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Sammanfattning
En ökad användning av miljösmart teknik och förfarande vid rengöring och desinfektion i
livsmedelsindustrin förväntas leda till mindre miljöpåverkan genom mindre vatten-, energi-,
kemikalie- och materialförbrukning och mindre matsvinn. Detta gynnar också tillväxten hos
miljöteknikföretag som bidrar med gröna lösningar. Testbädden Cleaning Innovation
(www.cleaninginnovation.se) medverkar till utveckling av miljösmarta och effektiva metoder
för rengöring och desinfektion i många branscher. Huvudintressenter är
leverantörer/utvecklare av kemikalier, utrustning eller material; hygienföretag;
livsmedelsföretag; offentliga aktörer. Cleaning Innovation, som ägs av RISE, är en öppen,
oberoende testbädd och erbjuder utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och
metoder. Testbädden bygger på samverkan mellan olika typer av verksamheter inom RISE
(Research Institutes of Sweden) inriktade mot mikrobiologi, miljö, processteknik, certifiering,
mätteknik, kemi, material, energiteknik samt med hygienteknikföretaget Lagafors AB. Inom
Cleaning Innovation finns marknadskunskap, tvärvetenskaplig kompetens, analys-,
beräknings- och mätutrustning, laboratorier samt testutrustningar i pilotskala. I projektet
utvecklades befintlig verksamhet avseende testlokal, utrustning och produkterbjudande. Ett
viktigt resultat från projektet är att vi har genomfört mer än 10 projekt där utvärdering av
renhet och desinfektion görs med kunder. Eftersom detta är betydligt mer än planerat har egen
finansiering blev betydligt högre än budgeterad. Detta visar på ett bra utbud och en tydlig
marknad. Vi har också breddat vår målgrupp och inkluderar nu alla branscher med behov av
rengöring och desinfektion; i motsats till bara livsmedelsindustrin som beskrivit i
projektansökan.
Testbädden Cleaning Innovation lanserades 29 november 2016. Cleaning Innovations
utveckling i framtiden ser ljus ut och har en stark och naturlig förankring inom RISE.
Framtidsplanerna involverar ett succesivt bräddande till kunder inom fler industrityper och en
långsam expansion av verksamheten.
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1

Inledning

Projektet Green Cleaning (projektledare Elisabeth Borch) finansierades av Vinnova inom
utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet” under perioden december 2014 december 2016. Utlysningen förväntades bland annat leda till fler öppna, neutrala och
konkurrenskraftiga testbäddar inom miljöteknikområdet. Projektet har lett fram till testbädden
Cleaning Innovation.
Definitionen på testbädd:
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer
kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller
organisatoriska lösningar inom utvalda område.
Projektet Green Cleaning föregicks av en Vinnova-finansierad förstudie för testbäddar
(3S00343; bild 1); endast projekt som gjort förstudie kunde ansöka om anslag för att etablera
en testbädd. Förstudien genomfördes november 2013 – augusti 2014 under ledning av
Elisabeth Borch. En plan togs fram över utveckling och användning av en testbädd för
oberoende utvärdering av lösningar för en minskad miljöpåverkan vid rengöring och
desinfektion i livsmedelsindustrin. En fullständig ansökan för stöd vid utveckling av
testbädden lämnades in 2014 till Vinnova; denna ansökan fick ett positivt beslut om
finansieringsbidrag.
Vinnova finansierar även det ankytande projektet Cleaning Innovation – smutstester för
många branscher (6P05781) vilket pågår augusti 2016 – oktober 2017. Under hösten 2016
beviljade Vinnova finansiering till planering av en innovationstävling knuten till testbädden.
Se 6.5.5 nedan.

2

Bakgrund

Miljöteknikområden. Projektet Green Cleaning var inriktat mot oberoende utvärdering av
lösningar för minskad miljöpåverkan vid rengöring och desinfektion i livsmedelsindustrin och
adresserar därmed primärt området energi, men även vatten och avlopp, avfall i form av
matsvinn samt materialnedbrytning.
Inledningsvis var projektets primära fokus livsmedelsindustrin. Rengöring är borttagandet av
kemisk (livsmedelsrester) och biologisk smuts (allergener, mikroorganismer) från maskiner,
utensilier och lokaler. Den efterföljande desinfektionen är beroende av rengöringen och
förväntas reducera antalet mikroorganismer ytterligare till en nivå som säkerställer acceptabel
säkerhet och hållbarhet hos det livsmedel som ska produceras. Livsmedelsindustrin har en stor
vattenförbrukning och producerar stora volymer av orent vatten 1. Mycket vatten används i
olika processteg och vid rengöring och desinfektion. Användningen av energi och kemikalier
är också hög vid rengöring och desinfektion1. I dagsläget är bristfällig rengöring och
desinfektion i livsmedelsindustrin en vanlig anledning till kontaminering av produkter med
mikroorganismer och allergener vilket leder till återkallelse av tonvis med livsmedel varje år i
Sverige. Matsvinnet påverkas på så sätt direkt av en ineffektiv rengöring och desinfektion
eftersom risken ökar för att maten snabbt blir förstörd och måste kasseras.

1

Casani et al. 2005, Water Research, 39, 1134-1146; Pascual et al. 2007, trends in Food Science and
Technology, 18, 529-535
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Förväntat bidrag till hållbar tillväxt. En ökad användning av miljösmart teknik och
förfarande förväntas minska vatten-, energi-, kemikalieförbrukning, minska volymen
avfallsvatten, reducera materialslitage och minska matsvinnet. Några exempel på intressanta
miljösmarta lösningar är användning av enzymer, ultraljud, plasma jet, dimdesinfektion,
koldioxidblästring och fiberdukar vid rengöring och desinfektion, samt loggningssystem för
bättre kontroll och effektivare styrning. Vattenmängen kan till exempel minska genom
användning av ”torr” rengöring eller ökad återanvändning. Energiförbrukningen kan
reduceras genom minskad användning av uppvärmt vatten och minskad avfuktning/torkning
av lokaler. Mindre volymer av avfallsvatten innebär mindre behov av vattenrening speciellt
avseende kemikalier. Slitage av vägg- och golvmaterial och utrustningar kommer också att
minska tack vare minskad nedfuktning och kemikalieanvändning. Det förväntas också att ny,
effektivare teknik och förfarande leder till en förbättrad processhygien vilket i sin tur leder till
att produktåterkallelser behöver göras mer sällan och även till ett minskat matsvinn.
Effektivare teknik och förfarande bidrar också till att tiden tillgänglig för produktion ökar
genom kortare disktider.
Följande exempel visar på ett tänkbart bidrag till en hållbar tillväxt genom mindre
miljöpåverkan från rengöring och desinfektion i livsmedelsbranschen. Inom parentes ges en
grov uppskattning av besparingen för respektive åtgärd: minskad användning av vatten, inkl.
uppvärmt (40-60%); minskad användning av kemikalier (lut, syra, klorhaltiga; 10-20%); lägre
förbrukning av golv- och väggmaterial (20-30 %); mindre livsmedelsvinn pga. färre
produktåterkallelser (>30 ton); mindre livsmedelsvinn pga. skämd mat (>70 ton); ökad
tillgängliggjord produktionstid (10 %).
Förväntad marknadspotential, nationellt och internationellt. Företag med intresse av
miljösmarta lösningar fördelar sig över flera branscher och finns både nationellt och på en
global marknad. En analys av potentiella kunder visar att det finns ett flertal lönsamma, solida
företag med stor omsättning varav några nämns i tabell 1. Dessa företag deltog i en workshop
i förstudien. Flera av företagen är verksamma över hela världen, vilket underlättar kontakter
mot fler internationella företag. Stora globala aktörer kommer att ha en stor inverkan på
utnyttjandet av testbädden Cleaning Innovation.
Tabell 1. Nyckeltalanalys för ett urval av företag. Uppgifterna avser 2012.
Företag
Verksamhet
Omsättning
Antal anställda
(kkr)
(st)
16
562
000
Arla Foods AB Sverige
Livsmedel
3589
Atria Sverige AB
Livsmedel
2 998 529
886
Ecolean AB
Maskinföretag
235 917
102
Indevex Watertech AB
Hygienteknik
3 849
3
Lagafors Fabriks AB
Hygienteknik
32 904
12
Renax Städ & golvstäd
Städföretag
12 298
26
SCA Hygiene Products Hygien
9 718 956
1810
AB
Tetra Pak Sverige
Processutrustning 17 414 798
4146

Soliditet
(%)
2,4
15,7
28,8
65,6
15,2
50,5
56,0
29,4

Position och kopplingar till liknande insatser Sverige/internationellt. Testbädden är ett unikt
koncept för testning av miljösmarta hygienlösningar för applicering vid rengöring och
desinfektion i livsmedelsindustrin med flera branscher. Idén till testbädden Cleaning
Innovation bygger på kunskap och tidigare erfarenhet hos de partner som ingår i konsortiet.
Inom SP (RISE från den 1 januari 2017) finns en bred kunskap inom miljö, energi, kemi,
mikrobiologi, processteknik, mätteknik, certifiering, utbildning. I samarbeten med företag har
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projekt genomförts inom olika delar av SP inriktade mot rengöring, energi och
vattenanvändning. Ett exempel är användning av torra tekniker för öppen rengöring och
desinfektion i livsmedelsindustrin utvärderat avseende vattenförbrukning, arbetstid och
produktkvalitet. Ett annat är pinchanalys; systematisk sammanställning av alla flöden för
värmning och kylning med hänsyn till energiinnehåll vid olika temperaturnivåer. I konsortiet
ingår även partnern Lagafors AB; ett utvecklingsinriktat hygienteknikföretag som är
marknadsledande i Sverige. I testbädden kommer utvärdering av tekniklösningar kopplas med
kvalitets- och miljöledningssystematik samt certifieringsregler vilket ger en unik möjlighet att
minska miljöpåverkan av rengöring och desinfektion. Denna ansats är bredare än vad som i
nuläget erbjuds av andra organisationer som the European Hygienic Engineering and Design
Group (EHEDG; http://www.ehedg.org/), DTU Center for Hygiejnisk Design i Danmark och
Campden BRI, Storbritannien.
Behov. Inom livsmedelsindustrin är rengöring och desinfektion helt avgörande för att kunna
tillverka säkra och hållbara livsmedel. Användningen av vatten, energi och kemikalier är
omfattande vid rengöring och desinfektion vilket innebär en stor negativ miljöpåverkan och
kostnader. Det finns också tydliga krafter som utifrån ett miljöperspektiv driver på en
förändring av rengörings- och desinfektionsproceser i livsmedelsindustrin. Exempel på sådana
krafter är efterfrågan/krav på vattenfotavtryck för producerade livsmedel eller
energieffektivisering som drivs fram efter en energikartläggning inom ett företag. Det finns
nya miljösmarta lösningar som kan lösa livsmedelsindustrins behov, men i nuläget används
dessa i begränsad omfattning eftersom effekt och miljöpåverkan inte är tillräckligt utvärderad.
Vidare är kunskapen kring miljösmart rengöring och desinfektion idag utspridd på många
discipliner och det finns ett stort behov av att samverka mellan discipliner och här är en
testbädd en självklar samlingspunkt. Det behövs även utbildning av rengöringsutförare för att
lyckas med ett skifte mot teknik och förfarande som är mindre miljöbelastande och mer
effektiv. Rengöring är en komplicerad process som omfattar många manuella moment som är
starkt beroende av personalens kompetens. Om ny miljöteknik används på ett felaktigt sätt
erhålls inte den förväntade eller verifierade miljöprestandan efter implementering av
nyutvecklade produkter.
Det finns två huvudgrupper av behovsägare. Den ena gruppen är små och mellanstora
miljöteknikföretag som har de lösningar som behövs för att minska miljöbelastningen vid
rengöring och desinfektion. De utgörs av företag som utvecklar/ tillverkar/ säljer teknik och
förfarande inom maskin- och processutrustning, hygienteknik, städteknik och
hygienutveckling. Företagen har behov av tekniskt och kompetensmässigt stöd för att stärka
sin position på nationell och internationell marknad. För dessa företag är målet att förse
livsmedeltillverkare, annan tillverkningsindustri eller offentliga aktörer med attraktiva
produkter och förfarande som underlättar rengöring och desinfektion. Företagen kan redan
verka i andra segment som lokalvård i offentlig miljö eller i branscher som elektronik och
läkemedel där renrumsteknik är viktig. Även företag som utvecklar produkter för
konsumentbranschen kommer att ha nytta av testbädden. Branschöverskridande
utvecklingssamarbete är av stor betydelse då detta ofta leder till en korsbefruktning vid
utveckling och introduktion av innovativa produkter och tjänster.
Livsmedelsindustri, annan tillverkningsindustri och offentliga aktörer (sjukhus, äldrevård,
förskola osv.) är den andra gruppen, vilken är både användare av och kravställare på de
produkter och tjänster som används vid rengöring och desinfektion, samt på utrustning och
lokaler som används vid tillverkningsprocesser avseende hygienisk design.
Tillverkningsindustrin består av många delbranscher med varierande behov och krav.
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Behoven varierar dels med vilken typ av produkt som produceras, om det är sluten eller öppen
rengöring och vilka krav på renhet som ställs avseende smuts, mikroorganismer och
allergener.
Roll. Testbädden Cleaning Innovation ska vara ett öppet test- och kunskapscentrum inriktat
mot innovationer applicerbara inom området rengöring och desinfektion i flera branscher.
Alla företag, organisationer, myndigheter eller forskare vid universitet kan anlita de olika
delarna i testbädden. Verksamheten ska präglas av tvärvetenskaplighet, oberoende och
opartiskhet. Testbädden erbjuder oberoende test, verifiering och validering av nya produkter,
lösningar och förfarande som bidrar till utveckling av ny miljövänlig teknik med applikation
inom rengöring och desinfektion. En utvärdering avseende både miljö och effektivitet kan
övertyga potentiella kunder inom tillverkningsindustri och offentlig sektor att införandet av ny
teknik kommer ge positiva effekter. Cleaning Innovations huvudfokus är tester, verifiering
och validering för produkter, tjänster och processer. Komplettande verksamhet inom
utveckling, utbildning, certifiering och nätverkande är också av stort intresse att kunna
erbjuda.
Genom tillgång till bred kompetens genom Cleaning Innovation förväntas resultat i form av
försäljning av produkter och tjänster med dokumenterade specifikationer avseende centrala
kriterier som renhet, förbrukning av vatten/ energi/ kemikalier, arbetsåtgång och
materialslitage. Svenska miljöteknikföretag kommer baserat på en bra testbäddsverksamhet
kunna stärka och öka sin verksamhet och konkurrenskraft både i Sverige och på
internationella marknader. Testbädden Cleaning Innovation förväntas attrahera nationella och
internationella aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher.

3

Mål och syfte

Målet var att etablera en testbädd (Cleaning Innovation) för oberoende utvärdering av
lösningar för minskad miljöpåverkan av rengöring och desinfektion i först hand
livsmedelsindustrin. Detta uppnåddes genom att:
• Ta fram en affärsmodell som visar hur verksamheten inom testbädden är tänkt att fungera
• Ta fram ett samlat testbäddserbjudande.
• Ha en tydlig och genomarbetad organisation på plats senast december 2016
• Testbädden finns fysiskt på plats oktober 2016
• Leva upp till kundbehov baserat på diskussioner och pilotprojekt genomförda med företag
• Intern delrapport Q5 och slutrapport i dec 2016
Syfte. Etablering av en öppen, neutral och konkurrenskraftig testbädd Cleaning Innovation
kommer stödja och driva på utveckling och användning av ny miljöteknik och miljösmart
förfarande vid rengöring och desinfektion inom livsmedelsindustrin. Ny teknik och förfarande
kommer därmed kräva mindre resursförbrukning i form av energi, vatten, material och
kemikalier. De tester som är tänkta för livsmedelsbranschen har stor potential att användas
brett mot andra branscher.

4

Testbädden Cleaning Innovation

Testbädden Cleaning Innovation (www.cleaninginnovation.se) medverkar till utveckling av
miljösmarta och effektiva metoder för rengöring och desinfektion i många branscher.

-8-

Huvudintressenter är leverantörer/utvecklare av kemikalier, utrustning eller material;
hygienföretag; livsmedelsföretag; annan tillverkningsindustri; offentliga aktörer.
Cleaning Innovation, som ägs av RISE, är en öppen, oberoende testbädd och erbjuder
utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och metoder. Utvärdering sker i
laboratorium, pilotskala eller full industriell skala. Testbädden bygger på samverkan mellan
olika typer av verksamheter inom RISE inriktade mot mikrobiologi, miljö, processteknik,
ytkemi, kemi, energiteknik, certifiering och mätteknik samt med hygienteknikföretaget
Lagafors AB. Inom Cleaning Innovation finns marknadskunskap, tvärvetenskaplig
kompetens, analys-, beräknings- och mätutrustning, laboratorier samt stationära och flexibla
testutrustningar i pilotskala. Testbädden kommer att verka över en större del av
innovationskedjan; från experimentell utvärdering av koncept (TRL 3) till utvärdering i
industriell skala (TRL 9).
Under projekttiden har vi visat att testbädden uppfyller syftet att stödja och driva på
utveckling och användning av ny miljöteknik och miljösmart förfarande vid rengöring och
desinfektion. Vi har tillsammans med externa kunder gjort en rad aktiviteter/projekt, vilka
haft syftet att ersätta dagens teknik med mindre miljöpåverkan i form av förbrukning av
energi, vatten, material och kemikalier. Affärsmodeller baserade på Business Model Canvas
är framtagna för testbädden och för ingående tjänster. All verksamhet bedrivs enligt gällande
projektrutin inom SP/RISE; kunden äger alla resultat; sekretess gäller för alla testresultat.
Underlag finns för utrustning och tjänster som pilotanläggningar, testuppsättningar, mjukvaror
för miljöbedömning och simulering.
Testbädden är distribuerad och finns i Göteborg, Stockholm och Borås beroende på var
utrustning och kompetens är lokaliserad. Ny utrustning investeras enligt modulbaserat
tänkande för största flexibilitet och låga kostnader.
Inriktningen har avstämts med sex företag som knöts till projektet som Intressentråd (se del 5)
avseende behov och krav. Nio testtjänster utvecklades (se del 6.2).
Vi har genomfört ett kundprojekt, temadag, seminarium, medverkat på branschmässor,
genomfört utbildningar, haft samarbetsmöten med utländska institut och genomfört
kunskapshöjande internprojekt. Vi nådde inte målet att ta fram P-märke; däremot är vi väl
förbereda när kundbehov uppstår. Vi planerar att utveckla utbildning baserat på IKT-plattform
med extern finansiering.
Testbädden invigdes vid ett öppet seminarium 2016-11-29 hos SP Food and Bioscience i
Göteborg. Under dagen gjordes ett tiotal presentationer om biofilm, rengöringskemi, ren yta,
miljövänlig rengöring, utbildning och framtidens rengöring (bild 1). Flera av presentationerna
gjordes som en gemensam presentation mellan expert och företag. En handfull företag ställde
ut sina produkter. Seminariet hade ett 40-tal deltagare.
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Bild 1. Inbjudan och program till seminariet Cleaning Innovation 29 november 2016.

Cleaning Innovation finns registrerad som en RISE-testbädd (bild 2) inom divisionen
Biovetenskap och material. Kostnaden för nyanskaffning beräknas till 3,5 miljoner för
utvecklingen exklusive befintlig hårdvara och mjukvara som exempelvis pilotutrustning,
analysinstrument och programvara LCA. Omsättningen beräknas till cirka 3 miljoner kronor
för 2017. Hälften av kunderna bedöms vara SME företag och 25% internationella kunder.
Huvudintressenterna har hittills funnits inom branscherna hygien, livsmedel,
hushållsmaskiner och bygg/fastighet.

LX Cleaning Innovation: Testbädd för
miljösmart och effektiv rengöring och
desinfektion

Fotograf Dick Gillberg

▪
▪
▪
▪

Placering: Göteborg, Stockholm, Borås
Etableringsår: 2016
Status: Enda testbädden i Europa som tar ett
helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet
inom rengöring och desinfektion.
Huvudintressenter: Leverantörer/utvecklare av
kemikalier, utrustning eller material; hygienföretag;
livsmedelsföretag; offentliga aktörer

Beskrivning av anläggningen
.

Cleaning Innovation (www.cleaninginnovation.se) är en bädd
för utveckling av rengöring och desinfektion och erbjuder
oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, material,
utrustning och metoder.
Testbädden är utvecklad med stöd av Vinnova inom satsningen
Testbäddar inom miljöteknikområdet och arbetar från
laboratorie- till industriell skala och består av:
•
Pilotanläggningar för sluten och öppen
rengöring/desinfektion
•
Teknisk utrustning för flexibla pilotuppställningar
•
Mjukvara för miljöutvärdering
•
Biofilmsreaktor
•
Metodik för identifiering, spårning och hantering av
biologisk och kemisk smuts
Mobila o stationära rengöringsanläggningar
•
•
Analysutrustning för karakterisering av smuts och biofilm
•
Analysutrustning/metoder för mikroorganismer
•
Metodik för kartläggning av kostnad (tid, temp m.m)
•
Visualiseringsmjukvara (laserskanning , CAD layout)
•
Mjukvara för beräkning/simulering av luftströmmar,
spridning, kylning, värmning

Kontakt
Birgitta Bergström, birgitta.bergstrom@sp.se, 010-516 66 92

2016

Testbäddar RISE

Bild 2. Beskrivning av RISE Cleaning Innovation

5

Angreppssätt och projektorganisation

Angreppssätt, strategi och metodik för projektet. Testbädden är en ny samverkan inom
området miljösmart rengöring och desinfektion mellan olika typer av verksamheter inom SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dessa verksamheter kommer att vidareutvecklas för att
utgöra en sammanhållen testbäddsverksamhet inriktat på ett avgränsat område, cleaning
innovation applicerad på rengöring och desinfektion. Inledningsvis var fokus inriktat mot
livsmedelsbranschen, men de kunder vi attraherat under projektet har kommit även från andra
branscher.
Cleaning Innovations huvudfokus är tester, verifiering och validering för produkter, tjänster
och processer. Komplettande verksamhet ska ske inom utbildning, certifiering och
nätverkande Testbäddens verksamhetsområden är välförankrade i ett förprojekt med
testbäddens framtida användare och är togs fram i diskussion mellan nio svenska/ danska
aktörer inom livsmedelsproduktion, maskin/processutrustning, rengöring och hygien
(Lagafors, Arla Foods, Atria, Ecolean, Indevex, JBT Food Tech, Novadan, Renax och SCA),
samt inom SP. Detta arbetssätt var grunden till det Intressentråd som inrättades under
projektet.
Sammansättning av konsortiet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/RISE 2, som är ägare
av testbädden, är genom sin pågående verksamhet och strategi avseende hållbar tillväxt en
2

SP-koncernen, Swedish ICT och Innventia har under 2016 gått samman i RISE

.
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garant för en uthållig organisations- och finansieringsmodell för testbädden Cleaning
Innovation.
Testbädden Cleaning Innovation är en samverkan mellan enheter inom SP Food and
Bioscience, SP Certifiering, SP Mätteknik, SP Kemi material och ytor, SP Energiteknik samt
Lagafors AB (bild 3). Projektet leddes av docent Elisabeth Borch, SP Food and Bioscience.
Ett Intressentråd inrättades bestående av aktörer i näringslivet som utrustningstillverkare,
hygienexperter, rengöringsföretag och livsmedelstillverkare för att involvera intressenter som
är aktiva inom området rengöring och desinfektion samt har kunskap och intresse att påverka
testbäddens utveckling och erbjudande (bild 3). Här ingick Atria, Indewex, Novadan, Renax,
SCA och Tetra Pak.

Miljö
Arbetsmiljö

Energi

Process

Rengörings
teknik

Intressentrådet
• Har kunskap och
intresse att påverka
testbäddens
utveckling och
erbjudande
• Atria, Indewex, SCA,
Renax, Novadan,
Tetra Pak

teknik

SP
Lagafors

Mikro
biologi

Certifiering

Mätteknik

Kemi
Material &
ytor

Bild 3. Projektorganisation

6

Genomförande

Projektet pågick mellan december 2014 och december 2016. Pågående testverksamhet
kommer vara i full verksamhet i januari 2017.
Intressentrådet etablerades enligt planen. Under projektet gjordes viktiga avstämningar med
Intressentrådet och beslut togs om eventuellt förändrad inriktning/tillvägagångssätt. Tre
möten hölls med Intressentrådet (se 6.3)
Sex olika arbetspaket har genomförts: affärsmodell; produkter/tjänster; organisation; fysisk
etablering, lokaler, utrustning; utveckling av pilotprojekt; rapportering.

6.1

Affärsmodell

Mål: Ta fram en affärsmodell som visar hur verksamheten inom testbädden är tänkt att
fungera

6.1.1

Erbjudande

Testbädden Cleaning Innovation har visionen att skapa en ledande testbädd för utveckling av
miljösmart och effektiv rengöring och desinfektion. Cleaning
Innovation
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(www.cleaninginnovation.se) är en bädd för utveckling av rengöring och desinfektion och
erbjuder oberoende utvärdering av teknik, kemikalier, material, utrustning och metoder. Våra
ledord är Miljösmart och rent! Idén bakom Cleaning Innovation är att hantera krav på en
mindre resursförbrukning i form av vatten, kemikalier, material – samtidigt som det blir rent
från smuts, allergener och mikroorganismer. Cleaning Innovation har en bred kunskapsbas
vilket gör att rengöring och desinfektion kan betraktas och utvecklas från olika infallsvinklar.
Vår bedömning är att detta är den enda testbädden i Europa som tar ett helhetsgrepp på både
miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Affärsmodellens vision, mission, strategi, unika mervärden kundsegment och affärsidé
sammanfattas i bild 4. Den är utvecklat med Business Model Canvas (BMC)-teknik, vilket
omfattar en genomarbetning av områdena nyckeltillgångar, nyckelaktiviteter, kunderbjudande
(se 6.2), kundkanaler, kundsegment, nyckelsamarbeten, kostnadsstruktur och
intäktsströmmar. BMC gjordes för hela testbädden och för nio identifierade produkter; se
appendix 1. Arbetet med BMC är kontinuerligt och affärsmodellen vässas allt eftersom.

Affärsmodell testbädd Cleaning Innovation
Vi arbetar med Business Model Canvas

 Vår vision är att skapa en ledande testbädd för utveckling av
miljösmart och effektiv rengöring och desinfektion.
 Mission
 Miljövänligt och rent!

 Strategi

 Kundsegment








Hygien/Städföretag
Leverantörer av kemikalier, utrustning, material
Livsmedelsföretag
Tillverkare av utrustning, interiör/lokaler
Offentlig sektor
Hushåll
Alla branscher där rengöring och desinfektion är viktig

 Idén bakom Cleaning Innovation är att hantera krav på en mindre
resursförbrukning i form av vatten, kemikalier, material – samtidigt
som det blir rent från smuts, allergener och mikroorganismer.
 Vi vänder oss till företag som har en produkt eller en ny idé.
Men behöver hjälp under utvecklingsfasen? Eller hjälp med de sista
 Affärsidé
testerna för att övertyga kunden?
 Vi vänder oss till livsmedeltillverkare som vill förbättra sin rengöring
 Erbjuder oberoende utvärdering av lösningar för effektiv och
och desinfektion.
miljösmart rengöring och desinfektion i livsmedelsindustrin
Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier är bäst? Hur

Verkar över en större del av innovationskedjan; från
mäter man renhet bäst? Hur kan det gå åt mindre vatten, mindre
experimentell utveckling av koncept till utvärdering i
arbetstimmar…?

 Unika mervärden
 CI har kunskapsmängden för att rengöringsproblematiken kan
betraktas från olika infallsvinklar.

industriell skala
 Ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som är en
ledande innovationspartner med en ambitiös tillväxtstrategi

Bild 4. Affärsmodell testbädd Cleaning Innovation.
Kundsegment
Huvudvikten låg inledningsvis på applikationer av teknik vid rengöring och desinfektion
inom livsmedelsindustrin. Under projektets genomförande har kundgrupperna vidgats och
omfattar nu hygienföretag; livsmedelsföretag; leverantörer och utvecklare av kemikalier,
leverantörer och utvecklare av utrustning/maskiner; leverantörer och utvecklare av material;
branscher där rengöring och desinfektion är viktig.
Cleaning Innovation vänder sig till företag som har en produkt eller en ny idé. Men, som
behöver hjälp under utvecklingsfasen. Eller hjälp med de sista testerna för att övertyga
kunden. Vi vänder oss också till företag och organisationer som vill förbättra sin rengöring
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och desinfektion. Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier är bäst? Hur mäter man
renhet bäst? Hur kan det gå åt mindre vatten, mindre arbetstimmar…?
Kundkanaler
Marknadsföringen omfattar hemsidan www.cleaninginnovation.se, produktblad och en
omfattande spridning av information via flera kanaler. I synnerhet inför lanseringen av
testbädden den 29/11-16 vid ett öppet seminarium (se bild 5) gjordes omfattande utskick till
ett stort antal e-postadresser. Vi uppskattar att cirka 2000 företag har nåtts. Intressentrådet
informerade genom sina kundkanaler.
Information om Cleaning Innovation har spridits på SP:s hemsida, nyhetsbrev mot kunder,
Chark SM 2016, intervju i branschtidningen Svenska Livsmedel, notis i nättidningen Food
Supply, Livsmedelsdagarna september 2016, presentationer på fackmässor med mera. Vi har
också i konkreta kundmöten informerat om Cleaning Innovation. De aktiviteter som ska
genomföras 2017 omfattar kontakter med medlemsorganisation inom Cleaning/hygien,
genomgång av SNI-koder för riktad marknadsföring. En innovationstävling är planerad att
genomföras 2017 inom ramen för Cleaning Innovation med stöd från Vinnova. Information
om Cleaning Innovation kommer också finnas på RISE hemsida (www.ri.se)
Information om Cleaning Innovation kommer visas på storbildsskärm hos Vinnova. Underlag
enlig bild 5 har lämnats in till Vinnova.

Testbäddar inom
miljöteknikområdet

Cleaning Innovation
• Utveckling av rengöring och desinfektion som är
miljösmart och effektiv.
• Test av teknik, kemikalier, material, utrustning
och metoder i laboratorium, pilotanläggning eller
fullskala.
• Hygienföretag, livsmedelsföretag, leverantörer
och utvecklare av kemikalier, utrustning eller
material med flera branscher.

www.cleaninginnovation.se

Bild 5. Cleaning Innovation utkast till visning hos Vinnova.

6.1.2

Drift 2017 och framöver

Ägare till testbädden är SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Ägarskapet övergår till RISE
1/1-17.
Testbädden har inga fasta kostnader i form av lokaler eller utrsutning. Det finns heller ingen
anställd personal. Verksamheten bedrivs i befitliga lokaler med existerande utrustning och
personal anställd av SP/RISE.
Intäkter kommer i form av projekt med kunder och anslag från finasiärer, dvs. på samma sätt
som annan verskamhet inom SP/RISE. Tillgång till de bästa utvärderingsmetoderna och hög
flexibilitet för att kunna möte kundens behov av tester gör testbädden attraktiv och kan
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motivera en ambitiös prisbild. Huvudmålet är inte upprepade rutintester utan en kompetent
partner som ger ett stort stöd för att innovationer ska kunna implementeras kommersiellt.
Det finns en stark drivkraft i organisationen (SP/RISE) att fortsätta att utveckla och använda
testbädden som en portal för kunder; en ingång för att nå bred expertis inom både testning och
för att nå slutkunder. Några av de funktioner som krävs för testbäddens fortlevnad och
utveckling är: marknadsföring,
kompetensutveckling, administration av produktblad,
hemsida, en mötesplats för experter som bidrar till testbäddens verksamhet samt koordinering.
Ytterligare ett moment som företagen/kunderna uppskattat under uppbyggnaden av testbädden
var de temadagar/seminarier/workshops kring rengöring som har hållits. Detta kommer att på
något sätt återkomma årligen för att skapa möjligheter till kontakter och utveckling i
samklang med kunderna.
Se 6.3 för mer detaljer.

6.2

Produkter/tjänster

Mål: Ha ett komplett testbäddserbjudande i nov 2016.

6.2.1

Testbäddstjänster

Testbäddens verksamhet hålls ihop av testbäddstjänster. En översikt över de i projektet
utvecklade testbäddstjänsterna visas i tabell 2. Testbädden Cleaning innovation och varje
enskild tjänst beskrivs i ett produktblad som dels finns på www.cleaninginnovation.se och
som dels som fysiska blad vilka används vid marknadsföring och i kundmöten. Varje
produktblad beskriver erbjudande, nytta för kunden, hur tjänsten utförs och kontaktuppgifter
(se Appendix II).
Bakom de utvalda tjänsterna finns ett omfattande analys- och inventeringsarbete för att hitta
de tjänster som har ett tydligt kundbehov. Inledningsvis skedde ett utbyte av information om
vilken testmetodik, utrustning och programvara som respektive deltagare (SP och Lagafors)
använder idag med möjlig applikation på Cleaning Innovation. Även om flera av
projektdeltagarna tillhör samma organisation/SP fanns det förhållandevis få tidigare
samarbeten. Projektmötena (se 6.3.6) användes för att skapa ny samverkan. Ett antal möten
genomförts med Intressentrådet (se 6.3.4) för att höra vilka utmaningar och vilket behov av
lösningar/tester företagen i rådet har. Företagen har generöst delat med sig av sina
utmaningar. Därefter gjordes ett urval av tjänster som utvecklades vidare. Någon tjänst
försvann under utvecklingsfasen då den inte motsvarade ett kundbehov eller var tillräckligt
tydlig mot kund. Intressentrådet gav mycket värdefull feed back på våra tjänster under
utvecklingen.
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Tabell 2. Testbäddstjänster
Tjänst
Utbildningar rengöring
Rengörbarhet av processutrustning
Effektiv resursanvändning
Formulering & utvärdering
Jämförelse av rengöringsteknik
Lika rent, men med lägre miljöavtryck
Swat team - utredning av rengöringsproblem
Säker arbetsmiljö
Numerisk renhetsanalys

6.2.2

Ägare
Carina Gatzinsky
Birgitta Bergström
Pernilla Gervind
Mikael Kjellin
Birgitta Bergström
Jennifer Davis
Lars Hamberg
Lena Brive
Olle Penttinen

Nya specialanpassade tester

Inom områdena biofilm, allergener, rengöringseffektivitet och glaskorrosion utvecklades ny
testmetodik med hjälp av SP-finansiering och extern finansiering. Därutöver identifierades två
nya behov (toxicitetsbedömning och användning av verklig smuts i tester) för utvecklingen av
testbädden Cleaning Innovation. För projektet ”Smutstester i flera branscher” inriktat mot
dessa behov söktes och erhölls tilläggsfinansiering från Vinnova (se 6.5.4)
Biofilm (Jimmy Kjellén och Maria Lundin Johnson)
Ett internt utvecklingsprojekt har genomförts med syftet att bygga upp ny kompetens
avseende uppodling av biofilm i bioreaktor och utvärdering av bakteriedödande effekt hos
desinficeringsmedel. Projektet kopplar till testbädden genom att vi med hjälp av nya metoder
kan erbjuda våra kunder möjligheten att utvärdera bakteriedödande effekt för rengörings- och
desinfiktionsprodukter och göra ett vetenskapligt underbyggt produktval för sin applikation.
Ett internt utvecklingsprojekt har genomförts med syftet att bygga upp ny kompetens
avseende detektering av de uppodlade biofilmerna med tekniken RAMAN som inte förstör
provet och med QCM-D tekniken som fungerar som en våg som väger hur mycket biofilm
som finns på t.ex. en stålyta. Målet med försöken är kunna erbjuda kunder att testa
effektiviteten på sina produkter (rengörings- och desinfiktionsprodukter) på uppodlad biofilm
från bioreaktor och utvärdering av mängd biofilm som tas bort av medlet. Projektet kopplar
till testbädden genom att vi med hjälp av nya metoder kan erbjuda våra kunder möjligheten att
utvärdera sina produkter.
Allergener – detektion och prediktion (Lena Brive)
Rengöring av processutrymmets ytor, effektiv ventilation, och rengöring av utrustning är
viktiga steg för att kunna säkra ett livsmedels säkerhet ur allergensynpunkt. Flera livsmedel
med kända allergena biverkningar, t ex mjöl, kan också saneras på allergenet i fråga, och
sedan erbjudas som allergenfritt. Nya proteinkällor som nu undersöks och inom snar framtid
kommer att utnyttjas som livsmedel behöver också säkras ur allergensynpunkt. I två
omfattande interna examensarbeten med intern finansiering undersöktes först möjligheterna
att använda nyframtagen teknik för screening av ett större antal allergen i rena och tillagade
livsmedel. I en andra del undersöktes möjligheterna att predicera allergenisiteten hos nya
livsmedel.
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Rengöringseffektivitet (Mikael Kjellin)
Maskindiskmedel. Inom ett VGR-finansierat projekt har vi utvecklat tester för kvantifiering av
rengöringseffektivitet där vi använt modellsmutsytor från Center for Testmaterials. Ytorna
monteras på ett kontrollerat sätt i diskmaskinen och analyseras före och efter tvätt med
fotografering och bildanalys.
Rengöringseffektivitet för rengöringsmedel för hårda ytor. Genom att använda smutsytor från
Center for Testmaterials eller ytor med egenproducerad typ av smuts har vi i ett internt
utvecklingsprojekt kommit på ett effektivt sätt att kvantifiera rengöringseffektiviteten hos
rengöringsmedel. Testet går till så att man lägger ut droppar av rengöringsmedel på ytan, låter
verka, och sedan torkar av. Genom att använda olika ytpreparingssteg samt olika
verkningstider kan man rangordna effektiviteten hos olika rengöringsmedel. Om man behöver
ett värde på rengöringseffektiviteten kan ytorna analyseras före och efter tvätt med
fotografering och bildanalys.
Rengöringseffektivitet kopplat till friktion. Genom att i ett internt utvecklingsprojekt montera
den nedsmutsade ytan till ett sk Force board kan vi under rengöringsförloppet kontinuerligt
mäta normalkraften och friktionskraften. Ur dessa värden kan man sedan beräkna
friktionskoefficienten mellan trasan och ytan. Vi har sett att rengöringseffektiviteten är
kopplat till friktionskoefficienten. Detta är viktig information för tillverkare av sk wipes/
trasor.
Diskeffektivitet. Vi har installerat en bänkdiskmaskin för hushållsbruk där vi kan diska med
vatten av olika hårdhet. Effekten hos olika ingredienser i diskmedelet, effekten av olika
sköljmedel, samt inverkan av vattenhårdhet kan kvantifieras genom att använda smutsytorna
från Center for Testmaterials.
Utvärdering av glaskorrosion (Mikael Kjellin)
Glasetsningen kan snabbt kvantifieras med en ny metod utvecklad av SP och publicerad i
Tenside Surfactants Detergents 2014, 51(6), 484. Under Cleaning Innovation har vi
vidareutvecklat denna metod och har nu större insikt hur vattnets hårdhet, jonstyrkan, och
komplexbildarens natur påverkar glasetsningen.

6.2.3

Kvalitetssäkring

Certifiering kopplad till Cleaning Innovation (Lennart Aronsson)
Man kan tänka sig ett antal olika certifieringsprocesser kopplade till Cleaning Innovation. De
mest relevanta är:
 Personcertifiering
 Produktcertifiering
 Systemcertifiering
Personcertifiering är en personlig certifiering som är knuten till individen.
Personcertifieringen är knuten till individen, och följer i regel denne även om personen byter
arbetsplats/arbetsgivare.
En personcertifiering av personal som utför någon form av rengöringsprocess, manuell eller
maskinell skulle kunna innehålla följande beståndsdelar, som kan betecknas som ett
”Certification Scheme”:
• teoretisk och praktisk utbildning,
• en oberoende examination, framför allt på den teoretiska delen
• uppföljning av utförda arbeten

-17-

För detta krävs utbildningspaket och frågebank för prov. Om praktiska prov ingår, behövs
någon form av definierad utrustning.
Produktcertifiering kan vara certifiering av en fysisk produkt eller av en tjänst. För att utföra
en produktcertifiering krävs ett ”Certification scheme” som ska bestå av en kravspecifikation
som beskriver vilka krav på produkten eller tjänsten som skall utvärderas. Det skall också
beskriva vilka aktiviteter som skall ingå i en certifiering. Kravet eller kraven är i regel någon
form av egenskapskrav, som kan mätas eller bedömas objektivt. Kravspecifikationen kan
utgöras av en föreskrift, en standard eller en annan specifikation. Ett vanligt ”scheme” kan
innehålla krav på en inledande bedömning t ex genom typprovning samt inledande och
uppföljande bedömning av tillverkningsprocessen. Om man har en uppföljande bedömning
med så kan man använda ett certifieringsmärke. Det skall även ha en ägare, som ansvarar för
innehållet. När man tar fram ”schemet” så kan det vara fördelaktigt att ha en remissinstans
bestående av t ex tillverkare/utförare, användare, kunder, myndigheter. Detta ger en bra
acceptans för certifieringen. Detta gäller naturligtvis mest för frivilliga certifieringar. En
föreskrifts- eller lagstyrd certifiering ger mindre möjlighet till variation av systemet och har
av naturliga skäl inte samma behov av acceptans eftersom det är tvingande.
För att kunna utvärdera produkten eller tjänsten krävs testutrustning och kompetens. En
testbädd är en bra förutsättning.
Om det är en frivillig certifiering så kan man använda SP:s P-märke som certifieringsmärke.
För att kunna bygga upp en produktcertifiering inom området så behöver en marknadsanalys
göras för att tolka intresset. En annan aspekt är att titta på om det redan finns schemes som
redan är etablerade. Om det finns sådana, behöver man fundera på några olika alternativ:
• Är ”vårt scheme” attraktivare, bättre. Kan vi i så fall få över kunder från befintliga
system? En förutsättning för en ”bra” produktcertifiering är att det finns flera kunder.
• Är befintliga system bra, kanske så bra att det är svårt att tillföra något? Kan vi i så fall
bli en partner och erbjuda våra tjänster, dvs testbädd, kompetens, geografisk närhet,
och utföra hela eller delar av certifieringsprocessen som leverantör?
Ett ledningssystem anpassat för ett rengöringsföretag skulle kunna byggas upp enligt samma
mönster som t ex ISO 9001. Certifieringens fokus behöver bestämmas (kvalitet, miljö,
säkerhet, annat, alla?). Systemet skall innehålla:
• Rutiner och instruktioner.
Det skall finnas rutiner/instruktioner för försäljning, inköp, utförande av tjänsten, mätning
av resultat, egenkontroll, interna revisioner, ledningens ansvar. Detaljnivån på
instruktioner för utförandet kan vara beroende av vilken grundkompetens man sätter på
personalen. T ex om man bara använder certifierad personal eller om man inom företaget
har en egen utbildning, kan detta vara avgörande för nivån. Instruktionerna skall vara
tydliga och lätt förståeliga. Om man använder personal som inte kan språket t ex så ska
man ha rutiner för att översätta instruktioner.
•

Företagets kompetenskrav för personal på olika nivåer
o Man skall beskriva de krav som ställs på den personal som utför arbete som
påverkar utförandet
o Man skall identifiera utbildningsbehovet och ha planer för att ordna utbildning
efter behov

-18-

•

•

o Man skall ha en rutin för att bedöma om utbildningar som genomförts är
tillräckliga och/eller har fyllt sitt syfte
Företagets krav på utrustningar, kemikalier etc (Miljö-, prestanda- etc)
o Man skall ha dokumenterade krav på de utrustningar som krävs för att utföra
arbetet, inklusive beskrivning hur man säkerställer att kraven uppfylls t ex vid
inköp
o Man skall ha underhållsrutiner på utrustning och återkommande verifiering att
de fortlöpande uppfyller kraven.
o Man skall ha dokumenterade krav på vilka kemikalier man använder och vilka
kriterier som gäller
Ansvar och befogenheter

Vilket ansvar och vilka befogenheter man har skall vara kända för alla nivåer inom
företaget
•

Riskhantering

Systemet bör innehålla rutin för att man genomför riskanalyser och baserar sitt
förhållningssätt till de risker som framkommer
Här råder ungefär samma alternativ som för produktcertifieringen, dvs att bygga upp ett eget
”scheme” eller att ansluta sig till befintliga system. Kombination mellan ett befintligt system
och ett komplement till detta som är inriktat på rengöringsprocessen.
Slutsatser
Personcertifiering
I projektet har vi kommit fram till att ett behov i branschen är utbildning av personal som
utför rengöring. Ett utbildningspaket kan i förlängningen leda till en personcertifiering. Denna
kostar pengar, och så länge det inte finns krav på personcertifiering så måste man ha något
incitament för att få intresse för detta.
En testbädd är en viktig del för att kunna utföra praktiska prov t ex.
Produktcertifiering
Vi har inte märkt så stor efterfrågan på detta hittills. Här gäller det att övertyga tillverkarna
om fördelar med en certifierad produkt, inte minst ur marknadsföringssyfte.
Här har man definitivt nytta av en testbädd för att testa, mäta och bedöma produkternas
egenskaper.
Ledningssystem
Inte så stor efterfrågan här heller, kanske beroende på att vi inte har något koncept klart. Här
bör man också jobba vidare på att se vilka befintliga system som finns, och som gränsar till
processen rengöring. Ett system skulle kunna vara ett eget system eller ett komplement till
befintliga ledningssystem för livsmedelssäkerhet t ex.

6.2.4

Kursutbud

Utbildningar Cleaning Innovation (Carina Gatzinsky)
Inom livsmedelsindustrin som i flera andra industrier är det oerhört viktigt att ha kontroll på
sina rengöringsrutiner. Det gäller att se till att personalen är utbildad i att göra rent, vilket kem
som ska användas, använda vatten och el ur ett miljömässigt perspektiv samt få
rengöringsprocessen fungera noggrant men ändå resurseffektivt. Om företagen slarvar kan det
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få oerhörda konsekvenser i form av produktionsstopp och ännu värre bidra till att kunder
insjuknar och varumärket skadas.
Behovet av utbildning ser olika ut beroende på vilken målgrupp som är tänkt för utbildningen.
Inom de tjänster som erbjuds av Cleaning Innovation kan även en utbildningsdel för företaget
ingå exempelvis för att utbilda inom effektiv resursanvändning vid rengöring och disk. En
beskrivning av vilka aktiviteter som vi har gjort kopplat till utbildning inom rengöring för
städ/hygienpersonal samt städledare följer nedan.
Inom projektet lyfte Intressentrådet fram att det finns behov av utbildning inom rengöring för
städpersonal och städledare. Utbildningschef och kursledare från SP Food and Bioscience och
projektmedlemmar från industrin dvs Lagafors fick i uppdrag att kartlägga vilka liknande
utbildningar som finns på marknaden och göra en omvärldsanalys. Utifrån denna skulle
gruppen ta fram förslag på rengöringsutbildning för städpersonal samt städledare, som kunde
kombineras med en certifiering. För att ta reda på behovet skulle en enkät genomföras.
I en omvärldsanalys kartlades ett urval av befintliga utbildningsleverantörer. Det som var
utmärkande för majoriteten av utbildningarna var att de är på en grundläggande nivå och
främst teoretiska. De saknar praktiska inslag där medarbetaren får träna på hur städningen ska
göras med hänsyn till miljö och energieffektivisering. Det saknas även certifiering av
städpersonal som arbetar i livsmedelsbranschen. Exempel på utbildningsleverantörer som
ingick i omvärldsanalysen är: BioTekPro AB, Lernia, Borago, Food Safety, SLU Meny, Svea
miljö & hygien, Keyline städ & konsult, Supplies Direct, Anticimex och
kemikalieleverantörer exempelvis Ecolab.
Slutet av våren 2016 genomfördes en enkät med frågor kring utbildningsbehov som skickades
till tolv utvalda livsmedelsföretag med olika inriktningar. Syftet med enkäten var att ta reda på
vilka behov de har av rengöringsutbildning samt hur utbildningen fungerar i dagsläget.
Samtliga företag kontaktades först via telefonen för att få en förklaring till enkäten och
därefter skickades enkäten elektroniskt i ett mail. Följande företag kontaktades: Arla Foods,
Culinar, Lindvalls chark, Scan, Oatly, Polarbröd, Åbro bryggeri, Leröy, KLS Ugglarps, Atria,
Tetrapak samt städleverantören Renax. Sju av tio företag besvarade enkäten.
Frågor som ställdes i enkäten var följande:
• Har ni egen städpersonal eller använder ni extern städleverantör?
• Vilka krav ställer ni på utbildning/kompetens hos de som utför städning av
anläggningen?
• Hur utvärderar ni att ni har rätt kompetens gällande utförande av städning?
• Vilken leverantör av utbildningsinsatser använder ni idag?
• Vilka behov har ni av utbildning för städpersonal i dagsläget?
• Vad är det för typ av utbildning (innehåll) som ni saknar?
• Är det viktigt för ert företag att tänka utifrån ett miljöperspektiv även när det gäller
städning? (material, maskiner, el, vatten osv som används)
• Är det viktigt att kunna certifiera städpersonal alternativt endast städledaren
• Vilken utbildningsform önskar du vid utbildning av städare?
• Vilken omfattning är rimlig?
• Vad är en rimlig kostnad för utbildning inom rengöring?
Sammanfattning av enkäten är:
• 67% använder extern städleverantör
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•
•
•
•
•
•
•
•

Behov av enstaka utbildningsinsatser främst halvdagsutbildningar (både teoretiska och
praktiska inslag) dvs på plats på företaget
83% anser att ett miljöperspektiv är viktigt även när det gäller städning.
17% anser att det beror på
67% önskar möjlighet till att certifiera städpersonal
Utmaningar finns kring att många i rengöringsbranschen inte har svenska som
modersmål
Även operatörer som utför rengöring har behov av utbildning
Viktigt att ta hänsyn till externa krav såsom BRC och FSSC 22 000 vid
utbildningsinsatser
Krav på utbildning bland företagen är dokumenterad utbildning i livsmedelshygien
samt hur städrutiner fungerar, där även kemhantering ingår
Utvärdering av kompetensen sker genom att man litar på städledare som utvärderar sin
personal, gör rengöringsmätningar t ex med hygicult/ATP och okulär kontroll.

Med omvärldsanalysen och enkäten som bakgrund dras slutsatsen att det finns behov av
utbildningsinsatser på livsmedelsföretag. För att möta dagens krav på kvalitetssäkrad
rengöring av livsmedelslokaler ur ett miljöperspektiv och för att bibehålla produktsäkerheten
behövs kompetenta medarbetare.
Inom Cleaning Innovation vill vi höja nivån och stoltheten på verksamma städare. Vikten av
god rengöring och branschkrav inom livsmedelsbranschen är målsättningen! Inom projektet
har det tagits fram en pilotutbildning som kan anpassas till företaget beroende på om den
riktar sig mot rengöringspersonal eller städledare. Det kan även kopplas på en
personcertifiering till utbildningen om det önskas. Vi arbetar med att ta fram rutiner för
personcertifiering dvs vilka krav ställs, vem som ska utföra certifieringen och hur går det till
när certifieringen ska uppdateras. Det som har framkommit tydligt är att utbildning ska ske på
plats och då blir det mer en företagsanpassad utbildning istället för öppna utbildningar som är
generella, vilket var utgångspunkten från start.

6.2.5

Nätverkande

Temadag: Processhygien – viktigt för säkerhet och hållbarhet (Birgitta Bergström)
Temadagen som anordnades den 15 september 2015 på SP Food and Bioscience i Göteborg
lockade 40 deltagare från livsmedelsindustrin, kemleverantörer, utrustningstillverkare,
rengöringsföretag samt företag representerande personal care produkter och analyser av
renhet och hygiennivå. I samband med temadagen anordnades också en utställning där företag
med verksamhet eller produkter med koppling till temat hade möjlighet att exponera sig och
sina tjänster. Under dagen belystes områden som vikten av processhygien för att kunna
producera säkra och hållbara livsmedel både avseende mikroorganismer och organisk smuts i
allmänhet samt specifikt allergener. Andra områden som var i fokus var Hygienisk design och
EHEDG, Hur man kan mäta rengöring, Spridningsvägar samt Att spåra återinfektion.
Presentatörerna bestod av en mix av medverkande i arbetet med testbädden och externa
föredragshållare.
Rengöringsseminarium för mejerister (Lars Hamberg)
Tillsammans med Alfa Laval och Tetra Pak har SP/Cleaning Innovation för Mejeritekniskt
forums (MTF) medlemmar utfört en seminariedag speciellt inriktad mot kring rengöring i
slutna system (CIP) inom mejerier. Förutom att delta i planering och genomförande bidrog
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medlemmar från Cleaning Innovation med flera föredrag under seminariet med kunskaper
från testbädden. Viss ersättning erhölls från MTF för föredragen och SP satsade ungefär
motsvarande eget belopp för planeringen.
Seminarium: Miljösmart och rent (Lars Hamberg, Carina Gatzinsky).
Den 29 november 2016 genomfördes ett seminarium med temat Cleaning Innovation Miljösmart och rent! hos SP Food and Bioscience i Göteborg (bild 6). I början av dagen
invigdes testbädden genom att gröna heliumballonger släpptes i möteslokalen. Aktörer från
industrin gjorde tillsammans med experter från Cleaning Innovation och norska SINTEF
intressanta presentationer kring biofilm, rengöringskemi, ren yta, miljövänlig rengöring,
utbildning samt framtidens rengöring. Målgruppen var leverantörer/utvecklare av kemikalier,
utrustning, material och liknande samt livsmedelsföretag och hygienföretag. Under dagen
pågick en utställning. Knappt 50 personer deltog i seminariet och företag från olika branscher
var representerade.

Bild 6. Inbjudan och program till seminarium Cleaning Innovation – Miljösmart och rent! den
29/11-16.

6.3

Organisation

Mål: Ha en tydlig och genomarbetad organisation på plats senast december 2016.

6.3.1

Aktörer och roller Cleaning Innovation

Testbädden bygger i nuläget på samverkan mellan olika typer av verksamheter inom RISE
inriktade mot mikrobiologi, miljö, processteknik, ytkemi, kemi, energiteknik, certifiering och
mätteknik. Denna kommer att vidareutvecklas genom att öppna upp för andra
verksamhetsområden. Samverkan eftersträvas också med hygienteknikföretaget Lagafors AB
inom utbildningar. Inom Cleaning Innovation finns marknadskunskap, tvärvetenskaplig
kompetens, analys-, beräknings- och mätutrustning, laboratorier samt stationära och flexibla
testutrustningar i pilotskala.
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Vi eftersträvar en flexibel organisation utan löne- eller fasta kostnader för avskrivningar, hyra
av lokaler etc. Organisationen (bild 7) utgörs av en affärskoordinator och en
utvecklingskoordinator, testtjänstägare (TTÄ) samt ett Intressentråd.

Organisationsmodell

Affärskoordinator

TTÄ

TTÄ

TTÄ

Utvecklingskoordinator

TTÄ

TTÄ

TTÄ

Intressentråd

TTÄ

TTÄ, testtjänstägare

Bild 7. Organisationsmodell 2017 för testbädden Cleaning Innovation.

Från 1/1-17 är Birgitta Bergström affärskoordinator och Mikael Kjellin
utvecklingskoordinator. Ett förslag är att dessa funktioner tillsätts på 1-2 år.
Affärskoordinatorn ansvarar för sälj- och marknadsaktiviteter och huvuduppgiften är att se till
att testbädden är välkänd och används av kunder samt att testbäddens tjänster motsvarar
marknadens behov. Utvecklingskoordinatorn ansvarar för produktutveckling och kvalitet och
huvuduppgiften är att se till att de tjänster som erbjuds är av hög kvalitet, att lämplig
infrastruktur (riggar, analysinstrument, mjukvara) är tillgänglig samt för utveckling av
erbjudande. Fler uppgifter finns angivna i bild 8.

Organisation koordinering
Affärskoordinator (sälj & marknad):

Utvecklingskoordinator (produktutveckling & kvalitet):
Huvudansvar för att de tjänster som erbjuds är av hög kvalitet, att
lämplig infrastruktur (riggar, analysinstrument, mjukvara) är tillgänglig
samt utveckling av erbjudandet
Mikael Kjellin
 Ansvara för kvalitet hos befintliga testtjänster
 Kalla till möten 2 ggr/år med TTÄ för genomgång av befintliga
tjänster och initiering av ny samverkan
 Leda arbete med utveckling av nya testtjänster
 Ansvara för utvecklingsplan
 Delta vid möte med IR
 Utses på 1-2 år
 Koordinera ansökningar om FoI-finansiering
 Koordinera samverkan inom RISE och externt
 Bygga nätverk

Huvudansvar för att testbädden är välkänd och används av kunder
samt att våra tjänster motsvarar marknadens behov
Birgitta Bergström
 Koordinera införsäljning /sälj av tjänster
 Uppdatera BMC Cleaning Innovation.
 Koordinera TTÄs uppdatering av produktblad och case
 Delta vid möten 2 ggr/år med TTÄ för genomgång av befintliga
tjänster och initiering av ny samverkan
 Uppdatera av hemsidan
 Ansvara för marknadsplan
 Kalla till möte med IR
 Utses på 1-2 år
 Koordinera ansökan om stöd hos Life Science, RISE, Vinnova för
operativ drift
 Koordinera marknadsföring inom RISE och externt

Bild 8. Koordinering av testbäddens verksamhet görs av affärskoordinator och utvecklingskoordinator.
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I nuläghet finns nio testtjänster (se tabell 2). Till varje tjänst finns en ägare (TTÄ) med uppgift
att arbeta med BMC så att uppdaterad version finns tillgänglig, vidareutveckla tjänsten, se till
att produktblad beskriver tjänsten på bästa sett och att den motsvarar marknadens behov, leda
och aktivera identifierad nyckelsamverkan samt vid behov söka externt samarbete och
finansiering. Alla personer inom testbädden har ett ansvar att vara uppsaterad på samtliga
tjänster och psrida infromation om dessa vid kontakt med potentiella kunder.
Intressentrådets uppgift är att vara referensgrupp åt testbädden, stödja affärs- och
utvecklingskoordinatorer, tydliggöra näringens behov inom rengöring och desinfektion samt
att påverka utvecklingen av tesbäddstjänster. Affärskoordinatorn ansvarar för etableringen av
Intressentrådet, vars sammansättning kommer vara annorlunda jämfört med under projektets
genomförande.

6.3.2

Ägarskap

Ägare till testbädden är SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Ägarskapet övergår till RISE
1/1-17 då SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad
institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Inom RISE
är det ett starkt fokus på att arbeta med test- och demoanläggningar. Cleaning Innvoation är
registrerad som en RISE testbädd.

6.3.3

Internationell samverkan

Under projektet har en rad internationella kontakter tagits. SP:s internationella
försäljningsorganisation är informerad om verksamheten och har tillgång till en beskrivning
av testbädden på engelska som används vid kontakt med potentiella kunder. Vi deltog på
mötet World Congress on Hygienic Engineering & Design arrangerat av EHEDG i Danmark.
Vi har haft enskilda möten med ett CSIRO (http://csiro.au) ett forskningsinstitut i Australien
och Ainia (http://english.ainia.es/web/english) ett forskningsinstitut i Spanien där vi diskuterat
Cleaning Innovation och framtida samarbete. Under 2017 kommer vi ta fler internationella
kontakter för att bredda vår internationella kundbas och vårt expertsamarbete.

6.3.4

Samverkan med Intressentrådet

Tre möten har genomförts med Intressentrådet (IR). Information om dessa finns i tabell 3.
Tabell 3. Genomförda Intressentrådsmöten.
Möte nr
1

Datum
2015-03-13

Syfte
Lägesrapport av projektledaren
IR lyfter fram:
- möjligheter finns med Testbädden kopplat till ditt
företag?

Antal deltagare
12

- typ av projekt skulle vara intressant att delta i?
2

2015-11-30

3

2016-06-16

Lägesrapport av projektledaren
Presentation inkl. diskussion av Produktblad.
Lägesrapport av projektledaren
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20

18

Presentationer av IR:
-Er kunskap/vinkel om rengöring och desinfektion
(hygienisk design, hur rengöring och desinfektion
praktiskt går till, hur man optimerar, vilka
kemikalier används, enzymer, annan teknik än
kemikalier, uppföljning av rent osv.)
-Så här arbetar ni nu
-Detta vill ni förändra

6.3.5

Projektprocess från införsäljning till leverans

All test- och utvecklingsverksamhet med kunder genomförs i enlighet med SPs projektrutin.
Denna beskriver vägen från kundkontakt till avslutning av projekt. Kunden äger alla resultat;
om inget annat avtalas. Testbädden följer gällande rutiner på SP vad gäller sekretess för alla
kunduppdrag och transaprens för använd testmetodik.

6.3.6

Projektmöten

Åtta projektmöten har genomförts. Information om dessa finns i tabell 4.
Tabell 4 Genomförda projektmöten.
Möte nr
1

Datum
2015-02-04

Syfte

2

2015-05-27

 Få ihop en gemensam verktygslåda av tester
(förteckning, produktblad)
 Ta fram arbetsplan för en kurs
 Få fart på Cleaning Innovation projekt –
struktur - vilka pågår? - vilka ska vi initiera?

3

2015-09-07

 Besluta om testbäddens namn
 Arbeta med produktblad
 Få fart på Cleaning Innovation projekt

4

2015-12-01

 Beskriva nyckeltillgångar
 Beskriva aktiviteter för att få kunder

5

2016-03-16

6

2016-06-17

 Beskriva nyckeltillgångar, kunderbjudande och
kunder
 Identifiera pilotprojekt






Få inspiration om spaning efter kunder
Redovisa aktiviteter per BMC
Redovisning av pilotprojekt
Arbeta med hemsidan







Enkät rengöring & desinfektion
Enkät utbildning
Kundkanaler
JTIs arbete med rengöring
Temadag 15/11
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Utrustningsinvestering
Titta på hemsidan
Sökt extra finansiering
Plan sista halvåret
Avrapportera marknadsaktiviteter
Planering seminarium oktober
Informera nya pilotprojekt
Besluta om organisationsmodell

7

2016-09-06






8

2016-10-30

 Uppföljning av seminarium
 Rapport om nya pilotprojekt, nya produktblad,
nya projekt
 Rapport från EHEDG-möte
 Marknadsaktiviteter
 Hemsidan
 RISE testbäddstatus
 Rapport från besök av Vinnova
 Organisationsmodell
 BMC
 Slutrapport
 Aktiviteter 2017
 Forskning som en del av Cleaning Innovation

6.3.7

SWOT

En SWOT-analys (bild 9) gjordes över testbäddens nuvarande positionering och
framtidsutsikter. Genom att SP/RISE är ägare till testbädden garanteras en stark infrastruktur
som är avgörande för testbäddens framtida utveckling. I nuläget finns dock inga tydliga medel
för fortsatt utveckling. Bland annat kräver utveckling av ”körkortskurs” ett ekonomiskt stöd
speciellt om nya, digitala undervisningsformer skall användas. Det behövs också finansiering
för fortsatt utveckling av testbäddstjänster; här avser vi att söka extern finansiering.
Marknadsföring och införsäljningsarbete kostar också pengar, men här har vi stor nytta av
existerande kultur inom RISE och stödfunktioner.
Vi har visat genom en mycket god portfölj med pilotprojekt att det finns en intresserad
marknad. Tack vare testbädden har kunder kunnat nå expertis genom en ingår. Vi kan med
god kännedom om hela testbäddens samlade expertis ge mervärde till kunderna genom att
koppla in experter från flera olika områden. En svårighet är att nå ut till innovativa
småföretag; vi har haft några sådana som kunder till pilotprojekt. Satsningen på en
innovationstävling ska provas för nå ut till innovativa företag.
Vid projektets start var målgruppen företag verksamma inom livsmedelbranschen eller
leverantörer till livsmedelsföretag. Ganska omgående insåg vi att potentialen är mycket större
och kundgruppen mycket bredare. Kundfokus är nu ” alla branscher”. För att nå ut
internationellt behövs ett målinriktat arbete, men även här har vi stöd av personer inom
SP/RISE som har som huvudmål att diskutera utmaningar och behov med internationella
företag.
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Ett hot är att rengöring är trivialiserat och har en låg utmaningsstatus. Vidare har inte
miljöaspekter i nuläget första prioritet när det gäller utvecklingsarbete. Småföretag har också
ofta svårt att finansiera omfattande test- eller utvecklingsarbetet.

6. Testbäddens positionering
SWOT
S

W

O

T

Det finns en stark drivkraft i organisationen (SP/RISE) att fortsätta att utveckla och
anväda ToD.
Testbädden är en ingång så att kunder med testbehov enkelt kan nå rätt expertis.
Testbäddstjänsterna bygger både på ett befintligt behov och en framtida
framåtskridande.
Upparbetad marknad, 4 av 7 testbäddstjänster är aktiva.
SPs internationella marknadsförare har ett produktblad om Cleaning Innovation på
engelska med sig när han träffar s potentiella kunder till testbädden.
Hemsidan, produktblad finns även på engelska.
Har inte dragit på oss höga investeringskostnader.
Tvärkompetent samverkan är högprioriterat inom RISE.

Breddning mot många branscher är möjlig.
Innovation är högprioriterat (ex KIC, Vinnova, Handlingsplan Smart industri..).
Nå internationella företag.
Genomföra Innovationstävling.
Det finns innovativa företag /leverantörer som drivs av miljönytta vid rengöring.

Bild 9. SWOT-analys.
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Finns inga tydliga/känna medel för fortsatt utveckling.
Testbäddens framtida drift – ngt annat än projekt.
Har ej finans till kursutveckling.
Mätteknik är inte tillräckligt tydlig som tjänst.
Ej aktiv i standardiseringsarbete.
Svårt att nå ut till små innovativa företag.
MTO är inte inkluderad.

Rengöring är trivialiserat och har låg utmaningsstatus.
Miljöaspekt är inte 1:a prio.
Är inte känd hos många kunder, speciellt innovativa företag/SME.
Få SME har pengar till avancerad testning/utveckling.
EHEDGE en stark, välkänd organisation. Våra kunder vänder sig hit och hittar
expertis.
Saknas certifierad testmetodik.
Rengöring ses som en nödvändig (ond)kostnad och inte som en möjlighet.
(livsmedelsproduktion).

6.4

Fysisk etablering, lokaler, utrustning

Mål: Testbädden finns fysiskt på plats oktober 2016
Vid starten av testbäddsarbetet förutsåg vi stora investeringar kopplade till fysisk utrustning.
Huvuddelen av utrustning och lokaler bedömdes vara på plats vid starten av projektet och
omfattande kompetens finns tillgänglig bland aktörerna. Utveckling av befintlig verksamhet
planerades avseende lokal, ny utrustning (testrigg, rengöringsstation m.m.), kvalitetssäkring
och produkterbjudande.
När dessa skulle specificeras var det få framtida tjänster som gick att precisera så väl så att
utrustning kunde köpas in smart. Efter en utrustningsinventering i samband med
testtjänstarbetet framkom att vi tillsammans kompletterade varandra utrustningsmässigt väl. I
och med RISE ägandeskap av testbädden kommer SP:s/RISE:s samlade utrustning vara
tillgänglig. Speciell utrustning viktig för Cleaning Innovation identifierades i tjänsternas
BMC. Viss nyanskaffning övervägs fortfarande.
Testbädden Cleaning Innovation arbetar från laboratorie-, pilot- till industriell skala. För
genomförandet av testtjänster finns följande fysisk utrustning som mätinstrument,
simuleringsanläggningar och pilotanläggningar. Testbädden har tillgång till mjukvara för
miljöbedömningar, datainsamling, beräkningar och visualisering. Inom testbädden finns flera
laboratorier med olika inriktningar (mikrobiologi, kemi, ytkemi, processteknik, mätteknik),
pilothallar och undervisningslokaler. Några exempel på viktig utrustning är:
• Pilotanläggningar för sluten och öppen rengöring/desinfektion (se nedan)
• Simuleringsanläggning för att skapa smuts (värmegenererad, intorkningsgenererad)
• Teknisk utrustning för flexibla pilotuppställningar
• Processteknisk utrustning där rengöring kan utvärderas (bageri, chark, lokaler, kylar,
frysar, UHT)
• Mjukvara för miljöutvärdering
• Biofilmsreaktor
• Diskmaskin
• Metodik för identifiering, spårning och hantering av biologisk och kemisk smuts
• Mobila o stationära rengöringsanläggningar
• Analysutrustning för karakterisering av smuts och biofilm
• Analysutrustning/metoder för mikroorganismer
• Metodik för kartläggning av kostnad (tid, temp m.m)
• Visualiseringsmjukvara (laserskanning , CAD layout)
• Mjukvara för beräkning/simulering av luftströmmar, spridning, kylning, värmning
I projektet har en sluten (CIP)-rigg (bild 10) och en öppen (COP)-rigg (bild 12) för rengöring
kompletterats och sammanförts. I början av projektet fanns för den slutna rengöringen
flertalet enskillda komponenter och separerade specialiserade system. Under projektets gång
har komponenterna anpassats och kompletterats till ett modulbasserat, flexibelt,
återanvändbart och sammanhängande CIP-system (kallat modulutrustning i bild 10). Det
finns planer att i samband med nya testuppdrag fortsätta kompletteringen framförallt på
styrnings- och mätnings-sidan. De specialiserade systemen har sätts över och statusbestämts,
varvid vissa system har utrangeras (CIP1) och andra mordernare har kompletterats (CIP2).
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CIP 1

Testarena – CIP 2016

Modulutrustningen
Mindre komplettering införskaffas
Används i demoprojekt

Lagafors

Lagaforsutrustningen
Ingen åtgärd

CIP 2

Tetra Pak

Tetra Pak-diskrigg
Används i nytt projekt
SP tar över ägandet

Bild 10 CIP-pilotanläggning 2016 (sluten rigg).
Ett viktigt nytillskott var den smutsskapande system (bild 11) för UHT-produkter som
tillfördes Cleaning Innovation i samband med ett av pilotprojektens avslut. Utrustningen ägs
av SP.

Bild 11Smutsinsamlingssystem (CIP).
Utvecklingen av utrustningen på den öppna sidan COP (bild 12) har varit lite annorlunda då
detta redan från början bestod av ett sammanhållet system. Utrustningarna har därför endast
kompletterats och i vissa delar moderniserats. Även här finns planer på kontinuerlig framtida
komplettering på mätsidan i samband med framtida test-uppdrag.
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Testarena – COP 2016

Sprutskåp

Pumpenhet
Används för pilotrengöring

Mobil mätrigg
Kravspec tas fram
Principskiss
Tillverkning

Blandningsenhet
Används för pilotrengöring

Sprutskåp
Ingen åtgärd

Bild 12. COP-pilotanläggning 2016 (öppen rigg).

6.5

Utveckling av pilotprojekt

Mål: Leva upp till kundbehov baserat på diskussioner och pilotprojekt genomförda med
kunder (dec 2016).

6.5.1

Pilotutbildningar med kunder

Företagsanpassad CIP-Kurs
I sitt ständiga förbättringsarbete och inför en direkt rengöringsrelaterad åtgärd önskade
kunden (ett företag som tillverkar gelatin, fett och proteiner åt livsmedelsindustrin och
läkemedelsindustrin) en anpassad tvådagsutbildning kring rengöring i slutna system (CIP). Ett
samlat utbildningsmaterial fanns inte utan kom att, tack vare Cleaning Innovation, omfatta
flera olika rengöringsaspekter från flera olika infallsvinklar. Arbetet i projektet innefattade,
förutom själva kursmomentet, att presentationsmaterial, från olika projektdeltagare inom
Cleaning Innovation, insamlades, kompletterades, sammanställdes och slutgranskades.
Utbildningsmaterialet har sedan det skapades används i andra sammanhang, exempelvis för
mastersstudenter inom ”Food and Health” på Chalmers tekniska högskola.

6.5.2

Pilotprojekt med kund

Nedan anges exempel på projekt som genomförts med kunder inriktade mot rengöring och
desinfektion.
Rengöringseffektivitet hos wipes kopplat med friktion (Mikael Kjellin)
Rengöringseffektivitet hos olika typer av wipes jämfördes med bildanalys före och efter
rengöring. Även effekten hos mängden vatten undersöktes. Friktionen mellan wipe och
underlaget registrerades under rengöring med en s.k. friktion force board device.
Karakterisering av glaskorrosion av diskmedel (Mikael Kjellin, Maria Lundin Johnson)
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Maskindisk görs vid höga pH som orsakar att glas korroderar/etsar under disk. Enligt
standardmetoder skall diskgods diskas 500-1000 gånger för att kvantifiera glasetsningen hos
ett diskmedel, vilket är mycket tidskrävande. SP har utvecklat en metod publicerad i Tenside
Surfactants Detergents, 51(6), 2014 med vilken glasetsning kan kvantifieras på 60 min. Med
hjälp av denna metod har SP utfört uppdrag för ett flertal kunder med lyckat resultat.
Karakterisering av rester från rengöringsmedel på rengjorda ytor (Mikael Kjellin,
Lubica Macakova)
En viktig egenskap hos ett rengöringsmedel är att lämna så lite rester kvar som möjligt på den
rengjorda ytan. För ett glasputsmedel är detta av avgörande vikt. Används till exempel ett
universal rengöringsmedel på en spegelyta kan man oftast lätt se dessa avlagringar mycket
tydligt. SP har under 2015-2016 utvecklat sätt att kvantifiera mängden avlagringar efter
rengöring genom fotografering och bildanalys. Med denna metod är det möjligt att minska
mängden synliga rester efter rengöring på ytan genom innovativ formuleringsutveckling.
Genom att undersöka hur mycket mer eller mindre mängd rester man får av en komponent i
rengöringsformulering kan mängden rester minimeras.
Minskning av nedsmutsning i hydrofoba system (Mikael Kjellin)
En litteraturstudie utfördes på vilka tillsatser som används i vissa typer av hydrofoba system
för att minska nedsmutsningen i dessa system. SP gav också förslag på nya möjliga
teknologier som skulle kunna användas och patenteras. Av konfidentialitetsskäl kan vi inte
redogöra närmare för detta projekt, men det gav SP en unik möjlighet få djupare kunskap
inom nedsmutsningsproblematiken inom detta område samt att samverka internt.
Effekt av antimikrobiella tillsatser i rengöringsmedel (Maria Lundin Johnson, Lubica
Macakova)
Antimikrobiella tillsatser används i vissa rengöringsprodukter. Effektiviteten hos dessa och
hur effektiviteten påverkas av andra komponenter i formuleringen har undersökts ett
kundprojekt.
Rengöring av högtemperaturutrustning inom mejeriindustrin – vidareutveckling och
slutförande (Lars Hamberg)
En stor del av dagens rengöring i slutna system (CIP) inom mejerisektorn är utvecklad och
optimerad med hjälp av smuts som tillåts intorka på en yta. För varma ytor (värmeväxlare,
hållarceller, mm.) motsvarar inte den intorkade försökssmutsen den riktiga smutsen och
rengöringen blir feloptimerad och följaktligen ineffektiv och miljöosmart. Detta projekt
samfinansierat mellan Tetra Pak och SP gav möjlighet till att vidareutveckla (genom
metodarbete inom strukturanalys) och slutföra (genom fortsatta effektivitetsstudier och
syntesarbete) ett tidigare gemensamt (delvis Vinnova-finansierat) arbete mot att förstå och
optimera de särskilda rengöringsförlopp som krävs för mejeriutrustning som används vid
produkttemperatuter över 100°C. Såväl utrustningen för riktig smutsgenerering som
utrustningen för rengöringsoptimering tillfördes Cleaning Innovation i samband med detta
tidigare projektets avslut. I vidareutvecklingsprojektet testades olika rengöringsförlopp och
dess mekanismer förklarades. Som resultat av detta (och efterliggande kommersiellt arbete)
har de aktuella rekommenderade rengöringsrutinerna skrivits om av och för världens ledande
mejeriutrustningsleverantörer, och det gav dessutom möjligheten för en PhD-student att
avsluta sitt arbete.
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Effektivare CIP på mejeriföretag – förprojekt (Lars Hamberg)
I denna aktivitet(förprojekt) sammanfattas det arbete som har genomförts av SP med
livsmedelsföretag och kemi/rengöringsföretag som motpart. SP: s insats i detta var att
syntetisera resultatet från de två andra projekten kring energikartläggning och
högtemperaturrengöring med mejeriföretag som beställare/finansiär. Målet för företagen med
detta förprojekt var att undersöka om det fanns möjlighet att tillsammans med SP skapa en
handlingsplan som resulterar i en effektivare och miljösmart (energieffektiv) implementering
av ny kunskap kring rengöring i slutna system (CIP) på mejeri anläggningar. För SP/Cleaning
Innovation var detta förprojekt en möjlighet till att undersöka om en sådan handlingsplan på
kort sikt kan leda till ett uppdrag och på lång sikt till en ny tjänst. Resultatet av förprojektet
ledde till ett beslut att inte gå vidare genom sammarbete mellan kemiföretaget och
SP/Cleaning Innovation inom detta specifika område. SPs/Cleaning Innovations syntes
presenterades senare för almänheten i samband med Processteknikmässan under hösten 2016 i
Göteborg.
Energikartläggning livsmedelsproducent (Pernilla Gervind)
Cleaning in place (CIP) är en av de stora energianvändarna på ett mejeri. För att skapa en
effektiv och miljövänlig rengöring krävs att även energiaspekten tas med.
Under utvecklingen av Cleaning Innovation har SP har genomfört energikartläggningar på
CIP i Sverige. Kartläggningen av disken har varit en del av en energikartläggning av hela
mejerierna. Tack vare kopplingen till Cleaning Innovation har de energikartläggare som
jobbat i projektet fått en ökad förståelse av hygienaspekteter och vad som är viktiga
parametrar vid rengöring. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna ge energibesparande
åtgärdsförslag som är möjliga att genomföra i praktiken och inte bara i teorin vilket på sikt
kan ge en mer resurseffektiv rengöring i livsmedelsindustrin.
Arbetet med att energikartläggningarna pågick under 2016.
Vattendesinfektion med UV-LED-teknik (Birgitta Bergström)
I sitt arbete med att utveckla en ny miljövänlig (energieffektiv och kemikaliefri)
vattendesinfektion baserad på UV-LED med nanoteknologi, har ett företag anlitat SP som
partner. Företaget behöver hjälp med att ta fram ett vetenskapligt underlag för att kunna visa
vilken avdödande effekt tekniken har. SP har under det pågående utvecklingsarbetet med start
2015 utvärderat den avdödande effekten på, i vatten förekommande patogena bakterier såsom,
Legionella pneumoniae och Escherichia coli. För att kunna genomföra de upprepade testerna
har en pilotanläggning byggts upp i SPs lokaler för hantering av patogena mikroorganismer.
Samarbetet med företaget fortsätter under 2017 för att utvärdera de förbättringar som
företaget håller på att införa baserat på hittills erhållna resultat. Väl på marknaden är det tänkt
att den desinficerande enheten kopplas direkt på vattenledningen till en kran eller dusch och
ska därefter fungera momentant när vattnet sätts på.
Luftrening (Jimmy Kjellén)
Ett projekt mot kund har genomförts med praktisk mikrobiologisk utvärdering av en
luftreningsenhet. För ändamålet utvecklades särskilt testmetodik för att under kontrollerade
former sprida mögelsporer för att kunna utvärdera tillväxt på odlingsplattor och livsmedel.
Projektet har bidragit till att kunden fått en tydlig indikation på att deras luftrenare kan
reducera tillväxten av mögelsporer på odlingsplattor och på ytan av livsmedel. Tekniken som
kunden använder sig av ger samma reducerande effekt som liknande tekniker tillgängliga på
marknaden, men till en betydligt lägre energikostnad.
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Rengörings- och dekontamineringsmetoder för transportband (Jimmy Kjellén)
I ett annat uppdragsprojekt genomfördes en litteraturgenomgång för undersöka lämpliga
rengörings- och dekontamineringsmetoder för transportband inom bageribranschen.
Kundnyttan har varit att bidra med en översiktlig genomgång av lämpliga tekniker för att
förhindra eller minska jästpåväxt/annan mikrobiell tillväxt på transportband och föreslå
åtgärder som skulle kunna lämpa sig för att hantera problematiken. Projektet ligger i linje med
testbäddens uppdrag att sprida kunskap kring rengöring och desinfektion och att höja
kompetensen kring dessa frågor inom livsmedelsproduktionsledet.
UV ljus (Jimmy Kjellén)
Ett projekt har genomförts mot kund med syftet att utvärdera bakteriedödande effekt på
mjölksyrabakterier som behandlas med UV-ljus. Kundnyttan har varit att ge kunden
nödvändig kunskap kring UV-dos som praktiskt krävs för att uppnå upp till nio logenheters
reduktion av de aktuella mjölksyrabakterierna i vätskefas. UV-behandling är i många fall ett
mer kostnadseffektivt och energibesparande sätt att förhindra bakterietillväxt, vilket ligger i
linje med testbäddens uppdrag att minska energianvändningen i samband med rengöring och
desinfektion.

6.5.3

FoI-projekt med offentlig finansiär

Utveckling av miljöanpassade maskindiskmedel (Mikael Kjellin, Maria Lundin Johnson)
Ett VGR-finansierat forskningsprojekt med ett företag genomfördes under 2015. Målet med
projektet var att hitta alternativa kemikalier till fosfater i professionella maskindiskmedel som
samtidigt resulterar i en produkt som är miljösmart, effektiv, och till en rimlig
tillverkningskostnad. Fosfater är billiga och har flera funktioner i diskmedel; de är effektiva
komplexbindare för kalcium och magnesium och därmed mjukgörare av diskvattnet, de håller
smutsen i lösning, och rengör.
Under projektet tog företaget fram flera fosfatfria diskmedelsformuleringar där olika
kemikalier i maskindiskmedlet varierats på ett kontrollerat sätt. SPs roll var att utveckla och
använda metoder för att utvärdera rengöringseffektiviteten samt graden av glasetsning på t.ex.
vinglas av dessa formuleringar. Glasetsningen kunde snabbt kvantifieras med en ny metod
utvecklad av SP och publicerad i Tenside Surfactants Detergents, 51(6), 2014, 284.
I projektet utvecklades rengöringsmetoder där relevanta modellsmutsytor för diskgods från
Center for Testmaterials (CFT) användes. Även undersökningar av mikrobiell tillväxt i
diskmaskiner utfördes. Utveckning av metoder för att utvärdera rengöringseffektivitet är i
högsta grad relevant för testbädden och möjliggör flera projekt framöver. Från 2017 kommer
tillåtna halten fosfor kraftigt begränsas i maskindiskmedel för konsumentbruk inom hela EU
så fosfat i diskmedel är ett högst relevant forskningsområde.

6.5.4

Övriga aktiviteter

Miljöutvärdering (Jennifer Davies)
För att bättre kunna svara mot behovet kring utveckling av mer skonsamma kemikalier inom
rengöring medverkande SP på en workshop inom beräkningsmetoden USEtox (augusti 2015).
Med ökad kunskap inom USEtox kan metoder för toxicitetsberäkningar för användning av
rengöringsmedel utvecklas vidare, och därmed erbjudas mot kunder som vill utvärdera
miljöpåverkan kopplad till olika rengöringsmedel/metoder. För att utveckla och anpassa
USEtox till utvärdering av just rengöringstekniker skickades en forskningsansökan in till
FORMAS kring disk (april 2016). SPs kunskap inom USEtox har också vidareutvecklats
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inom ett projekt där ecotoxicitet från produktion av olika livsmedel utvärderats vilket
resulterade i en inskickad vetenskaplig artikel till Science of the Total Environment
(november 2016).
Ansökan till FORMAS om ” Att tackla kraven för framtida maskindiskmedel” (Mikael
Kjellin, Maria Lundin Johnson, Lubica Macakova)
Ansökan skickades in 2016-04-14 och beslutet (avslag) kom 2016-11-10. Syftet med projektet
var att främja samhällets omställning till en ny generation diskmedel som ska vara fosfatfria
och miljövänliga i ett bredare perspektiv, samt ge ett utmärkt diskresultat. I Europa använder
hushållen mer än 550 000 ton maskindiskmedel årligen. Detta ger stora mängder kemikalier i
avloppsvattnet, som påverkar miljön på olika negativa sätt. Fosfat från maskindiskmedel
bidrar till övergödningen av sjöar, vilket är ett stort miljöproblem som samhället måste ta itu
med. Från januari 2017 gäller en ny EU lag med syfte att minska övergödningen. Denna lag
säger att endast 0,3 g fosfor får användas per disk i maskindiskmedel i hushållen inom EU.
Detta kommer att begränsa användningen av fosfat som i regel behöver högre koncentrationer
för att vara tillräckligt verksamt. Det behövs således förståelse av samband mellan olika
komplexbildares kemiska struktur, växelverkan med olika diskmedelingredienser och smuts,
samt påverkan av dessa parametrar på rengöringsresultatet. Syftet med projektet var att bidra
till ökad kunskap inom detta område genom i) utveckling av nya utvärderingsmetoder som
kan ge insyn i rengöringsmekanismer i samband med tillvaro av specifik komplexbildare ii)
systematisk jämförelse av rengöringsförmåga och glassetsning av fosfatfria
diskmedelsformuleringar som beror på val av komplexbildare (glasetsningen mäts med en
egenutvecklad publicerad metod som är 100 gånger snabbare än diskning i maskin), iii)
undersökning av möjligheten att förbättra rengöringsförmågan genom att tillsätta ”gröna”
tensider från förnyelsebara råvaror till de fosfatfria diskmedlen och iv) spridning av kunskap
genom att presentera och publicera resultat framtagna i projektet.
Ansökan till FORMAS om Effekt av påbränning och rengöringsmedel vid
livsmedelsproduktionsrengöring (Lars Hamberg, Mikael Kjellin)
Ansökan skickades in 2016-04-05 och beslutet (avslag) kom 2016-09-27. I detta projekt ville
vi, (SP tillsammans med Lunds Universitet och Tetra Pak), få en fördjupad vetenskaplig
kunskap över vad som är viktigt vid rengöring av livsmedelsutrustning. Vi ville bygga vidare
på ett tidigare framgångsrikt doktorandprojekt (Carin Hagsten) där vi visat att förståelsen av
beläggningarnas/smutsens uppbyggnad är en avgörande för att förstå hur rengöringsprocessen
går till. Genom detta projekt ville utvidga kunskapen kring olika typer av smuts och dess
inverkan på rengöringen samt undersöka vilka typer av ingredienser (komplexbildare,
tensider) som kan tillsättas rengöringsmedlet för att få en bättre rengöring. Genom att förstå
hur rätt diskmedel kan kombineras med rätt beläggning kan man optimera diskprocessen och
på så sätt minska miljöbelastningen från detta i livsmedelsindustrin. Vi ville också utvärdera
gamla och nya diskregler inte bara ur en effektivitetssynvinkel utan även ur en
hållbarhetsaspekt både ekonomiskt och miljömässigt.
Ansökan till SSF om Effekt av påbränning och rengöringsmedel vid mejeridisk (Lars
Hamberg, Mikael Kjellin)
Ansökan som gjordes i samverkan med Tetra Pak skickades in 2016-03-03 och beslutet
(avslag) kom senare under 2016. Inriktningen av denna ansökan var liknade ovan nämnda
ansökan till FORMAS. SSF ansökan hade ett ännu större fokus på vetenskapen bakom
rengöringsprocessen medan FORMAS ansökan även innehöll ekonomisk och miljömässig
utvärdering.
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6.5.5

Nya Vinnova-projekt

Vinnova-projekt Smutstester för flera branscher (Elisabeth Borch)
Det finns ett tydligt behov av att förbättra rengöring och desinfektion i många olika slags
miljöer för att minska miljöbelastningen samtidigt som slutresultatet blir bra. En
sammanvägning behöver göras där renhet relateras till energiåtgång, klimatpåverkan,
spridning av toxiska ämnen, tid, materialslitage och arbetsinsats. Två nya behov
(toxicitetsbedömning och användning av verklig smuts i tester) har identifierats under
utvecklingen av testbädden Cleaning Innovation. Genom att möta dessa nya behov kommer
testbädden att bredda sitt erbjudande och därmed driva på utvecklingen hos företag som
utvecklar eller använder kemikalier, enzymer eller andra tekniker för att ta bort kemisk och
biologisk smuts. Kompletterande anslag erhålls från Vinnova (1 100 kkr) för projektet som
pågår 2016-08-01 - 2017-10-01 och leds av SP (från 1/1-17 RISE).
Vinnova-projekt Innovationstävling miljösmart rengöring av diskmaskiner (Elisabeth
Borch)
Anslag erhölls i november från Vinnova (250 kkr) för planering av en innovationstävling för
att främja utvecklingen av miljövänliga rengöringsmetoder som effektivt tar bort kemisk och
biologisk smuts i diskmaskiner för hushåll. Testbädden Cleaning Innovation, som är arrangör
av tävlingen, kommer även få en ökad kompetens kring innovationstävlingar. Behovsägaren
(Electrolux) hittar nya lösningar hos externa innovatörer. Projektet pågår november 2016 till
mars 2017. I projektet ingår Electrolux som behovsägare och SP (från 1/1-17 RISE) som
tävlingsledare och ägare av testbädden Cleaning Innovation.

6.6

Rapportering

Till Vinnova har basrapport, kompletterande rapport, tre lägesrapporter och en slutrapport
lämnats. Befintlig rapport är inlämnad som bilaga till Vinnova slutrapport.

7

Slutsats

I bild 13 summeras projektets och testbäddens tekniska och fysiskt infrastrukturella
utveckling från början, nuvarande status och framtida utvecklingsbehov/-möjligheter. Vi
började i en situation där begränsad samordning eller kunskap fanns om pågående aktiviteter
eller existerande expertis, hårdvara och mjukvara relaterat till rengöring och desinfektion.
Projekt pågick, men dessa var av karaktären att pilottestutrustning plockades ned efter
avslutade projekt. Det fanns ingen projektsamordning över organisationsgränser. Tack var
projektet Green Cleaning har vi lanserat testbädden Cleaning Innovation där vi samlat
kompetens, tester, analysutrustning och annan utrustning så att kunder har en ingång till
testverksamhet inom rengöring och desinfektion. Vi har en gemensam bild över vad vi kan
erbjuda kunder och har en projektförsäljning där expertis involveras alltefter behov. Vi
samarbetar vad gäller testutrustning, analysinstrument, hårdvara och mjukvara och kan därför
ge ett brett erbjudande mot kund. Specifik uppställning av testutrustning kan återanvändas
vilket ger bästa utnyttjande och en hög flexibilitet. Vi har också identifierat viktiga
kunskapsgap där vi gemensamt kommer söka finansiering för att bygga över dessa. Bra
exempel på detta är två nya projekt finansierade av Vinnova: Smutstester i flera branscher och
planering av en innovationstävling om bästa lösningen för rengöring av diskmaskiner.
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Då
•Vet ej vad andra kan/gör
•Ingen gemensam bild över
befintliga tester, analysutrustning
eller annan teknisk utrustning
•Pilot och simuleringsutrustning
plockas ned/”löses upp” efter
avslutat projekt
•Skräddarsydda engångslösningar
för kunder
•Ingen projektsamordning

Nu
•Gemensam bild över kompetens,
tester, analysutrustning, och annan
teknisk utrustning
•Gemensam bild över erbjudande
till kund
•Gemensam projektförsäljning
•Analys och mätutrustning lånas av
varandra inom SP vilket ger ett
brett erbjudande mot kund
•Pilot och simuleringsutrustning
återanvänds i nya projekt
•Ny utrustning investeras enligt
modulbaserat tänkande för
återanvändning och flexibilitet.
• Kompletterar varandra
utrustningsmässigt
•God insikt i varandras kompetens
•Har identifierat kunskapsgap som
kan täckas med gemensam insats
•Har fått Vinnova-finansiering för
breddning mot smutstester i flera
branscher

Framtiden
*Söka finansiering/stöd från RISE
för fortlevnad och fortsatt
utveckling av testbädden Cleaning
Innovation
*Arbeta för att nå små, innovativa
företag enskilt och med stöd av
RISE-strukturen
*Succesiv återhållen expansion
istället för mycket samtida
investeringar/kostnader
* Investering av ny utrustning görs
gärna i samverkan stora företag
*Fortsatt intäkt via projekt
*Söka ny finansiering för att ta
fram utbildning (digital plattform,
finansieringsbehov)
* Genomföra Innovationstävling
* Komplettera med MTO teknologi
* Skapa mötesplats/nätverk

Bild 13. Projektets och testbäddens tekniska och fysiskt infrastrukturella utveckling från början,
nuvarande status och framtida utvecklingsbehov/-möjligheter.
Ett viktigt resultat från projektet är att vi har genomfört 12 projekt där utvärdering av renhet
och desinfektion görs med kunder. Eftersom detta är betydligt mer än planerat har egen
finansiering blev betydligt högre än budgeterad. Detta visar på ett bra utbud och en tydlig
marknad. Vi har också breddat vår målgrupp och inkluderar nu alla branscher med behov av
rengöring och desinfektion; i motsats till bara livsmedelsindustrin som beskrivit i
projektansökan.
I framtiden krävs en rad aktiviteter för att hantera den operativa verksmaheten, men också för
att se till att Cleaning Innovation fortsätter att utvecklas och växa (bild 13). Det är helt
avgörande att vi hittar en bra arbetsmodell för att nå små och innovativa företag som har de
nya lösningarna. Vi kommer att fortsätta med en succesiv återhållen expansion för att inte dra
på oss kostnader för lokaler och investeringar. Den fortsatta huvudintäkten kommer vara
genom projekt med kunder. Investering av utrustning gör gärna i samverkan med stora
företag. Vi kommer arbeta för att få stöd från RISE för fortlevnad och fortsatt utveckling av
Cleaning Innvoation. För att kunna utveckla en ”körkorts”-utbildning på en digital plattform
behöver vi söka extern finansiering.
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Appendix I
BMC testbädden Cleaning Innovation
Nyckelsamarbeten
Internt:
•
FB
KM
•
•
CE
Externt:
•
Utrustningsftg
•
Branschorg
•
BiotechPro
•
R3
Internationellt:
•
DTU
EHEDG
•
•
CCFRA
•
Frauenhofer

Nyckeltillgångar
Befintliga:
•
Labutrustning
•
Testmetodik
•
Specialdesignade lokaler
för tester
•
SPs kunskap (teknisk)
•
Nätverk
•
In silico-tester
Saknas:
•
MTS
•
Smuts/Biofilm:
Uppbyggnad/borttagande
Nyckelaktiviteter
Före lansering:
Produktblad (avstämning med
IR)
Vad kan vi börja sälja idag, MVP
Stärka vissa nyckeltillgångar
Etablera kundkanaler
Utvidga nyckelsamarbeten
Beskriva lokaler utrustn
Logo
Benchmarking andra aktörer
Pilotprojekt
Efter lansering:
Uppdatera kunskapsområden
-Trendspaning, regelverk mm
Temadag
Marknadsföring
Medlemskap?

Kunderbjudande
1.
-Körkortsutbildning
-Renhetsmätning
-Resursförbrukningsmätn
-Processvalidering
-Swat team/Best practice

•
•
•
•

Unika mervärden
Oberoende kvalitetssäkring
av produkt
Flexibelt utvecklingsstöd
Katalysera nya produkter
på markanden
Effektiv rengöring i alla steg

2.
-Effektivitetstest
-Vidareutveckling
Skräddarsydda reftest
-Förbrukningstest
3.
-Stöd vid kravspec.
-Validera/Kartlägga
rengöringsprocess tex
i form av beräkningar vid
upphandling
-Swat team/Best practice

Kundsegment
1.Hygien/Städföretag
2 Leverantörer
Kemikalier
Utrustning
Material
3. Livsmedelsföretag
4.Tillverkare av
- Utrustning
- Interiör/Lokal

•
•
•
•
•

Kundkanaler
Events
Ref. case
Nätverk+IR
Mässor
Branschorg

5.Offentlig sektor
6.Hushåll
7. Alla branscher där rengöring
och desinfektion är viktig

Material: Broschyr/Produktblad

4.
=2

Kostnadsstruktur
Tillgång till de bästa utvärderingsmetoderna och hög flexibilitet för att kunna möte kundens
behov av tester gör testbädden attraktiv och kan motivera en ambitiös prisbild, dvs.
huvudmålet är inte upprepade rutintester utan en kompetent partner som ger ett stort stöd
för att innovationer ska kunna implementeras kommersiellt.
Det finns en stark drivkraft i organisationen (SP) att fortsätta att utveckla och använda
testbädden som en portal för kunder; en ingång för att nå bred expertis inom både testning
och för att nå slutkunder. Några av de funktioner som krävs för testbäddens fortlevnad och
utveckling är: marknadsföring, administration av produktblad, hemsida, en mötesplats för
experter som bidrar till testbäddens verksamhet samt koordinering.
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Intäktsströmmar
•
Projekt/UP
•
Paketlösningar tester
•
Webutbildningar
•
Temadagar
•
Nätverk
•
RISE finansiering (SK-medel, ToD-stöd)

BMC testbäddstjänster Cleaning Innovation
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9. BMC – Arbetsmiljö v 2.0

-43-

Appendix II
Produktblad för testbädden Cleaning Innovation och utvecklade
testbäddstjänster.
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400
medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en
betydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras
konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska
forsknings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering.
Våra sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och
Life Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens
tekniska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av
svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB.
SP Technical Research Institute of Sweden
Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology.
Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation,
measurement technology, research and development, we make an important contribution to
the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close
conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of
about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or
new ideas to international groups.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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010-516 50 00
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