitet
•
Licentiatavhandling: Sandin G (2013),”Improved environmental assessment in the development of woodbased products” Chalmers tekniska högskola
•
Kihlman, Martin; Aldaeus, Fredrik; Chedid, Fadia; Germgaard, Ulf. ”Effect of various pulp properties on the
solubility of cellulose in sodium hydroxide solutions”. Holzforschung (2012), 66(5), 601-606.
•
Kihlman, Martin; Wallberg, Ola; Stigsson, Lars; Germgaard, Ulf. ”Dissolution of dissolving pulp in alkaline
solvents after steam explosion pretreatments”. Holzforschung (2011), 65(4), 613-617.
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•

•

•
•

•

•
•
•

Kihlman, M., Medronho, B., Romano, A., Germgård, U. & Lindman, B. “ Kinetic and Thermodynamic Effects
on Cellulose Fibre Dissolution in an Alkali Based Solvent: Influence of Additives and Pretreatments”.
Submitted to Holzforschun (2012).
Medronho, Bruno; Romano, Anabela; Miguel, Maria Graca; Stigsson, Lars; Lindman, Bjoern “Rationalizing
cellulose (in) solubility: reviewing basic physicochemical aspects and role of hydrophobic interactions”.
Cellulose (2012), 19(3), 581-587.
Sandin G, Peters GM, Svanström, M (2013) Life cycle assessment of construction materials: The influence
of assumptions in end-of-life modelling. Submitted to the International Journal of Life Cycle Assessment
Sandin G, Peters GM, Svanström, M (2013) Moving down the cause-effect chain of water and land use
impacts: An LCA case study of textile fibers. Accepted for publication in Resources, Conservation and
recycling
Sandin G, Peters GM, Pilgård A, Svanström M, Westin M (2011) Integrating sustainability consideration
into product development: a practical tool for identifying critical social sustainability indicators and
experiences from real case application. In: Finkbeiner M (ed) Towards life cycle sustainability
management. Springer, Dordrecht, The Netherlands, pp 3-14
Lindman, B., Karlström, G., Stigsson, L. (2010) On the mechanism of dissolution of cellulose. J. Mol. Liq.
156:76-81.
Holt, Karlström, Hamida-Ramon. (2011) Calculation of the molecular and atomic properties of selected
anions in water. J. Phys. Chem. 115:1098
Stigson Lars; CellRay. ”Process för att framställa en massa, vilken kan lösas upp, och regenererade
cellulosafibrer”. SE201200136A (2012).

Personliga hygienprodukter
År 2008 startades värdekedjeprojektet ”den vedbaserade blöjan – Woodi” med Södra, SCA
Hygiene samt Chalmers tekniska högskola. Syftet med projektet var att ta fram en ny typ av
blöja som helt och hållet är baserad på ved som råvara. Fokus har varit att förbättra
absorptionskärnan och nätverksstyrkan genom bland annat dimensionsstabiliserande
fibermodifieringar samt defibreringsmetoder för att öka den tillgängliga ytan i materialet.
Förutom att ta fram ett material som kan ersätta dagens absorptionskärna ska tillverkningen av
materialet ske mer resurssnålt och uppfylla relevanta hållbarhetskriterier. Nedan är en kort
sammanställning av de resultat som hittills framkommit i de doktorandprojekt som drivs inom
Woodi.
I ett forskningsprojekt har man i en första studie katjoniserat sulfatmassa, nanokristallin
cellulosa (NCC) samt bomullslinter med hjälp av epoxiden 2,3-epoxypropyltrimetylammoniumklorid (EPTMAc) och en reagenseffektiv sprejmetod. Modifieringen
karakteriserades med hjälp av 1D- och 2D-lösnings-NMR. Det visade sig att modifieringen
fungerade och ledde till en substitution vid position 2, 3 samt 6. I den andra studien ville man
undersöka regioselektiveteten för den ovannämnda modifieringen och om den gav olika
resultat om man använde sig av olika metoder samt förbehandlingar. Det visade sig att
sprejtekniken som sådan reducerar substitueringen på position två. Studien visar att olika
modifieringsmetoder kan vara avgörande för vilken substituering som sker och vilka
materialegenskaper man i slutändan får.
I det andra forskningsprojektet producerades två olika vedbaserade material i en trestegsprocess bestående av oxidering, fiberdisintegrering och slutligen torkning. Oxideringen av
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fibrer gjordes i vattenfas i närvaro av 2,2,6,6-tetrametylpiperidine-1-oxyl (TEMPO). Alla
oxiderade prover resulterade i absorptionskapaciteter i samma nivå med kommersiella
superabsorbenter (SAPs). Förmågan att hålla vätska hos de frystorkade massorna var däremot
lägre än för kommersiella SAPs. I den andra studien utvärderade man temperaturen samt
natriumkloridens betydelse för TEMPO-oxidationen. Det visade sig att diffusionen av
hypokloridjonen ifrån bulken till reaktionsplatsen på fiberväggen var tillräckligt snabb vid de
förhållanden man använde. I den tredje studien studerade man effekten av tillsatta
förstärkande fibrer i syfte att förbättra de mekaniska egenskaperna hos det frystorkade
skummet. Det visade sig att inblandning av CTMP fibrer hade en positiv effekt på förmågan
att hålla kvar en saltlösning och en fibertillsats på 85 % gjorde att materialet fick samma
retentionskapacitet av vätska som för kommersiella superabsorbenter.
I det tredje projektet studerades hur tvärbindningar i fiberväggen påverkar absorptionsegenskaperna. Massan aktiverades för att sedan sprejas med olika koncentrationer av
tvärbindaren diepoxiden 1,4-butandioldiglyceryleter. Tvärbindningen visade att förmågan för
nätverket att behålla vätska vid 15 kPa tryck ökade med mängd tvärbindare, reaktionstid samt
temperatur där reaktionen utfördes. I den andra studien studerades effekten hos en barrrespektive lövmassa som behandlats med extraktioner i tre olika koncentrationer av
natriumhydroxid (2, 4 samt 8 %). Massans förmåga att hålla vatten minskade, förhorningen
ökade, dragstyrka minskade, fibrernas krusighet ökade och nätverksstyrkan var sämre med en
ökad extraktion. Björkmassan gav lägre nätverksstyrkor och hade lägre förmåga att hålla
vatten under ett tryck på 6 kPa jämfört med lövvedsmassa vilket förklaras av fiberlängden.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Doktorsavhandling: Lund, K (2013): ”Pulp fibres in absorption applications – modifications and
properties”, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
Doktorsavhandling: De la Motte, H (2012): ”Derivatization and characterization of cellulosic materials –
Synthetic procedures towards sustainable reactions”, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
Licentiatavhandling: De la Motte, H (2011):”Chemical Functionalization and Characterization of Cellulosic
Materials”, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
Licentiatavhandling: Wernersson Brodin F (2012):”Absorbent Materials from Kraft Pulp”, Chalmers
tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
Licentiatavhandling: Lund K (2011):” Modification of fluff pulp fibres: Cross-linking and alkali extraction”,
Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
De la Motte H., Hasani M., Brelid H., Westman G. ”Molecular characterization of hydrolyzed cationized
nanocrystalline cellulose, cotton cellulose and softwood kraft pulp using high resolution 1D and 2D NMR”.
Carbohydrate Polymers (2011), 85 (4) s. 738-746.
De la Motte H., Westman G.”Regioselective cationization of cellulosic materials using an efficient solventminimizing spray-technique”. Cellulose (2012), 19 (5) s. 1677-1688.
Wernersson Brodin F., Theliander H.”Absorbent materials based on kraft pulp: Preparation and material
characterization”. Bioresources (2012), 7 (2) s. 1666-1683.
Wernersson Brodin F., Lund K., Brelid H., Theliander H. “Reinforced absorbent material: a cellulosic
composite of TEMPO-oxidized MFC and CTMP fibres”. Cellulose (2012), 19 (4) s. 1413-1423.
Wernersson Brodin F., Theliander H.“High temperature TEMPO oxidation in a heterogeneous reaction
system: An investigation of reaction kinetics, pulp properties and disintegration behavior”. To be
submitted.
Lund K., De la Motte H., Brelid H., Westman G., Hanson C. ”Diepoxide treatment of softwood kraft pulp:
influence on absorption properties of fibre networks”. Cellulose (2011), 18 ( 5 ) s. 1365-1375.
Lund K., Sjöström K., Brelid H. “Alkali extraction of kraft pulp fibers: influence on fiber and fluff pulp
properties”. Journal of Engineered Fibers and Fabrics (2012), 7(2), 30-39.
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•

Theliander H., Wernersson F., Hanson C., Gustafson I., Falk T., Brelid H, Lund K. ”Absorbent article
comprising a composite material” WO2011090410, WO2011090425.
Theliander H., Wernersson F., Brelid H, Lund K.”Process for production of oxidised cellulose pulp”.
WO2011088889.
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Processen
Framtagningen av agendan har letts av Mats Wallin, Margaretha Söderqvist-Lindblad och
Aase Bodin alla hemmahörande på Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Projektledare har
Mats Wallin varit (mats.wallin@sodra.com). Verktygen har varit personliga besök samt
gemensamma tankesmedjor.

Personliga besök
Vid våra personliga besök fick vi en möjlighet att tränga lite djupare bakom hur aktörerna
tänker. Ämnen som vi diskuterade kring var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka trender är viktigast just nu och några år framåt?
Vilka behov ser ni för dagens marknad?
Vilka behov finns för nya marknader?
Vad gör din organisation idag?
Vilka utmaningar/problem står ni inför just nu och några år framåt?
Vad gör konkurrenterna?
Vilka hinder ser ni från forskning till innovation?
Hur ser ett optimalt arbetsflöde ut för idé till innovation – framgångsfaktorer?
Vad kan din organisation bidra med?

Tankesmedja
Under en heldag genomfördes fem grupparbeten med verktyg för digitala postit-lappar från
företaget Interactive Meeting. Alla lapparna kunde ses av alla grupper och som avslutning på
grupparbetet prioriterades lapparna av alla grupper. Följande frågeställningar bearbetades:
•
•
•
•
•
•

Behöver vi mer eller mindre öppenhet? Hur förenklar vi öppenhet?
Är individualisering en trend? Hur kan vi utnyttja individualisering för
produktutveckling?
Hur får vi bästa kompetensen för samverkan?
Vilka strukturer är hindrande för exempelvis nytänkande, innovation eller
gränsöverskridande FoU? Hur förändrar vi dessa?
Vilka är våra forskningsutmaningar?
Hur vill vi formulera visionen för den här agendan?

Utmaningar i agendaarbetet
•
•
•

Många agendor konkurrerar om persontiden
Tänka nytt och utanför boxen
Många innovationssteg ligger utanför traditionell FoU
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Framgångsfaktorer i agendaarbetet
•
•
•

Ett bra nätverk i grunden
Erfarenheter från värdekedjeforskning
Generositet

Engagerade personer
Namn

Organisation

Mats Wallin

Södra Skogsägarna

729500-3789

Margaretha Söderqvist Lindblad

Södra Skogsägarna

729500-3789

Aase Bodin

Södra Skogsägarna

729500-3789

Mikael Alfridsson

Södra Skogsägarna

729500-3789

Marie-Louise Lagerstedt-Eidrup

SCA

556007-2356

Dirk Mauler

SCA

Folke Österberg

SCA

Andrew Horvath

Tetra Pak

556432-2112

Catarina Wamsler

Tetra Pak

556432-2112

Olle Steffner

BillerudKorsnäs

556025-5001
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Koppling till andra skogsagendor
Utgående från skogssektorn togs en strategisk forskningsagenda fram 2006. Denna har under
2012 uppdaterats (NRA 2020, www.nra-sweden.se) och getts en ny struktur som utgår från
skogssektorns möjligheter och behov, ett industriellt ledarskap samt konsumenters behov.
Agendorna täcker väl de olika nationella satsningsområdena som beskrivs i NRA 2020.
Arbetet med att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor har inneburit att
forskningsinnehållet i de olika delarna av NRA 2020 har kunnat fördjupas. Det gemensamma
arbetet och samverkan med andra agendor har lett till att innovationsfrämjande insatser
tillförts agendorna. Vi har därmed lagt en stark gemensam grund för framtida innovationssamverkan mot en bioekonomi.
VINNOVA gjorde våren 2012 en utlysning på temat ”Strategiska forsknings- och
innovationsagendor”. Totalt beviljades 73 agendainitiativ inom olika områden. Denna agenda
utgör en av dessa. Agendan har beröringspunkter med ett antal andra agendor inom den
aktuella utlysningen. Vi har valt att samverka med nio andra agendor inom området
bioekonomin. De tio agendorna är:
•
•
•
•
•

Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge (Luleå Tekniska Universitet, Dnr
2012-01827)
Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och
uthållig teknikutveckling (SP, Dnr 2012-01833)
Välfärdens material från uthållig skogsråvara (Södra, Dnr 2012-01834)
Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya biobaserade material och produkter
(Arbio, Dnr 2012-01885)
Nationell kraftsamling för nya tillämpningar av material från skogen (Innventia, Dnr
2012-01888)
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•
•
•
•
•

Agenda Bioraffinaderi - Nationell samverkan för en konkurrenskraftig bioekonomi
(Lunds Universitet, Dnr 2012-01925)
Ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri
(Skogforsk, Dnr 2012-01937)
Agenda Trä (SP, Dnr 2012-01960)
Hållbara funktionella textilier och papper från materialvetenskap till avancerade
slutprodukter (Mittuniversitetet, Dnr 2012-01961)
Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material (Innventia, Dnr 2012-01963)

Agendorna riktar sig mot olika områden där innovationsfrämjande åtgärder bidrar för att nå
visionen om en bioekonomi. Vi har valt att visa hur agendorna kopplar till varandra i ett
stiliserat träd där de yttersta grenspetsarna avser produkter och grunden för ”trädet” utgörs av
de olika bioråvarorna.

Figur 4: Skiss över hur agendan ”välfärdens material från uthållig skogsråvara”
positioneras innehållsmässigt i förhållande till andra skogsagendor och till olika
skogsvärdekedjor.
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