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Det talas idag mycket 
om hållbar samhällsut-
veckling (sustainability), 
men vad betyder det? 
Den enklaste defi ni-
tionen av hållbarhet är 
att inte använda mera 
idag än du kan ersätta 
i morgon. Jag använde 
två år för att arbeta på 
boken ”Sustainable de-
velopment in the forest 

vatten på jorden, och av återstoden ligger 1,73% i glaciärer. Bara 
0,77% är ”färskvatten”, och sammanlagt räknar man med att 
bara 0,0008% fi nns tillgängligt som rent vatten.

Vi måste alltså minska konsumtionen av råmaterial, energi och 
vatten, och detta leder till minskade avfallsmängder. Mera förny-
bara råvaror, nya förnybara energikällor och ny vattenreningstek-
nik är alla delar av det hållbara samhället.

Vi är EcoBuild. Hur passar vi in i bilden? Intresset för trä som 
råmaterial är stort, inte bara för traditionella produkter som massa, 
papper, trävaror och kompositer men också för nya innovativa, 
miljöriktiga och beständiga material med höga prestanda. Smar-
tare, bättre, snabbare, snålare med energi och vatten. En vinnande 
kombination för industrin, samhället och miljön.

Idag: Ja, släck lampor, duscha kortare och påverka dina grannar 
att göra detsamma. Gå, cykla, använd bussen. Samla inte på dig 
mera energikrävande ägodelar än du behöver. Återanvänd, repa-
rera, återvinn. Kräv mera av produkter, men var också beredd att 
betala mera. Gå sedan vidare mot nollenergihus, vattenåtervin-
ning, ännu mera kollektivtransporter, kompostera, kasta ingenting 
i onödan. Reducera, återvinn, återanvänd, renovera, respektera, 
och bidra till en verklig ändring!

Var proaktiv i att skapa en ny framtid. (Det bästa sättet att förut-
säga framtiden är att uppfi nna den. – Alan Kay)

Om vi inte ändrar riktning hamnar vi troligen där näsan pekar. – 
kinesiskt ordspråk)

Roger Rowell, Madison, WI, gästprofessor vid EcoBuild

products industry”, och jag är fortfarande inte säker på exakt hur 
vi uppnår ett fullt hållbart samhälle. Är det genom att släcka lam-
porna när vi lämnar ett rum och att ta kortare duschar? Ja, det 
hjälper men det är bara elefantens svans. Vi måste greppa hela 
elefanten.

Albert Einstein sa: ”Dagens problem kan inte lösas om vi fortsätter 
att tänka som vi gjorde när vi skapade dem”. Så det första steget 
är att tänka nytt och handla på ett nytt sätt. Hållbarhet är ett mål, 
inte en process, men vi måste söka en väg för att nå dit.

Vi måste ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter. Alla är lika viktiga och alla måste vägas samman. Utan 
krav från lagstiftning sker inga sociala och miljömässiga föränd-
ringar om inte industrin samtidigt driver på av ekonomiska skäl. 
Industrin tvingas alltmer minska sina utsläpp och sitt avfall för att 
möta miljökrav, och samhället måste vara berett att betala ett pris 
för dessa miljövinster.

De viktigaste komponenterna i utvecklingen mot hållbarhet är 
att minska avfallsmängderna och användningen av icke förnybara 
råvaror, energi och vatten. Den totala globala energikonsumtionen 
2005 var 5 x 1020 Joules, varav 85% från fossila bränslen. Ener-
giförbrukningen ökade med 2% per år från 1980 till 2004. Bara 
4% av vår energi tas från eldning av biomassa. Sjuttio procent of 
jordens yta täcks av vatten. Oceanerna innehåller 97,5% av allt 

Personalförändringar

Malin Dalborg slutar och går över till annan verksamhet hos gipsski-
vetillverkaren Gyproc. Vi tackar Malin för hennes insatser under den 
här tiden och önskar henne lycka till. Hennes uppgifter som områ-
desansvarig för Fokusområde 2 Biobased coatings och som projekt-
ledare för projekt 6 övertas av Stig Bardage.

Ny medarbetare i EcoBuild är Bror Sundqvist som disputerade i trä-
materialteknik 2004 vid LTU i Skellefteå. Här forskade Bror främst 
inom området värmebehandlat trä. Han har också en bakgrund som 
produktutvecklare av färger och lacker hos Alcro-Beckers och Becker 
Acroma. Närmast kommer Bror från SQS, ett företag i värdetransport-
branschen, där han jobbade med utveckling av makuleringstekniker 
för sedlar, främst sedelskyddsfärg, projektledare för en ny färgpro-
cesslinje och CEN standardiseringsarbete för värdetransporter.

I EcoBuild tar Bror över ledarrollen efter Malin Dalborg i projekt P5 
Biopolyester coatings och i delprojekten P5:1 Biopolyesters for coil 
coatings och P5:2 Bioalkyd wood coatings. 

Oväntat men mycket glädjande är också att vi har fått spontan 
extrahjälp. Farnaz Farahani, mastersstudent i industriell bioteknologi 
i Borås, ville bygga på sin erfarenhet och gör ett handtag inom pro-
jekt P9.



Årsmötet i februari

Årsmötet hölls i år på KTH, i en mera tekniskt betonad miljö än de 
fl esta neutrala konferensanläggningar. Uppslutningen var god. In-
dustrin visade sitt intresse men även Vinnova deltog för att lyssna 
på föredragen. Ton Broekhuis, en av medlemmarna i centrets veten-
skapliga råd, gav en keynote lecture om Jatropha, en växt med in-
tressant potential som råvara för biobaserade material. I övrigt bjöds 
på några ganska djupgående inblickar i några av projekten, på hög 
vetenskaplig nivå. En nyttig genomgång av begreppet ”sustainabi-
lity” och dess innebörd för oss gavs också, och det anknyter ju väl till 
ledaren i denna utgåva.

Redaktören passade på att göra miniintervjuer med några del-
tagare, dels Vinnovas Bengt Johansson, dels Ulf Odda och Glenn 
Svensson från AkzoNobel-koncernen och Per Brynildsen från Ke-
bony. Båda företagen är ju tungt engagerade i EcoBuild ända sedan 
starten. Självklart lägger olika parter olika vikt vid särskilda aspekter 
på fördelarna med centret.

Tydlig spin-off-effekt

Medierna har under de senaste veckorna givit stort utrymme åt det 
nya forskningsprogrammet Future Fashion, där ett konsortium lett av 
SP fi ck förtroendet från MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning) att förvalta 40 Mkr under en femårsperiod. Detta stora projekt 
är egentligen inte anknutet till EcoBuild, men det är utan tvekan in-
spirerat till stor del från det framgångsrika CelluNova-projektet, P12. 
Flera av EcoBuilds parter är med även här, men också fl era nya hög-
skolor. Deltagande företag är H&M, Södra, Kiram, Myrorna, I:Collect, 
Fabric Retail Global och Stockholms läns landsting. (www.mistra.
org)

Inbjudan till licentiatseminarium
Sara Khosravi kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett 
seminarium den 18 maj kl 10 i sal K2, KTH, Teknikringen 28, Stock-
holm. Arbetets titel är ” Protein-based adhesives for particleboards”. 
Alla intresserade är välkomna!

Vad säger erfarenheten – är ett cen-
trum som EcoBuild en bra plattform 
för samarbete?

- BJ: Ja, absolut! En fi n grogrund för 
fortsatt samarbete.

- UO/GS: Ja. Vi får en större bredd än 
vid ren uppdragsforskning, med en 
bra blandning av grundvetenskap, 
tillämpad forskning och produktut-
veckling. Det är också värdefullt att 
möta andra industriföretag inom 
forskningen, och att få en nära kon-

Bengt Johansson

takt med kunder.

- PB: Ja, absolut! Vi får tillgång till hög vetenskaplig kompetens, 
och det är intressant att hamna i skärningspunkten mellan insti-
tut och universitet.

Ger EcoBuild möjligheter som andra forskningsmiljöer inte 
kan ge?

- BJ: Det här följer vi ju upp med vårt system av mätbara fram-
gångsindikatorer. Vi ser att det blir bredare, men också mera sta-
bilt och långsiktigt än enskilda projekt.

- UO/GS: Bland annat fi nns fördelen att kunna låta medarbetare 
förkovra sig akademiskt på neutral plan.

- - PB: Det är effektivt att ha många resurser samlade.

Är skydd av idéer och resultat en svår sak att lösa?

- BJ: Nej, det styrs ganska väl av centrumavtalet.

- UO/GS: Det är både mycket viktigt och ganska svårt, men här har 
det lösts bra.

- PB: Nej, men man måste ta det på stort allvar.

Vill du se en fortsättning på EcoBuild efter 2012?

- BJ: Självklart vill vi att de centra vi stödjer ska få en fortsättning, 
även om det sker under delvis andra former.

- UO/GS: Allmänt hoppas vi det,  men vi kan inte idag binda oss för 
ett engagemang längre fram.

- PB: Ja, absolut.

Ulf Odda och Glenn Svensson

En ny kort träkemikurs
Roger Rowell tillbringade ännu en period i EcoBuildkorridoren i 
Stockholm och ägnade mycket tid åt dialog med några doktorander 
i slutfasen av avhandlingsarbetet. Under två halvdagar gav han också 
en kurs som lockade 50 deltagare, varav sex från våra grannländer.

Stig Lande och Gry Alfredsen



Projekt  P4 Clear coatings

 P5 Biopolyester coatings

 P6 Coatings for modifi ed wood

Fokusområde 2: Biobaserade ytbehandlingar

Områdesansvarig: 
Stig Bardage, Dr i trävetenskap, SP Trätek:
Beständighet, svampar, mögel, röta, 
ytbehandling, trästruktur, träegenskaper

I det förra nyhetsbrevet påbörjades en ny omgång kortpresentationer av medarbetare. Här fortsätter vi med Fokusområde 2. 

Tomas Deltin,
Technical Manager, Akzo 
Nobel Nippon Paint Coil 

Coatings R&D:
Kvalitetskontroll, 
utomhusprovning

Anwar Ahniyaz, YKI:
Klarlacker med UV-
resistens, skräddar-
sydda nanopartiklar, 
metalloxider, syntes

Jimmy Dickerson, Ph.D., 
Eastman Innovation 

Projects: Acetylerat trä, 
polymera material

Phil Evans, Professor, 
University of British 

Columbia, Vancouver, 
Canada

Heather Fogarty,
Ph.D., Kebony: 

Träkemi, kemisk be-
handling av trä, fysika-

lisk organisk kemi

Ann-Sofi e Olovsson,
M.Sc Organic chemistry,

Akzo Nobel Industrial 
Finishes AB

R&D Coil Coatings 

Stig Lande, Dr., Forsknings-
chef, Kebony ASA:

 Trämodifi ering, 
furfurylering, 
beständighet

Karl Christian Kris-
tensen, Kemiingenjör, 
Kebony: Modifi ering 

av trä

Pia Larsson Brelid, Tekn. 
Dr., SP Trätek:

Trämodifi ering, träskydd, 
mekaniska/kemiska/

biologiska egenskaper, 
processutveckling

Carl J. Long II, Ph.D., 
Eastman Chemical Co. 

Research Associate Global 
Applications Develop-

ment: Ytbehandlingsfor-
mulering, tillämpningar, 

egenskapsprovning

Kenneth Möller, SP: 
Materialanalyser, 

lacker, beständighet, 
spektroskopi 

Kent Sörensen, Senior specia-
list, Perstorp: Ytbehandling, 

bindemedel, 
polymera material 

Paul Swan, Eastman Co. UK 
Limited, Principle Technical 

Services Representative: 
Industriella råmaterial trä och 

ytbehandlingar

Glenn Svensson
Technical Manager 

Wood coatings, Akzo 
Nobel

Emma Östmark
Tekn. Dr., SP Trätek:

Polymersyntes, makromole-
kylär arkitektur, ympning 
och förnybara material 

Bror Sundqvist, Dr i 
trämaterialteknik, SP 

Trätek: Limning, 
ytbehandling, 
trämodifi ering 

Charlotta Reimertz,
R & D Group Manager Joinery 
Wood coatings, Akzo Nobel

Sara Olsson, dokto-
rand, SP Trätek. Ytkemi, 
förbehandling av trä för 

UV-resistens

Tony Sellers, Eastman 
Special Projects. Ace-

tylerat trä, behandling, 
process, försäljning

Per-Erik Sundell, Dr i 
polymerteknologi, SSAB 
Tunnplåt: Ytbehandling, 

polymera material 

Dessutom följande personer som presenterades 
under Område 1:
Magnus Eriksson, SP Trätek
Mats Johansson, KTH
Ulf Odda, Casco Adhesives
Per Persson, Perstorp



Nyckelfakta om EcoBuild
EcoBuild är ett kompetenscentrum för samverkan mellan högskola, institut och industri. En tyngdpunkt ligger vid KTH och SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i Stockholm, där centret fysiskt är placerat. De 27 företag som ingår spänner över hela skalan från små över 
medelstora till riktigt stora internationella företag, och fl era av dem har också sin bas i utlandet. 

Centret beräknas omsätta ca 140 Mkr under perioden 2007- 2012, inklusive spin-off-effekter. VINNOVA, KK-stiftelsen och Strategiska 
Stiftelsen bidrar med ca 40 Mkr och industrin plus andra externa aktörer motfi nansierar med ca 65 Mkr. Ca hälften av denna motfi nan-
siering är kontanta medel, resten är i form av eget arbete. 

För närvarande är ca 120 personer knutna till EcoBuilds verksamhet. Direkt delaktiga i projekt är ett 80-tal forskare. 71 av dessa är 
seniora forskare, varav 46 med doktorsgrad. Ca 40 bedriver sin forskning huvudsakligen på institut och högskola och ca 40 på de 
deltagande industriföretagen. Samverkan stärks av ett fl ertal tjänster som delas däremellan. 8 forskarstuderande arbetar direkt som 
EcoBuild-doktorander, och ytterligare 2 externa doktorander arbetar inom anknutna projekt. 

Nyhetsbrev från EcoBuild
Redaktör: Finn Englund
Tel 010-516 50 00 • E-post: fi nn.englund@sp.se

Avsändare:  SP Trätek
 Box 5609
 Besök: Drottning Kristinas väg 67
 114 86 STOCKHOLM
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Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Akzo Nobel Industrial Finishes 
AB, Arch Timber Protection, BioVelop A/S, Byggelit AB, Capeco AB, 
Casco Adhesives AB, Dellencat, Dr. Wolman GmbH - BASF Group, 
Eastman Chemical Company, Heatwood AB, Hennes & Mauritz AB, 
IKEA of Sweden AB, Jeld-Wen Sverige AB, Kebony ASA, KIRAM AB, 
Norner Innovation AS, Ofk Plast / Polyplank AB, Osmose Denmark 
A/S, Perstorp AB, SSAB Tunnplåt AB, Svenska Lantmännen, Svenskt 
Konstsilke AB, Södra Skogsägarna, TanumsFönster AB, Vestre AB, 
Viance.

Industripartners Centrumstyrelse
Ralph Nussbaum, FoU-ansv ytbehandling IKEA 
Lars Stigsson, VD KIRAM
Eva Hörwing, VD Byggelit Holding
Ulf Odda, General Manager Casco Board Systems (Akzo Nobel)
Hans Thulin, (ordf.) VD TanumsFönster
Per-Erik Petersson, Teknisk direktör/Prof SP
Pernilla Walkenström, Swerea IVF
Per Brynildsen, Forskningschef Kebony

Kommande konferenser

● 16-18 maj 2011: Wood & Biofiber Plastic Composites, Madison, 
WI. http://www.forestprod.org/woodandbiofibercomposites/in-
dex.html

• 15-17 juni 2011: Nordic Polymer Days 2011, Stockholm. www.
kth.se/che/konferens/npd2011/

• 16-17 juni 2011: International Conference on structural health 
assessment of timber structures, Lissabon, Portugal. http://sha-
tis11.lnec.pt

• 19-21 juni 2011: Forest Products Society 65th Int. Convention, 
Portland OR.

• 29-31 augusti 2011: BIOPOL 2011, the 3rd International Confe-
rence on Biodegradable and/or Biobased Polymers, Strasbourg, 
Frankrike. http://biopol.unistra.fr/

• 31 augusti-2 september 2011: Novel Materials from Wood or 
Cellulose, Stockholm. www.innventia.com/iaws2011

• 26-27 september 2011: 5th Int. Symposium on Wood Fibre Poly-
mer Composites, Biarritz, Frankrike. www.fcba.fr/wpc2011

• 21 oktober/4 november/17 november 2011: Framtidens bygg-
material, Göteborg/Stockholm/Malmö. http://www.byggtjanst.
se/About/AboutByggtjanst.aspx?sectionid=909287

• 3-5 november 2011: ICWSE 2011 Wood Science and Engineering 
in the Third Millennium, Brasov, Rumänien. http://www.unitbv.ro/
il/en/ICWSE2011/tabid/6338/language/en-US/Default.aspx


