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INLEDNING

Den långsiktiga politiska målsättningen är att Sverige ska vara
koldioxidneutralt till 2050. För att
utveckla ett sådant samhälle krävs
att beroendet av fossila råvaror
bryts. Från svenskt perspektiv utgör skogen en nyckel för industrin
i övergången till den bio-baserade
cirkulära ekonomin. De senaste
åren har stora tekniska genombrott
gjorts som visar på enorma möjligheter att utveckla skogsbaserade

produkter som kan ersätta dagens
fossila produkter. Den kemiska
syntesen för plastframställning kan
i takt med utvecklingen ersättas
med biosyntes av cellulosa och
andra biopolymerer som finns i den
svenska skogen – med konsekvens
att klimatpåverkan minimeras.
Utvecklingen av nya teknologier
möjliggör dramatiskt förbättrade
egenskaper och högpresterande
material som fibrer, bio-plaster och
kompositer, liksom en bred uppsättning av nya funktioner. Dessa
teknologier är baserade på de
kemikalier och unika polymerer
som finns i vedråvara. Utvecklingen
av dessa teknologier ger skogsindustrin möjlighet att bli en ännu
mer kunskapsbaserad industri som
utvecklar och tillverkar de mest
avancerade materialen. I framtiden
kan trädets byggstenar vara den
främsta komponenten för storskalig
tillverkning av gröna lättviksmaterial som används i t.ex. förpackningar, vid husbyggande och

vid tillverkning av fordon.
Andra exempel på möjliga tilllämpningar är bl.a. 3D-skrivare,
textil, transport, hygienprodukter,
elektronikprodukter, smarta
fönster, isoleringsmaterial, filter,
självreparerande/renande och
medicinska material. De forskningsresultat som publiceras idag
visar dessutom att trädets byggstenar kan användas för material
för både energiframställning,
energilagring, vattenrening
och medicinska tillämpningar.
För att lyckas utveckla mer
kunskapsintensiva produkter
och ny processteknik krävs höjd
kompetens inom forskning och
utveckling. För att framgångsrikt
kunna utnyttja de nya beståndsdelarna från träd behövs starkt
fördjupade kunskaper om den
unika särprägel som dessa
beståndsdelar innebär. Med en
sådan kunskapsbas kan Sverige
konkurrera med radikalt ny
processteknik och nya produkter.

“Cellplaster” baserade på nanocellulosa kan framställas
med bättre mekaniska egenskaper än Styrofoam och kan
användas för förpackningar, termisk isolering och som
kärnmaterial i sandwichbalkar.
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FÖRSLAG

plattform; en nationell satsning på
området bio-baserade material och
kemikalier från skogsråvara. Satsningen ska utgå från det befintliga
Wallenberg Wood Science Center
(WWSC). WWSC har idag en
ledande position inom sitt område
och har förutsättningar för en utveckling till nationell plattform som
är tillgänglig för forskare från både
universitet, institut och företag.
Målsättningen är att plattformen
ska:

Vi vill skapa en nationell forskningsplattform kopplad till den svenska
skogsindustrin, med målsättningen
att ta fram nya bio-baserade material
och kemikalier från skogsråvara.
Basen för plattformen blir unika
forskningsresultat i kombination
med nya kompetenser och utbildning för att kunna utveckla kompetenta medarbetare för den framtida
svenska skogsindustrin.
Denna plattform skapas som ett
gemensamt åtagande mellan industri, universitet, forskningsinstitut
och privata och statliga finansiärer.
Vision och mål
Visionen är en kraftfull långsiktig
och sammanhållen forsknings-

-- Leverera teknologier och
kompetens för utveckling av
framtidens industri baserad på
svensk skogsråvara och säkerställa en konkurrenskraftig
svensk skogsrelaterad industri i
hela Sverige.
-- Attrahera de bästa forskarna från
olika discipliner, för att de tillsammans ska skapa och genomföra avgörande forskningsprojekt
inom området.
-- Bidra till direkt kompetensutveckling av både industri och
forskning och ge området
attraktionskraft för rekrytering
av de bästa studenterna till utbildningar som är viktiga för den
framtida industrin.

Forskning

Finansiering
Satsningen bör genomföras i en
omfattning som möjliggör en
sammanhållen, tvärdisciplinär och
inriktningsfokuserad forskning.
För att bli en nationell forskningsplattform med världsledande
ställning krävs långsiktighet och
betydande finansiering som bas.
Tidsperspektivet bör vara minst
10 år för att målet ska kunna uppnås. Inom plattformen kommer
industrifinansiering avsättas i flera
former; i forskningsprogram och
specifika forskningsprojekt med
doktorander, industridoktorander
och postdoc-tjänster. Vidare kommer investeringar att riktas mot infrastruktur inom plattformen (t.ex.
MAXIV) i form av direktinvesteringar och finansiering av forskning inom och för drift av denna
infrastruktur. Målet är att finansieringen ska göras i samarbete med
både offentliga och privata forskningsfinansiärer.
En möjlig fördelning av kostnaderna för den nationella plattformen
illustreras nedan.

Forskningsinfrastruktur
investering

Forskningsinfrastruktur
drift

( )

Industrifinansiering

Privata forskningsfinansiärer

Offentlig finansiering

Statliga forskningsfinansiärer*

Universitet

250 MSEK/år
*Finansiering genom forskningsfinansiärer där hälften
är 100%-ig finansiering (från VR. SSF etc) och hälften
med industrimatchning (VINNOVA, EU)
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100 MSEK

25 MSEK/år

FÖRVÄNTADE
RESULTAT

Satsningen på en nationell forskningsplattform förväntas resultera i:
1. Avgörande forskningsgenombrott
inom området för bio-baserade
material och kemikalier med
skogen som råvara. Nanoteknik
(wood nanotechnology) innebär exempelvis ett kompetensmässigt
paradigmskifte, vilket kan appliceras på material såväl som funktionella kemikalier. Tekniken
innebär även utveckling av en ny
typ av storskaliga och avancerade
skogsprodukter med hög lönsamhet, och är därför av särskild
strategisk betydelse.

2. En dynamisk, kreativ och
tvärdisciplinär nationell plattform inom den akademiska forskningen för utveckling av
området.

teknikområden ett tydligt behov
av integration i motsatt riktning,
där industrin behöver stöd i
uppbyggande av grundläggande
kompetenser för att

3. En plattform för samverkan
mellan aktörerna inom området och samhället med syfte
att stödja industrins möjligheter
att utveckla nya produkter av
de komponenter och processer
som tas fram inom plattformen.

a. kunna tillgodogöra sig vetenskapliga resultat mycket tidigare och

4. Utveckling av företagens
kapacitet att ta om hand de
resultat som genereras, inklusive
avancerade karakteriseringsmetoder. Detta är avgörande,
eftersom det är både enklare
och effektivare att utveckla
företagens egen kapacitet för
upptagande av nya resultat än
att den akademiska plattformen
ska agera inom företagens produktutvecklingsverksamhet.
När det gäller utvecklingen av företagens egen kapacitet (pkt 4), finns
det ett tydligt behov av förnyelse.
Tvärtemot den rådande trenden,
där den akademiska forskningen
utvecklas mot att lösa industriella tillämpade problem, finns
det i Sverige inom avancerade

Exempel på förväntade forskningsgenombrott:
-- Tillgängliggörande av väldefinierad nanocellulosa från vedråvara i
industriell skala
-- Nya metoder för att separera och rena biopolymerer och andra unika
kemikalier från vedråvara i anslutning till massabruken
-- Ny kunskap om vedpolymerernas struktur och nya vägar att göra
bioplaster från vedråvara
-- Nya material och nya processer för framställning av dessa:
cellplaster, bioplastkompositer, lösningsmedelsfria fibrer från
nanocellulosa, brandsäkra cellulosamaterial, bioplastfilmer från
nanocellulosa (barriärer, optiskt transparenta), aerogeler, hydrogeler, elastomerer, lim, lack mm.
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b. genomföra den produkt- och
processutveckling som behövs
för att ersätta befintliga material. Den kompetens som är bas
för dagens skogsprodukter behöver förstärkas för att möjliggöra utvinning och användning
av ”nya” beståndsdelar från
träd, t ex ”rena” biomolekyler
och nanocellulosa.
Det var på detta sätt som företag
som ABB, SAAB och Alfa Laval
utvecklades. Som samtida exempel
kan de grundläggande kompetenser som finns hos de största aktörerna inom framställning av syntetiska
polymermaterial nämnas (DOW,
BASF och DuPont). Den forskning
som bedrivs inom dessa företag
ligger mycket nära den akademiska forskningen, vilket bidrar till
konkurrenskraft och förmåga att
utveckla helt nya produkter för nya
tillämpningar.

Trådar tillverkade av nanocellulosa har extrema egenskaper,
de är lika starka som spindeltråd
och kan användas i kompositer
och i medicinska tillämpningar.
Tråden på bilden har en diameter
som ett hårstrå (10 mikrometer).

KRAVSTÄLLNING
OCH STRATEGI FÖR
UTVECKLING AV
PLATTFORMEN

Den nationella plattformen ska
utvecklas i dialog mellan forskningsutförare, svensk industri och
statliga finansiärer.
Kravställning
Kravställningen på satsningen är att
plattformen ska:
-- Utvecklas av dagens skogsindustriföretag med stöd från
universitet och institut. I förlängningen bör partnerskap
ingås med andra typer av
industriföretag med behov av
avancerade bio-baserade material
och kemikalier.
-- Bli en världsledande svensk
forskningsplattform genom att
samla de bästa centrumbildningarna inom området, med
WWSC i spetsen, för att bidra till
att öka effektiviteten och minska
antalet mindre och ibland underkritiska centrumbildningar.
-- Utgöra bas för enkel samverkan
mellan akademi och industri
när det gäller t.ex. bilaterala
satsningar på grundläggande
forskning.
-- Stödja det pågående arbete som
syftar till att utveckla institutssektorn. Genom att ha en effektiv
institutssektor, där forskare även
är direkt aktiva inom plattformen,
kommer det finnas en tydlig uppgift för instituten att bl.a. arbeta
med att driva uppskalningsprojekt baserade på forskningsresultat i samarbete med industrin.

Nanopapper från cellulosa kombinerar enastående
mekaniska egenskaper med optiskt transparens,
barriäregenskaper och temperaturtålighet. Med kemisk
modifiering blir nanopapper helt okänsligt för fukt.

-- Stödja genomförande av andra
forskningsresultat genom nära
samverkan med t.ex. Skogsindustriernas pågående innovationsprogrammet BioInnovation
och liknande framtida program.
Strategi
Den forskning som bedrivs inom
plattformen ska vara tydligt inriktad på utveckling av helt nya
materialkoncept och avancerade
kemikalier baserade på
naturens byggstenar med tillhörande processer baserade på
svensk skogsråvara, med syftet att
tillverka material som överträffar
egenskaperna hos existerande
syntetiska material. Forskning
inom nanoteknologi med skogen
som bas är ett exempel på detta
(Wood Nanotechnology). De
forskningsresultat som genereras
ska skapa möjligheter till framställning av nya avancerade och
funktionella material och kemikalier samt stödja utvecklingen
av framtidens cirkulära ekonomi.
Vidare ska plattformen utveckla
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strukturer och processer för att
tillhandahålla både avancerade teknologier, infrastruktur för materialforskning och kompetens.
Ny teknik och nya möjligheter
till karakterisering av material och
utveckling av avancerade framställningsprocesser kommer att
skapas som resultat av de nationella
satsningarna på synkrotronerna
MAX IV i Lund och PETRA III
i Hamburg och den europeiska
satsningen på European Spallation
Source i Lund. Dessa ska utgöra
centrala komponenter i den nationella plattformen.
För att stödja utvecklingen av framtida processer och produkter avser
den svenska skogsrelaterade industrin att delta i initiativet att installera ett unikt strålrör, ForMAX,
på MAXIV. ForMAX kommer vara
en av de infrastrukturer som drivs
inom ramen för plattformen, men
plattformen kommer även att tillgängliggöra alla andra strålrör/mättekniker som finns på MAXIV.

bygga sin forskarkarriär inom
området, dels till excellenta
etablerade forskare som man
vill knyta till den nationella
plattformen för att säkerställa
tillgång till kompetens.

UPPBYGGNAD AV
PLATTFORMEN

-- Fortbildningsprogram som erbjuds
till forskare inom och utanför
plattformen från akademi, institut och industri. Det ska finnas
en stark koppling till grundutbildningen inom området. Det
är en viktig komponent för att
tydligt stödja kompetensutvecklingen inom industrin eftersom
det ger individer spjutspetskunskap som är avgörande för att
omsätta forskningsresultat inom
industrin.

Planen är att med start 2017
genomföra omvandlingen av
WWSC till en nationell forskningsplattform med tillhörande
forskningsinfrastruktur. Målet är
att plattformen ska vara i fullskalig
drift 2019.
I figuren nedan illustreras hur
WWSC skulle kunna se ut 2019.
Följande beståndsdelar ska ingå i
den nationella plattformen:
-- En forskarskola som är öppen för
alla doktorander som är aktiva i
alla projekt inom den framtida
plattformen, oavsett var finansieringen kommer ifrån, inkluderande industridoktorander.
Forskare som startar (och för in)
projekt inom plattformen får tillgång till nätverk och forskningsinfrastruktur.
-- Finansiering av projekt och
finansiering av s.k. tidsbegränsade ”fellows”-tjänster. Dessa
ska rikta sig dels mot yngre
excellenta forskare för att de ska

-- Interna och externa workshops, seminarier och konferenser arrangeras
som en del av den nationella
plattformen för att säkerställa
både kunskapsspridningen från
verksamheten och ett bra informationsflöde inom plattformen. Särskild vikt ska läggas vid
att skapa frekventa och lättillgängliga kontaktpunkter mellan
akademi och industri.

det strålrör som kallas ForMAX
och som har målet att skapa stor
tillgänglighet till MAXIV för
forskningen inom den nationella
plattformen och inom industrin.
-- En central del i den nationella
plattformen är att bygga upp och
göra teknologiplattformar relaterade till utvecklingen av nya
material tillgängliga genom exempelvis utrustning och metodik
som möjliggör ett specifikt steg i
en tillverkningsprocess. Plattformar för spinning eller för
formning av skummaterial är
ett par exempel på detta. Det
kan även vara ny kunskap eller
metoder av mera fundamental
natur som kan appliceras på
många olika materialkoncept.
Genom att göra detta tillgängligt
via gemensamma teknologiplattformar inom den nationella
plattformen kan de användas
av alla involverade projekt och
forskare, till exempel för vidare
utveckling av specifika materialkoncept.

-- Samordning och tillgängliggörande av analysmetoder, instrument och annan utrustning
inom forskningsområdet. En
viktig del av detta är att vara
engagerad inom de unika forskningsinfrastrukturerna MAXIV
och ESS. I samverkan med
industrin ska plattformen även
verka för att etablera unik metodik och utrustning anpassad till
den forskning som bedrivs. Ett
exempel är initiativet att bygga

EN NATIONELL PLATTFORM
Forskning
Forskarskola

(Kompetens,
tvärdisciplinärt och
nyttiggörande)

Projekt

(WWSC-finansierade+ andra)

Fellows

(För flera steg i
karriären)

Forskningsinfrastruktur
Utbildning

(Mastersprogram
och fortbildning)

WWCS idag
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Samverkan

(Seminarier,
konferenser och
workshops)
(Industri och
akademi)

ForMAX

Teknologiplattformar

(Existerande och
framtida)

TENTATIV
TIDPLAN FÖR
GENOMFÖRANDE

2015

2017

2016

2018

2019

Skapandet av en nationell plattform - WWSC koordinerar
Vision

Utveckling

Avtal

Förberedelser

Start

BAKGRUND:
WALLENBERG
WOOD SCIENCE
CENTER (WWSC)
IDAG

WWSC är ett forskningscentrum
som startade 2009 och finansieras
av Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse (KAW). Centrumet är
huvudsakligen lokaliserat på KTH
och Chalmers som tillsammans
ansökte om medel för uppförandet
av WWSC. Förutom dessa två
universitet är Stockholms Universitet, Luleå Universitet, Uppsala
Universitet, Umeå Universitet och
forskningsinstitutet Innventia engagerade i centrumet. Inom WWSC
verkar idag ett 70-tal forskare

varav ungefär 25 är doktorander.
Inom WWSC finansieras ett antal
tvärdisciplinära forskningsprojekt.
Centrumet bedriver en forskarskola där de doktorander som är aktiva
inom forskningsprojekten deltar.
Förutom den direkta finansieringen från KAW, vilken uppgår till
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50 miljoner kronor om året, finns
det relaterade projekt på ungefär
80 miljoner kronor. Dessa är huvudsakligen inte samordnade med
verksamheten inom centrumet
utan finansieras av både statliga
forskningsfinansiärer (Vetenskapsrådet, SSF, Formas, Vinnova och
EU) och industriföretag.

