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Nya biobaserade lösningar för fossilfri lim och färg 
 

Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung.  

I projektet som heter just ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med 

biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och 

koordineras av RISE Processum. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan 

framtidens lim och färg bli fossilfria. 

– Det är en utmaning att utveckla kostnadseffektiva biobaserade lim- och färgkomponenter, som 

fungerar i befintliga produktionssystem, säger Kristina Wickholm på RISE Processum, projektledare 

för Lim och färg. Vårt mål i projektet är att ta fram realiserbara lösningar för fossilfria färger och 

limmer baserat på skogsråvara. Det här projektet känns speciellt spännande eftersom vi förutom 

forsknings- och industripartners också har projektdeltagare relaterade till byggande och lokalägande. 

En intressent i projektet är Göteborgs Stad, som vill bygga en helt fossilfri förskola – Hoppet – som 

ska vara klar 2021. 

 – Vi ser ett stort behov i byggbranschen att få fram färger och limmer som är biobaserade och 

samtidigt har samma kvalitet som dagens produkter, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren, 

projektledare miljö för Hoppet och deltagare i ”Lim och färg”. Lokalförvaltningen i Göteborgs stad 

skall till 2021 bygga västvärldens första fossilfria förskola och då behöver alla byggprodukter och 

processer ställas om till fossilfritt och ha en minimerad klimatpåverkan. 

Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, UDI, är ett trestegsprogram med betoning på att 

projekten ska utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen 

i Agenda 2030. 

– Vi befinner oss just nu i det inledande steget och vi har byggt ett starkt konsortium, säger Kristina 

Wickholm. En omvärldsanalys kommer att göras liksom preliminär utvärdering utifrån teknisk, 

ekonomisk och miljömässig potential samt möjlighet till implementering. 

Baserat på utkomsten i det första steget av programmet finns det möjlighet till att ta projektet vidare 

till nästa steg. 

– Får vi fortsatt finansiering vill vi i projektet ta fram, komponenter och processer för framtidens 

biobaserade lim och färg baserade på skogsråvara. För största möjliga miljöeffekt siktar vi på 

komponenter som kan ersätta fossilbaserade med konkurrenskraftiga biobaserade och där bytet får 

stor miljöeffekt. Det skulle exempelvis kännas fantastiskt roligt och spännande att utveckla fossilfri 

färg för att måla den kommande fossilfria förskolan med, avslutar Kristina Wickholm 

 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-ett-innovationsprojekt-for-fossilfri-byggnation/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93S38DAwCLYJNXYMDnYEsA_1wQgqigNIGOICjgb6XflR6Tn4SxCrHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleen5-ek6qXnJ-rqoBNi0Z-cUl-hGoKvULciOqfFLDHQG1xrBY/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 
 

 
 

I projektets första del ingår Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park, Västsvenska 

Kemi- och Materialklustret, RISE Processum, RISE och Umeå universitet, industripartners som 

AkzoNobel, Holmen, Perstorp, SEKAB och Södra samt Bengt Dahlgren AB, Göteborgs Stad 

Lokalförvaltningen och Riksbyggen. 
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Kristina Wickholm, projektledare på RISE Processum, tel. 076-876 74 22, 

kristina.wickholm@processum.se 

Maria Perzon, projektledare miljö för Hoppet på Bengt Dahlgren, tel. 031-720 25 64, 

maria.perzon@bengtdahlgren.se  

 

 

Om oss: 

RISE Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och 

internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: 

bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra 

bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya 

produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens 

Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums 

Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi. Processums 

huvudkontor finns i Örnsköldsvik. I december 2017 etablerades även ett kontor i Sundsvall. 

www.processum.se 
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