
   
 

Chemicals & Energy: 
Hydrotermisk Förvätskning (HTL) och 
membranfraktionering  
(utveckling av teknik för hållbara biodrivmedel från lignocellulosa) 
 
För att öka lönsamheten hos ett bioraffinaderi är det en nödvändighet att värdet av olika 
delströmmarna från processen maximeras. Vid olika termokemiska- och biotekniska 
processer baserade på vedråvara produceras alltid delströmmar från olika 
processavsnitt, exempelvis lignin, hemicellulosa och bark. I regel förbränns dessa för att 
generera energi för att driva anläggningen, men det saknas tydliga raffineringskoncept 
för att skapa ett högre värde än energivärdet. 

Ett koncept för att åstadkomma ett högre värde och ett breddat användningsområde av 
dessa delströmmar är att producera en bioolja genom en hydrotermisk 
förvätskningsprocess. Biooljan kan användas som en förnybar eldningsolja eller 
uppgraderas vidare mot fordonsbränsle. I en förlängning har biooljan även potential att 
kunna användas som en råvara för produktion av kemikalier och material. 

För att skapa en värdefull bioraffinaderiprocess det kan vara en fördel att koppla ihop 
olika koncept för att skapa synergier exempelvis inom energi och material produktion. 
Detta kan innebära en fraktionering av råvaran, för att isolera polymert material för 
andra applikationer, innan den hydrotermiska förvätskningen. 

 

 

 

 

  



   
 

Chemicals & Energy: 
Nya värdekedjor baserade på restströmmar från 
lantbruk, livsmedels- och skogsindustri samt nya 
bioråvaror  
 
Detta projekt handlar om hur vi skall ta fram uppskalningsbara, kostnadseffektiva 
och industriella processer för förädling av olika rest- och sidoströmmar från 
livsmedelsproduktion och lantbruk tillsammans med restströmmar från skogsrelaterad 
industri och även andra tidigare outnyttjade bioråvaror som t ex parkavfall och alger. 
Detta för att dessa skall bli både ekonomiskt och miljömässigt lönsamma i jämförelse med 
förbränning eller annan hantering. Sidoströmmar och idag outnyttjad bioråvara kommer 
också att vara viktiga i en framtida situation där konkurrensen om de förnybara 
råvarorna för produktion ökar, samtidigt som man vill undvika en konkurrens om 
landutnyttjande för livsmedelsproduktion.  

Restströmmar innehåller olika komponenter (kolhydrat-polymerer, protein, fett, 
antioxidanter etc.) som redan från början har funktionalitet och specifika egenskaper. 
Med rätt separationsteknik kan intressanta och värdefulla egenskaper tas tillvara direkt 
eller uppnås efter modifiering av komponenterna antingen på kemisk eller 
biokatalytisk väg. Denna metodik ger ett mervärde jämfört med att t ex bränna den till 
energi, eller direkt bryta ner råvaran till dess minsta beståndsdelar, dvs. socker, och 
sedan via fermentering producera olika byggstenar som kan omvandlas till material eller 
kemiska produkter.  

Det finns redan idag många idéer och kunskap om vilka produkter eller byggstenar som 
kan produceras från en given restström eller bioråvara, t ex oleosin, oligosackarider 
(prebiotika) och funktionaliserade lipider från rapspresskaka, zeaxanthin från gröna blad 
samt hemicellulosa från dissolvingmassa eller vetekli som kan omvandlas till prebiotika 
och andra värdefulla ingredienser. Denna typ av komponenter har en marknad och 
tillämpningsområden inom t ex livsmedels- och kosmetikaindustri, och även som 
barriärer i förpackningar, och kan tillskrivas ett mervärde genom att de producerats i 
miljömässigt erkända processer. Uppskalning av kostnadseffektiva och 
konkurrenskraftiga separations- och omvandlingsprocesser till industriell skala är den 
enskilt viktigaste utmaningen för att erhålla lönsamhet. 

 
 

 
  



   
 

Chemicals & Energy: 
Bulk-och plattformskemikalier baserade på 
sockerplattformen 
 
A golden opportunity exists in the creation of new value chains with biobased feedstocks 
as the starting point and biorefineries at the core. This project will establish new value 
chains in Sweden e.g.: 
 

• Production of glucose from biomass (ligno-cellulosic feedstock from forest and 
agro sources) and production of high value bio-chemicals from the glucose using 
fermentation technology.  

• Production of fructose from biomass (ligno-cellulosic feedstock from forest and 
agro sources) and production of high value bio-chemicals using thermo-chemical 
technology.  

• Production of bio-polyethylene (BioPE) from bio-ethanol in Sweden using existing 
commercial technology. 

 

Production of FDCA (Avantium), MPG (Metabolic Explorer), bio-succinic acid (Reverdia) 
and isobutene (Global Bioenergies) are possible today using fructose and glucose from 
starch as raw material. 
 
It is proposed that the technologies used for production of FDCA, MPG, succinic acid and 
isobutene are established and optimized. Furthermore, while these technologies are 
implemented using existing know-how from companies (for example Avantium and 
Metabolic Explorer) new processes using similar technology will be developed by the 
expert technology providers. 
 

 

  



   
 

Construction & Design: 
The sky is the limit  
(renovering och påbyggnad)  
 
Ett samverkansprojekt mellan kommuner, industri och akademi för att utveckla system 
för att bygga bort bostadsbristen genom klimatriktiga påbyggnader på existerande hus 
och tillbyggnader i miljonprogramsområden, och samtidigt hitta lösningar och system för 
renovering av stammar, fasader, fönster etc. 

Trots att de första påbyggnadsprojekten i Sverige genomfördes för närmare 20 år sedan 
och trots att påbyggnader erbjuder en mycket stor potential för såväl stadsutveckling 
som bostadsbyggande, har teknik- och systemutveckling gått förvånansvärt trögt. En 
förklaring till detta kan vara att samspelet mellan berörda aktörer inte utvecklats och att 
det fortfarande finns betydande glapp i den kompetenskedja som utgörs av 
stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, teknikleverantörer, arkitekter och 
byggentreprenörer. För att fylla dessa kompetensglapp och för att lägga en grund för en 
funktionell samverkan mellan berörda aktörsgrupper, torde en 
multidisciplinärmedverkan från den akademiska sektorn kunna ha katalyserande 
funktion. 

 

  



   
 

Construction & Design: 
Furans nya kläder – Värdeaktivering för interiört 
trä med design och kommunikation som drivkraft 
(interiör design och kommunikation)  
 
Det svenska furuvirket är väl anpassat för förädling och utgör såväl basen för den 
förädlande snickeriindustrin, som varande en viktig exportprodukt. Trots detta avtar 
aktiviteten på furumarknaden. Förnyelsen av produkter baserade på furu har avstannat 
och det är svårt att ta betalt för de inneboende värden som finns hos detta högkvalitativa 
material. Konkurrensen är också hård från snabbväxande träslag med kraftig prispress 
som resultat.  
 
Ett antal svagheter i värdekedjan har identifierats: 

• Ytkarakteristika såsom hårdhet, slitstyrka, ljushet- och kulörbeständighet svarar 
inte upp mot dagens kundkrav. 

• Furans estetiska och taktila egenskaper beaktas alltför begränsat i 
förädlingsprocesserna och kommuniceras inte tillräckligt mot föreskrivande led 
och konsument för att väsentligt bidra till värdeökning. 

• Furubaserade material har inte någon framskjuten position i arkitekters och 
formgivares materialval vid utveckling av nya högförädlade produkter. 
 

Utmaningen är att skapa förutsättningar för ökad industriell förädling och nya 
användningsområden för svensk furu. Projektet bidrar till att skapa och kommunicera 
nya lönsamma och industriellt producerade furuprodukter vars form och funktion 
motsvarar de preferenser som konsumenter numera har. 
 
Projektet tar sin utgångspunkt i visionen att furu ska vara det primära 
materialvalet för såväl fast som lös inredning i ett modernt boende.  
 
Med innovativa processer i kombination med perception, design och effektiv 
kommunikation mot det föreskrivande ledet vill vi aktivera furans inneboende tekniska, 
estetiska och taktila värden och skapa interiöra produkter som med god lönsamhet 
tillverkas och säljs av industriella aktörer. 
 
Projektet ska inrikta sig på tre innovativa processer: 

− Hårdgörning av träytan så att furu blir hårt som ek 
− Ytmodifiering för ökat brandmotstånd, smutsavvisningsförmåga, 

kulörbestämning, textur och struktur 
− Termisk behandling för såväl minskad fuktrörelse som möjlighet att genomgående 

styra träytans kulör, men också dess värmediffusivitet 



   
 

Construction & Design: 
Användning av trä utomhus 
 
En av de samhällsutmaningar som Sverige står inför är en allt högre efterfrågan på 
bostäder. Nybyggnation men även ROT av befintliga bostäder kommer att öka. Av 
utrymmesskäl, men framförallt av ekonomiska skäl byggs allt högre. Ska trä vara ett 
alternativ till övriga ofta fossilbaserade byggnadsmaterial måste produkterna uppfylla 
prestanda för t.ex. underhåll, livscykelkostnader, brand, estetik över tid som är bättre 
eller åtminstone i nivå med konkurrerande byggnadsmaterial. Trä i utomhusanvändning 
har idag svårt att uppfylla detta speciellt i mer utsatta miljöer som begränsas av 
tillgänglighet till underhåll vid höga höjder. Detta gör att mer påkostade material och 
miljödrivna lösningar kan motiveras.  
 
Projektets syfte är att öka användning av trä i utomhusapplikationer genom styrning av 
materialegenskaper i hela värdekedjan och genom miljöneutral egenskapsmodifiering. 
Därvid kommer vi att beakta materialets klimatprestanda och utvärdera dess 
livscykelkostnad. 
 
Målet är att ta fram modifieringsprocesser som tillämpas och kommersialiseras via ett 
fasadmaterial av trä för utomhusbruk där brukarens högt ställda förväntningar uppfylls 
och där produkten uppvisar hög konkurrenskraft. 
 
Fasadmaterialet ska uppfylla ett underhållsintervall på 20 år vad avser estetik, men minst 
det dubbla vad avser teknisk prestanda. De koncept som vi idag ser kan komma uppfylla 
detta är: 
 

• Tunna paneler av utvalt modifierat granvirke.  
• Impregnering med nanomaterialet Wollastonit för lakningssäkert brandskydd och 

ev. också kulörbeständighet. 
• Impregnering av furu med miljövänliga impregneringsvätskor för en djupare 

infärgning, skapandet av hårda ytor och ett mindre sprickbenäget material.  
• Behandling av träytor med ”goda” bakterier eller svampar och biobaserade 

föreningar (GRAS, generally recognized as safe) för bättre motstånd mot 
mögelpåväxt och andra mikrobiologiska angrepp.  

• Ytbehandlingar i kombinationer med ovan nämnda behandlingar som är 
designade för bästa möjliga estisk beständighet, funktion och tålighet. 

 
För att lyckas krävs en väldefinierad materialframtagningsprocess i värdekedjan, där det 
kan bli nödvändigt att selektera material via röntgen, alternativa sönderdelningsmönster, 
anpassade torkprogram osv. Detta ingår i projektet. 
  



   
 

Materials: 
Biokompositer 
 
New biocomposites with an attractive appearance, better long-term and short-term 
properties and where processing is optimized for each application are sought after in the 
marketplace. In particular, lightweight, strong, durable materials that are also functional 
in terms of appearance, acoustics, tactility, and segment-specific properties are 
particularly desirable. Until now, biocomposites have been made using available 
materials. The next generation of biocomposites should be tailor-made to suit intended 
applications thereby ensuring the Swedish industry’s competitiveness. A focus on bio-
based materials strengthens the transition to a circular bioeconomy.  
 
Building on existing knowledge and experience, the project (Appendix 1) will develop a 
set of raw materials optimized for working together within the composite and in a 
potential product. We will work with both reinforcing fibres and matrices. The project 
will follow hierarchic design and take into account how raw material properties and 
processing affect the final biocomposite. There are many advantages to using raw 
materials from the forest, but other sources may also be considered. The materials and 
processes leading to the desired biocomposites will then be evaluated on a pilot scale and 
for industrial production. 
 
The technical issues to be addressed include improved fibre-matrix 
interaction/dispersion (e.g. by chemical modification), recycling aspects, sensitivity to 
humidity and water, new bio-based matrices, composite processing requirements, and 
decreased degradation of fibres at normal plastic processing temperatures. New potential 
markets as well as new applications in existing markets will be identified along with 
market-specific requirements and expectations. How humans perceive and interact with 
bio-composites, materials expectations and their acceptance by the user will be included 
in Material Experience. Results will feed back into the development of materials and 
composites and into circular bio-economy strategies, e.g. re-use/recycling/recover. 
 
BioComposites proposes the development of more sustainable bio-based composites, 
their constituents and their processing. The target product areas include:  

• Appealing and functional packaging;  
• Lightweight and appealing automotive/vehicle components; 
• Furniture and interior products with appealing surfaces; 
• Durable and load-bearing products for the construction sector; 
• Performant implants and prostheses. 

Examples of opportunities for disruptive innovation are: 
• 3D printing of biocomposite implants and prostheses 
• Bio-batteries 
• New bio-based matrices 
• Tailored fibres for biocomposite applications 


