
tiviteterna. Läs mer om detta under rubriken EcoBuild 2013.

Sixth European Conference on Wood Modification (ECWM6) som 
hölls i Slovenien under september i år var mycket tillfredställande 
att vara med på som centrumledare för EcoBuild. Centret bidrog 
med en handfull fina presentationer under konferensens gång 
och våra gästforskare Prof. Em. Roger Rowell och Prof. Phil Evans 
bidrog också med presentationer där EcoBuild var tydligt delaktig. 
Dessutom var Dennis Jones från SP Trä och EcoBuild verksam i den 
vetenskapliga kommittén och arbetade bland annat med konfe-
renspublikationerna. Man fick en känsla av att EcoBuild var med 
på många håll och kanter och jag tror inte att det var bara som 
representant för EcoBuild som det kändes så. Läs mer om konfe-
rensen under rubriken ECWM6.

Med detta vill jag tacka alla delaktiga inom EcoBuild för väldigt 
fina insatser under EcoBuild Fas 2 och öppnar samtidigt dörren för 
EcoBuild 2013!
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Centrumledning

2012 har varit ett år fullt av förändring. Året inleddes med årsmö-
te med ny centrumledning och deltagande av den nya partnern 
Holmen. Den stora förändringen som väntar vid årsskiftet är att 
EcoBuild Fas 2 tar slut och en ”Fas 3” med i princip obegränsad 
utsträckning tar vid. Men allt kommer inte att förändras. EcoBuild 
fortsätter att sträva mot en mycket snarlik vision som den rådande 
under Fas 2: ”EcoBuild är en internationellt ledande och progres-
siv mötesplats för samarbete mellan industri, institut och univer-
sitet för utveckling och ’grön’ kemiteknik för ekoeffektiv och be-
ständiga trä- eller biobaserade produkter.” Detta är fortfarande 
ett mycket aktuellt och dynamiskt forskningsområde.

Under året har en plan för ett gemensamt centrum mellan SP 
och Swerea IVF arbetats fram och den träder i kraft från och med 
januari 2013.  Detta är mycket spännande och det kommer att 
bli en del ytterligare förändring från och med 2013. Bland annat 
kommer ett par nya områden att lyftas in i EcoBuild tack vare Swe-
rea IVFs kompletterande kompetenser. Under denna nya fas kom-
mer vi att gå vidare utan direkt grundstöd med motfinansiering 
från Vinnova och KK-stiftelsen eller SSF via ProInstitute. Nu vänder 
vi oss även till andra finansiärer från olika håll, vilka har utlysningar 
som passar in i centrets verksamhet. Dessutom får vi ett riktat stöd 
till EcoBuildaktiviteterna från båda värdinstituten som en del av 
vår ryggrad. Vi kommer också att ta in medlemsavgifter från alla 
deltagande partners, vilka kommer att stödja de rena centrumak-
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Redaktörens inledning

Denna utgåva av nyhetsbrevet är speciell på flera sätt. Enligt ut-
givningsplanen har 2-3 nummer producerats varje år under 2007-
2011, men under 2012 har inga nyhetsbrev tidigare getts ut. Visst 
har det funnits mycket att skriva om, men i avslutningsskedet av 
den fantastiska sexårsperioden med stöd från de tre stora forsk-
ningsfinansiärerna har arbetsbelastningen tvingat fram en annan 
prioritering. Nyhetsbreven kan aldrig återge alla nyheter som kom-
mer fram under ett så här stort program, men här visas ändå några 
glimtar från det gångna året. Det andra som är speciellt med detta 
nyhetsbrev är att det markerar starten för EcoBuilds andra liv, en 
spännande ny fas som vi ser fram emot med iver och tillförsikt. 
Detta nummer är också det sista som distribueras fritt till såväl icke-
medlemmar som medlemmar.

EcoBuild 2013

En ny fas tar vid och EcoBuild kommer i och med detta få två värd- 
institut: SP och Swerea IVF. Ett gott samarbete och ett växande 
antal gemensamma projekt inom EcoBuild har banat vägen för 
ett gemensamt centrum från och med 2013. Centrumledningen 
kommer nu att bestå av Emma Östmark, SP, centrumchef, och Jo-

nas Aspling, Swerea IVF, biträdande centrumchef. Forskningskoor-
dinatorerna Mats Westin, SP, och Martin Strååt, Swerea IVF, samt 
universitet- och högskolekoordinatorn Magnus Wålinder, KTH/SP, 
kommer tillsammans med centrumledningen att bilda EcoBuilds 
ledningsgrupp. Nytt för 2013 är också att deltagande partners bi-
drar med en mindre medlemsavgift för att få tillgång till aktivite-
terna inom centret.

Fokusområdena kvarstår i huvudsak oförändrade: 1) biobaserade 
bindemedel & ytbehandlingssystem, 2) biokompositer, 3) biotex-
tilfibrer & tekniska textilier, 4) modifierat trä & fibrer samt 5) be-
ständighet & eko-effektivitet.  Bindemedel och ytbehandlingar har 
så mycket gemensamt att de nu läggs i samma område, och den 
andra skillnaden är alltså att det växande området textila fibrer har 
blivit ett eget fokusområde. En fullständig presentation av EcoBuild 
2013 utlovas i nästa nyhetsbrev.

EcoBuild på en framgångsvåg (nytt möter gammalt)

Den stolta farkost som byggts av Tunarps Båtbyggeri för EcoBuild 
levererades i början av sommaren och har nu provats som släpjolle 
efter en 100-årsjubilerande skärgårdskryssare. Jollen är byggd med 
strip-teknik i acetylerad  Southern yellow pine (Accoya) och har ett 



tunt, lätt och starkt skrov. Båten fungerar mest som en demonstra-
tor för en av många möjligheter med modifierat trä. Det verkliga 
testet av trämaterialets beständighet inträder först efter en tids nöt-
ning och småskador genom kontakt med vassa strandstenar. Träet, 
som nu är rejält inbakat i epoxiharts, kommer då att bli utsatt för 
vatten, men det blir mindre påverkat än omodifierat trä i en lik-
nande konstruktion. Det är i alla fall en mycket lättrodd och vacker 
båt som väcker uppmärksamhet, och då gäller det naturligtvis att 
alltid peka på mässingsplaketten med EcoBuilds logotyp på akter-
spegeln!

Årsmöte i februari 2013

Nästa årsmöte kommer att ha särskild betydelse, då EcoBuild fort-
sätter under ändrade förhållanden. Det här är som vanligt ett till-
fälle att få en överblick över det breda arbetsfältet för centret. Alla 
som deltagit under EcoBuild fas 2 är välkomna, liksom nytillkomna 
parter inför 2013.

Årsmötet hålls på KTH (Stockholm) den 7 februari, med ungefär-
liga tider 10-16.  En särskild inbjudan med flera detaljer kommer 
snart att skickas ut.

Ett starkt fotavtryck i Ljubljana

Numera erkänd som den världsledande konferensen om trämodi-
fiering hölls the European Conference on Wood Modification för 
sjätte gången (ECWM6) i Ljubljana, Slovenien i september 2012. 
Ungefär 150 deltagare från industri och från forskarvärlden fick 
höra en lång rad föredrag under de två dagarna. EcoBuild, som 
höll en egen session vid den fjärde konferensen i serien i Stockholm 
2009, var mycket starkt representerade här, vilket avspeglar den 
stora betydelsen av modifierat trä i många av EcoBuilds projekt och 
aktiviteter. Dennis Jones från SP Trä / EcoBuild ingick i organisa-
tionskommittén och den vetenskapliga kommittén och hade hu-
vudansvaret för redigeringen av alla insända bidrag. 

Konferensens sessioner handlade om ekonomi, produkter och 
miljö, kemisk modifiering, termisk modifiering, egenskaper, ytmo-
difiering och åldring, samt metodutveckling, och därutöver hölls två 
postersessioner. 

EcoBuilds inflytande visade sig genom inte mindre än 16 konfe-
rensbidrag där EcoBuild-medlemmar från Sverige och Norge pre-
senterade pågående arbeten, medan de båda gästprofessorerna 
Roger Rowell och Phil Evans höll föredrag om användningen av 
acetylerat trä i musikinstrument respektive beständigheten hos 
klarlackat modifierat trä i utomhusexponering. 

Framgången med denna konferens underströks av att den inne-
höll sessioner i samarbete med två pågående aktioner inom COST 
(Collaboration in Science and Technology). Nästa konferens i serien 

(ECWM7) kommer att hållas i Lissabon 10-12 april 2014.

Kurs mot framtiden

Under två intensiva veckor i april gav professor emeritus Roger Ro-
well en doktorandkurs i Träkemi, biokompositer och byggnadsma-
terial på SP Trä för 25 kursdeltagare.

Kursen arrangeras för andra gången genom samarbete mellan KTH 
Byggnadsmaterial och EcoBuild, där Roger Rowell är gästforskare. 
Kursen omfattade träets kemi och struktur, men innefattade även 
diskussioner kring nedbrytning av trä, träskydd samt andra sätt att 
använda trä till olika typer av konstruktioner.

Kursen inkluderade inte bara grunderna i träanatomi och -kemi 
utan också tillverkning, bearbetning och tillämpning av olika typer 
av behandlat/modifierat trä och träplastkompositer.

”Inspirerande! En riktig kick-start på mina doktorandstudier!” säger 
Rebecka Ringman, som just börjat som doktorand på SP Trä.

”Roger var mycket pedagogisk. Han visade att bred kunskap inom 
trävetenskap ofta är nödvändig för att dra rätt slutsatser inom sma-
la delområden”, säger Gustav Sandin.

Professor Rowell har även under en tvåmånadersperiod i höst vis-
tats i ett av de tillgängliga rummen i EcoBuild-korridoren i Stock-
holm och gjort stora insatser med diskussioner och skrivhjälp till 
forskarstuderande.

8th meeting of the Northern European Network for 
Wood Science and Engineering (WSE)

Forskare och studenter inom det trävetenskapliga området sam-
lades i september i Kaunas, Litauen. Den 8:e årliga konferensen 
inom nätverket WSE innehöll ett program med 32 föredrag och 10 
posterpresentationer. Prof. em. Roger Rowell och prof. Callum Hill 
gav också inspirerande temaföredrag.  Denna konferensserie  är 
ett utomordentligt  forum som ger stora möjligheter att diskutera 
pågående forskning men också att hitta partners för att starta nya 
samarbetsprojekt over gränserna. Det riktar sig till erfarna forskare 
men framför allt till yngre forskare från de nordiska, baltiska och 
nordatlantiska områdena. Nätverket har nyligen expanderat till ett 
större geografiskt område från sitt ursprungliga nordisk-baltiska. 
Nästa års konferens hålls i Hannover, Tyskland den 11-12 septem-
ber 2013 (se nedan under Kommande konferenser).

Djupdykningar i svampars mysterier

Annica Pilgård har mottagit ett fyraårigt anslag på närmare 6 MSEK 
från forskningsrådet Formas. Studierna, som till stor del bedrivs vid 
Technische Universität München, utnyttjar de senaste molekylära 
teknikerna för att undersöka vilka mekanismer som ingår i brun-
rötans nedbrytning av trä. Huvudmålet är att öka kunskapen om 
hur modifierat trä kan motstå angrepp och vilka biokemiska meka-
nismer brunrötan har till sitt förfogande för att tackla de ändrade 
materialegenskaperna hos modifierat trä. Resultaten kan bidra till 
att öka användningen av trämaterial med längre livslängd, vilket i 



sin tur ökar lagringen av kol i den byggda miljön. Försöken grundar 
sig helt på laboratoriestudier och inte på fältförsök. På så sätt und-
viks de svårigheter som uppstår med varierande väderförhållanden, 
konkurrens från andra svamparter m.m. 

– Vi begränsar oss alltså till att studera genuttryck och kolonise-
ring från just den utvalda svampen Postia placenta under kon-
trollerade betingelser, säger Annica. Vi är ändå säkra på att det 
vi lär oss kommer att vara värdefullt för vidare studier av bestän-
digheten hos modifierat trä i verklig exponering. 

ForTex – en rejäl spin-off

SP Trä leder sedan september 2012 ett stort 
projekt, ForTex, inom VINNOVAs program ”Ut-
maningsdriven innovation” med målet att till-
verka textilfiber utifrån svensk skogsråvara på 
ett ekoeffektivt sätt.

Projektet är en tillämpad fortsättning på CelluNova-projektet som 
har pågått inom ramen för EcoBuild sedan 2010. ForTex ingår nu 
också i EcoBuild. Bakgrunden är den pressade marknadssituatio-
nen för svensk massa- och pappersindustri vad gäller bulkproduk-

ter som t ex journalpapper. Det är idag betydligt billigare att göra 
denna typ av produkt från t.ex. snabbväxande Eucalyptus än från 
vår långsamväxande skog. En affärsutveckling mot mer förädlade  
produkter är därför angelägen. Inom textilindustrin finns dessutom 
en stark efterfrågan av cellulosabaserade alternativ till bomullfibrer 
då bomullsodling dels har flera nackdelar ur ett hållbarhetsperspek-
tiv, dels inte förmår tillgodose den ökande efterfrågan.

Den grundläggande tanken med ForTex är att utnyttja den kapa-
citet och utrustning som finns på dagens massabruk och integrera 
denna med anläggningar för fiberspinning. Projektet som pågår 
under två år har som specifikt mål att ge samtliga förutsättningar 
för att bygga en demonstrationsanläggning vid ett svenskt mas-
sabruk. 

I projektet ingår ett industrikonsortium bestående av Södra Cell 
och KIRAM AB, representerande den tidigare delen av värdeked-
jan från massa till textil, samt H&M och IKEA, representerande den 
senare delen inklusive slutanvändarledet. Forskare från SP, Swerea 
och Innventia leder de olika arbetspaket som projektet består av. 
Projektets budget är på 20 miljoner kronor, varav VINNOVA bidrar 
med hälften.

Examina

Sara Olsson, SP, erövrade  en titel som teknologie 
licentiat den 27 april 2012 genom  att lägga fram 
sin avhandling ”Enhancing UV- protection of Clear 
Coated  Wood by utilizing Reactive UV-absorber 
and Epoxy Functionalized Soybean Oil”.
(http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=
1&pid=diva2:512753)

Martin Kihlman, Karlstad universitet, blev teknologie licentiat 
då han presenterade sin avhandling med  titeln ”Dissolution of cel-
lulose for textile fibre applications” i Karlstad den 11 maj 2012. 
(http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=di 
va2:513750)

Magdalena Sterley, SP, försvarade den 1 juni 
2012 vid Linnéuniversitetet i Växjö sin doktorsav-
handling ”Characterisation of green-glued wood 
adhesive bonds”. 
(http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid
=cd57b39e4e732b18d50d7e3c3faa?searchId=1&pi
d=d iva2:525573

Petra Nordqvist, KTH, lade den 1 juni 2012 fram 
sin avhandling ”Exploring the Wood Adhesive Per-
formance of Wheat Gluten” vid KTH i Stockholm. 
Hon är nu teknologie doktor och ses på bilden 
krönt av en krans av veteax. 
(http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=
2&pid=diva2:526419)

Kristoffer Segerholm, SP/KTH, disputerade till 
doktors grad den 7 december på sin avhandling 
”Characteristics of Wood Plastic Composites  Ba-
sed on Modified Wood: Moisture properties, biolo-
gical performance and micromorphology”. 
(http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=
3&pid=diva2:570385)

Nya medarbetare

Petra Nordqvist (se bild under Examina ovan) har under hösten ar- 
betat huvudsakligen på SP och en mindre del på Casco i en direkt 
fortsättning på det EcoBuild-projekt P1 som hon varit engagerad i 
under sin doktorandtid.

Ralph Nussbaum var under lång tid en medarbe-
tare på SP Träs föregångare Trätek. Han har under 
en 10-årig exil på IKEA of Sweden arbetat med 
miljö- och kvalitetsfrågor, knutna till ytbehandling, 
limning, kemikalieanvändning och mycket annat. 
Ralph återkom till SP Trä i september och har fått 
projektledaransvaret för det viktiga nya projektet 
ForTex.

Rebecka Ringman anställdes i april som dokto-
rand för att arbeta tillsammans med Annica Pilgård 
både vid SP i Borås och vid Technische Universität 
München. Rebecka har en licentiatexamen i mikro-
biologi och använder nu molekylära metoder för 
att studera hur brunröta bryter ned trä.

Alberta Mok anställdes under hösten som indu-
stridoktorand med både Chalmers och SP som ar-
betsplats. Hon arbetar med upplösning och rege-
nerering av cellulosa i projekten  CelluNova och 
ForTex.
 



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 flera 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 motfinansierar med ca 65 Mkr. Ca hälften av denna motfinan-
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 flertal 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: finn.englund@sp.se

Avsändare:  SP Trä
 Box 5609
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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, 
Holmen 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 Lantmän-
nen, Svenskt Konstsilke AB, Södra Skogsägarna, TanumsFönster AB, 
Vestre AB, Viance.

Industripartners Centrumstyrelse
Ralph Nussbaum, Forskare SP Trä

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

Centrets huvudfinansiärer

Kommande konferenser

• 24-27 april 2013: 2nd International Conference on Biodeteriora-
tion of Wood and Wood Products - BWWP 2013, Tartu, Estland. 
http://www.bwwp2013.eu/

• 6-7 maj 2013: Advancements in fiber-polymer composites: wood  
fiber, natural fibers and nanocellulose, Milwaukee, WI, USA. 
http://www.forestprod.org/fiberpolymer/papers.html

• 29-31 maj 2013: Innovation as the source of values in the forestry, 
wood processing and furniture manufacturing, Gdansk, Polen. Se 
http://www.woodema.org

• 9-11 juni 2013: 67th  FPS International Convention  and 56th SWST 
International Convention, Austin, TX, USA. 
http://www.forestprod.org/ic/program.php

• 12-14 juni: 17th International Symposium on Wood, Fiber and 
Pulping Chemistry, Vancouver, Kanada.

• 16-20 juni 2013: IRG 44  – the 44th annual meeting of the Interna-
tional Research Group on Wood Protection, Stockholm. 
http://www.irg44.com

• 3-5 september 2013: COMPLAS  XII, including a mini-symposium  
on Multiscale Analysis on Wood  and  Wooden  Structures, Barce-
lona, Spanien. 
http://congress.cimne.com/complas2013/frontal/default.asp

• 11-12 september 2013: 9th Meeting of the Northern European  
Network for Wood  Science and Engineering  – WSE, Hannover, 
Tyskland. 
http://www.nordicforestresearch.org/sns-research/networks/wse/

• 23-24 september 2013:  6th International Symposium on Wood 
Fibre Polymer Composites, Biarritz, Frankrike. 
Abstracts till woodpolymer@fcba.fr

• 7-9 november 2013: ICWSE 2013 - Wood Science and Engine-
ering in the Third Millennium, Brasov, Rumänien. 
http://www.unitbv.ro/il


