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Forskningsinsats stärker  
SME-företags konkurrenskraft
Sedan några år tillbaka har SICS, ett bolag inom Swedish ICT, ett nära sam- 
arbete med Tomologic, ett mindre bolag som erbjuder en optimeringsteknik, som 
de utvecklat för att minska mängden spill vid tillskärning av former ur stålplåt. 
Forskare från SICS har samarbetat med Tomologic för att ta fram ett program-
varubaserat verktyg som automatiserar denna optimeringsteknik.

Kontakten med SICS forskare har möjliggjort för Tomologic att komma i 
kontakt med personer med den unika kompetens som krävs för att lösa det svåra 
problem som automatiserad optimering utgör. Detta har lett till att ett flertal 
utvecklare kunnat rekryteras till Tomologic. Under 2011 övergick även en av SICS 
disputerade forskare till Tomologic för att arbeta med optimeringsprogramvaran.

Optimeringsproblemet är mycket beräkningsintensivt och under 2011 har 
forskare från SICS, tillsammans med Tomologic, utvecklat metoder för att dela 
upp problemet på flera kärnor, så kallad multicore-parallallelism. Detta har lett till 
väsentligt snabbare programvara och utvärdering av denna förbättring sker nu på 
datorer med upp till 48 kärnor.

Samarbetet mellan SICS och Tomologic stöds med medel från Vinnova och är 
ett fint exempel på hur forskningsinstituten kan göra stor, konkret nytta även för 
små och medelstora teknikintensiva bolag.

Läs mer på www.sics.se och www.swedish-ict.se
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Stickad metall ger materialeffektivitet
Går det i framtiden att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i 
ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. 

Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikten 
på färdig detalj, inklusive ram i rostfritt stål, med 20 %. Eftersom ämnet form-
stickas helt utan skrot blir den totala materialanvändningen, inklusive ram, 32 %  
lägre vid användning av metallstickning för demonstratorn. Jämförelsen har gjorts 
mot ett skåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. För en helt stickad demonstrator är 
vikt- och materialbesparingen betydligt större. Den stickade lådan väger 64 % 
mindre än motsvarande låda i 0,4 mm plåt och har 72 % mindre materialåtgång, 
eftersom ämnet till lådan är formstickat utan skrot. 

Med en utveckling av produktionsutrustningen så att den klarar grövre metall-
tråd och sticktekniken kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter för 
till exempel bilindustrin. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 
2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag.

Läs mer på www.swerea.se
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Övervakning av jordens atmosfär för säkrare satellitmätningar
En ny webbtjänst som förutspår atmosfäriska förändringar 
till följd av solaktivitet är resultatet av ett projektsam- 
arbete mellan SP, Chalmers och Lantmäteriet. Webb- 
tjänsten är till stor hjälp för att identifiera problem med 
satellitmätningar.    

Vi är just nu på väg in i en period då solens aktivitet 
når sitt maximum. Aktiviteten orsakar förändringar i  
atmosfären, vilket påverkar satellitsignalerna så att det  
blir svårare att genomföra korrekta satellitmätningar.  
Vid större vägbyggen, husbyggen och andra anläggnings-
arbeten orsakar felmätningar stora och kostsamma för-
seningar när dyr utrustning inte kan användas till fullo. 

SP tillsammans med Chalmers och Lantmäteriet har 
under flera år drivit ett projekt för att kartlägga proble-
matiken och förutse hur situationen kommer att bli i 

framtiden. Genom att kombinera kompetens inom atmo-
sfärsfysik, signalbehandling och radiovågsutbredning med 
en världsunik svensk databas, har gruppen tagit fram 
modeller för hur signalerna från satelliterna och därigenom 
mätningarna påverkas. Resultatet är bland annat en webb-
monitor som likt en väderrapport beräknar och visar var 
förändringarna uppstår. Därmed kan man snabbt se om 
orsaken till felmätningen ligger i atmosfären.

Monitorn går att nå fritt via nätet och har blivit så 
populär att en liknande tjänst redan efterfrågas av andra 
länder. Den kommer också snart som app till smartphones. 
Redan nu används tjänsten av svenska företag, myndigheter, 
kommuner samt andra grupper som behöver noggranna 
mätningar.

Läs mer på www.sp.se
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Startskott för produktion av nanocellulosa
Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella 
styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till Kevlar och andra material 
baserade på fossila råvaror är nanocellulosa helt förnybart. Forskningen på nano-
cellulosa startade redan på 1980-talet men eftersom tillverkningsprocessen var 
alltför energikrävande var kommersialisering i det närmaste otänkbar.

Tack vare processutveckling vid Innventia har energiförbrukningen kunnat 
minskas med 98 procent vilket motsvarar en besparing på 29 000 kWh per ton. 
Som jämförelse kan man ta uppvärmningen av en normalstor villa som är cirka  
18 000 kWh per år. Baserad på den nya processen invigde Innventia i februari 
2011 världens första pilotfabrik för produktion av nanocellulosa i tillräckligt  
stora volymer för att kunna utveckla applikationer baserade på denna råvara. 
Från industrin finns ett stort intresse för att bland annat utnyttja nanocellulosa 
som en förstärkningskomponent i andra material av förnybar råvara, såsom 
papper, kompositer och plaster och Innventias pilotfabrik har under året fått en 
industriell efterföljare vid Stora Enso i Imatra.

Med den dimensionerade produktionen på 100 kg/dag kan Innventia genom-
föra tester på pilotpappersmaskinen FEX samtidigt som anläggningen används 
för att vidareutveckla och optimera processen för olika applikationer tillsammans 
med industripartners inom klusterforskningsprogrammet.

Läs mer på www.innventia.com
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Säkerhetsövervakningssystem för flygplatser
Att garantera säkerheten på flygplatser är en av de allra största utmaningarna i vår 
tid. Flygplatser utgör ofta mål för terroristangrepp eftersom det alltid befinner sig 
mycket människor på en flygplats. Detta har vi tyvärr sett ett flertal gånger genom 
attacker på såväl flygplan som passagerare, besättning och infrastruktur. Att sam-
tidigt erbjuda både en säker flygplats och en välkomnande miljö utgör en verklig 
utmaning för ett öppet demokratiskt samhälle.

Imego, ett av bolagen inom Swedish ICT, är med i EU-projektet Total Airport 
Security System, TASS, vilket syftar till att skapa ett komplett säkerhetsövervak-
ningssystem för flygplatser. Detta genom att samla in fullständig information om 
vad som händer på flygplatsen i realtid och presentera denna på ett begripligt  
sätt. Flygplatspersonalen skall kunna följa den rådande situationen kontinuerligt 
samtidigt som intelligenta system varnar för hot och risker, på så sätt skapas en 
större säkerhet och medvetenhet om vad som händer på flygplatsen inkluderande 
anläggningar, miljö, människor, fordon, last och flygplan.

TASS-konceptet bygger på att placera ut och integrera sensorer i alla relevanta 
miljöer på flygplatsen och i dess omgivningar och sedan i realtid samla in och 
bearbeta data, identifiera hot och presentera risker. Imegos roll i projektet är att 
utveckla energisnåla kemiska sensorer för övervakning av luft- och vattenförore-
ningar och ta fram inomhusnavigeringslösningar. Alla sensorer, trådbundna såväl 
som trådlösa, integreras sedan i en gemensam plattform för distribuerade sensorer, 
TASS. Sensorerna i projektet utgörs av en blandning av nyutvecklade och existerande 
sensorer som används på nya sätt för att skapa en innovativ helhetslösning för en 
säker flygplats med minimal påverkan för resenärer och kommers. En första proof-
of-concept är planerad i oktober 2012 på Heathrows flygplats.

TASS-konsortiet består av 19 europeiska partner som har erfarenhet från ett brett 
spektrum av operativ verksamhet, industriella och akademiska områden: allt från 
sensor- och elektronikdesign till säkerhetsapplikationer och civil bevakning.

Läs mer om projektet på www.tass-project.eu
Läs mer på www.imego.se och www.swedish-ict.se
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Nya rekommendationer för säkrare betong
Anpassning av brandspjälkningssäker betong ger säkrare byggnader och minskar 
behovet av brandprovning. Anvisningar för hur detta går till finns i de nya rekom-
mendationerna för brandspjälkningssäker betong som tagits fram av Svenska 
Betongföreningen, SP Brandteknik och CBI Betonginstitutet.  

När tät och fuktig betong utsätts för brand riskerar den att spricka, så kallad 
spjälkning. Detta är vanligt i exempelvis tunnelbränder och orsakar omfattande 
skador med dyra och långvariga reparationer som följd. För att förhindra spjälk-
ning tillsätter man polypropylenfibrer till betongen. Innan leverans måste tillverkaren 
brandprova betongen utifrån överenskomna gränsvärden, vilket är en kostsam och 
tidsödande process för både tillverkare och beställare. 

För att komma åt detta problem tillsatte Svenska Betongföreningen för åtta år 
sedan en kommitté för att hitta nya lösningar. CBI och SP Brandteknik har varit 
ledande i arbetsgruppen och har parallellt med forskningsarbetet utfört omfattande 
material- och brandprovningar. Resultatet blev en rapport med nya rekommenda-
tioner som är först i världen med att inte bara ange när spjälkningssäker betong 
ska användas utan också hur mycket polypropylen som behövs i de olika fallen. 

Tack vare detta kan tillverkaren leverera betong direkt anpassad för den brand-
risk den utsätts för, vilket ökar säkerheten och gör att brandprovning bara behövs i 
särskilda fall. Trafikverket hänvisar redan till rekommendationerna i sitt regelverk.

Läs mer på www.cbi.se och www.sp.se
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Renare stål och användbar slagg
Vanadin i svensk LD-slagg är värt över 1 miljard kronor. Genom att extrahera  
vanadin ur ståltillverkningsprocessen, blir stålet renare och slaggen går att använda 
externt. Dessutom får man potentiella miljövinster på över 1 miljon ton CO2  
och 2 TWh per år för stålindustrin i Sverige.

LD-slagg genereras vid tillverkning av stål i en så kallad LD-konverter där  
råjärn konverteras till stål genom oxidation av inlöst kol. Eftersom råjärnet inne-
håller ca 0,3 % vanadin oxideras även det till LD-slaggen. Slaggen innehåller då  
ca 2,5 % vanadin. Därför är användningsområdet för LD-slagg mycket begränsat. 
I dag återförs ca 50 % av LD-slaggen tillbaka till masugnen, medan resten deponeras. 
Inom projektet VILD har Swerea MEFOS tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB 
Merox samt finska Ruukki utvecklat ett antal processkoncept där olika vanadin-
haltiga produkter kan produceras och vanadinet utvinnas. Koncepten har testats i 
både pilot- och driftsskala. Kim Kärsrud, miljödirektör på SSAB, beskriver projektet: 

”Viktigast för industrin är tveklöst att slaggen får ett eget värde när man har 
plockat bort vanadinet. Det är naturligtvis positivt om vi dessutom blir en vana-
dinleverantör. Under resan har vi inte bara lärt oss mer om vanadin i slagg, vi har 
även lärt oss massor om dess beteende i naturen. Nu har projektet gått så långt att 
vi säkert är världsmästare på vanadin.”

Det finns ett stort internationellt intresse för projektet. 
Swerea MEFOS testar även användbarhet av vanadin-
haltiga metallprodukter.

Läs mer på www.swerea.se
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Pappersförpackningar med eget liv
Interaktiva pappersmaterial är en produkt som närmar sig marknaden, dvs mate-
rial som ändrar utseende och form när de utsätts för värme, fukt eller elektricitet. 
Materialen skulle bland annat lämpa sig väl för livsmedelsförpackningar med 
självöppnande funktion eller förpackningar där man på något sätt vill skapa upp-
märksamhet eller stärka produktsäkerheten. Arbetet har resulterat i patentsökta 
lösningar och nu pågår arbete för att göra produkten kommersialiserbar. 

För att visa principen med förpackningar av interaktiva material gjordes en 
prototyp av en självöppnande förpackning. Förpackningen är stängd då den 
sätts in i ugnen men vid en viss temperatur öppnar den sig som en blomma. Idag 
finns flera olika materialkombinationer för att få förpackningen att kunna röra 
sig. Materialen kan kombineras redan i pappersmaskinen, under tryckning eller 
i konverteringen. I prototypen användes kommersiellt tillgängliga material som 
kombineras under konvertering. 

Att ta ett nytt material till marknaden handlar inte enbart om utveckling. Det 
är också viktigt att utvärdera materialet ur olika aspekter. Under 2011 genom-
fördes ett projekt med syfte att utvärdera den självöppnande förpackningens 
produktprestanda ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Innventias modell testades 
produkten – i detta fall prototypen – längs hela kedjan från material till konsument. 
Information från LCA, transport- och klimattester samt konsumentundersökningar 
kopplas ihop med produktion till ett helhetsgrepp som används i marknadsföringen 
av materialkonceptet.

Läs mer på www.innventia.com
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Ny kunskap ger smakligare choklad
Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt  
tack vare EU-projektet ProPraline. Projektet har tagit fram lösningar för att 
komma åt vanliga kvalitetsproblem som grå missfärgning av chokladen och  
sprickbildning. 

En grå missfärgning av chokladens yta, så kallad fettblomning, och sprick- 
bildning ger chokladen ett mindre aptitligt utseende och leder till sämre hållbarhet. 
För att undvika problemen måste chokladen tempereras, kylas och förvaras på  
rätt sätt.

Därför har man inom EU-projektet ProPraline tittat på olika lösningar för att 
minska problemen med fettblomning och sprickbildning under tillverkningen. 
Choklad som måste kasseras för att den inte lever upp till kvalitetskraven kostar 
tillverkarna mycket pengar. Projektet är en del av EU:s sjunde ramprogram för 
europeiska små- och medelstora företag och målet är att stärka konkurrenskraften 
för europeiska pralintillverkare. Arbetet har pågått i tre år under ledning av SIK – 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB.

Projektet har bland annat utvecklat en ny seedningsprocess som är snabbare 
och effektivare för att förhindra fettblomning än traditionell temperering. Vatten-
aktiviteten i fyllningen visade sig vara en stark bidragande orsak till sprickbildning. 
Därför har man tagit fram ett flertal praktiska lösningar för att minska vatten-
mängden i fyllningen. Kylning, frysning eller en kort värmebehandling direkt efter 
produktion är också viktigt för att förhindra de undersökta kvalitetsproblemen 
och förlänga hållbarheten.  

Dessa resultat ger nya möjligheter för pralintillverkare att energioptimera sin 
tillverkning och höja kvaliteten på sin produkt.

Läs mer på www.sik.se och www.sp.se
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Nya verktyg för framtidens stadsplanering
Dagens städer står inför ett flertal stora utmaningar som handlar om allt från 
hållbar resursanvändning till infrastruktur och service. I projektet Urban Explorer 
skapar och utforskar Interactive Institute, ett av bolagen inom Swedish ICT, och 
Visualiseringscenter C nya verktyg för framtidens stadsplanering. Ett av resultaten 
är ett interaktivt visualiseringsbord som Göteborgs stad kommer att använda för 
att planera och kommunicera de stadsutvecklingsprojekt som staden står inför.

”Med visualiseringsbordet kan man med enkla och intuitiva rörelser, i sam-
arbete med sina kollegor, utforska och utvärdera olika stadsbyggnadsprojekt som 
pågår i staden”, säger Filip Wänström, projektledare vid Interactive Institute. 

Ett viktigt användningsområde är att underlätta för kommunikation och dialog 
mellan beslutsfattare, beställare, leverantörer och allmänhet i stadsbyggnads- 
projekt med många intressenter. 

”Visualiseringsbordet ger oss möjlighet att på ett nytt sätt samlas kring och  
diskutera samhällsbyggnadsprojekt. Göteborg står inför många och stora utma-
ningar de närmaste åren, med projekt som Västlänken och Centrala Älvstaden. 
Dessa projekt är oftast av väldigt komplex natur. Förhoppningen är att tekniken 
tydliggör sammanhang och ger ökad samsyn, vilket kan leda till snabbare och 
bättre beslut”, säger Eric Jeansson, GIS-chef på Göteborgs stad.

Urban Explorer drivs av Interactive Institute och Visualiseringscenter C i 
samarbete med Norrköping Science Park, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings 
kommun och Hyresbostäder i Norrköping. 

Läs mer om projektet: www.tii.se/projects/urbanexplorer
Läs mer på www.tii.se och www.swedish-ict.se

Foto: K
ristofer Jansson, Interactive Institute
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Förnyat förtroende  
som oberoende testlaboratorium
Acreo, ett bolag inom Swedish ICT, är som ett av tolv forskningslaboratorier i världen 
med och utvärderar nästa version av MPEG:s 3Dtv-kodningsstandard. MPEG 
standardiserar videokodning och de har haft stora framgångar med kodare för 
både standard-tv (SDTV) och high definition-tv (HDTV). Det finns idag MPEG- 
kodare även för 3Dtv men utveckling ställer högre krav och de nya teknikerna 
kräver nya effektivare tv-kodare där datamängden inte får bli för stor.

”Det är en avvägning mellan kvalitet och datamängd för att få bästa tv-upplevelse” 
säger Kjell Brunnström, ansvarig projektledare på Acreo. ”Vi har fått förnyat för-
troende som oberoende testlaboratorium för video- och tv-kvalitetsutvärdering och 
det visar att vi på Acreo har satsat på rätt kompetens i tv-utvecklingen.”

Utvärderingen är en tävling mellan företag i branschen. Företagen har skickat 
in sina bästa algoritmer och kommer att utvärderas i ett jämförelsetest. Test- 
personer har under hösten fått titta på de olika filmsekvenserna för att bedöma 
och jämföra deras kvalitet. En vinnande algoritm kommer att utses och ligga till 
grund för en ny standard.

Acreo har mångårig erfarenhet av videokvalitetstester. Man har drivit standar-
diseringsarbetet framåt inom detta område genom aktivt deltagande i Video  
Quality Experts Group (VQEG), sedan 1999. Detta engagemang har lett till för-
frågan att utföra dessa nya tester åt MPEG.

Läs mer på www.acreo.se och www.swedish-ict.se
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Kolfiber från skogen
I mars 2011 hölls en workshop på Innventia som samlade representanter från ett 
flertal branscher som fordons- och skogsindustri, materialtillverkare, flygindustri  
och teknologiföretag, med flera. De hade kommit för att ta del av resultaten från 
LigniCarb, ett projekt finansierat av Vinnova och företag från Innventias Bio-
raffinaderikluster, och för att diskutera marknaden för en kolfiber baserad på 
vedämnet lignin. Dagens materialtillverkare efterfrågar nya miljömässigt hållbara 
alternativ till traditionella petrobaserade råmaterial. En ökad tillgång på kolfiber 
innebär att fler produkter kan göras i högpresterande lättviktsmaterial. En poten-
tiell tillämpning är rotorblad till vindkraftverk. Om de tillverkades av kolfiber 
istället för glasfiber skulle storleken och därmed effekten kunna ökas avsevärt.  
Vid Innventia framställs nu kolfiber i laboratorium för forskningsändamål. Verk-
samheten har resulterat i två patentansökningar och ett stort genombrott skedde 
2011 när man lyckades tillverka trådar från barrvedslignin, något som tidigare 
ansetts omöjligt.

Kolfiber från lignin skulle även innebära en ny produkt av högt förädlings-
värde för skogsindustrin. Genom att integrera LignoBoost i massabruket utvinns 
lignin från svartluten samtidigt som brukets produktionskapacitet kan ökas. 
LignoBoostprocessen, som utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers, 
ger förutsättningar för produktion av lignin med rätt kvalitet för att fungera som 
råvara för kolfiber. Tekniken ägs numera av Metso som i december 2011 sålde den 
första industriella anläggningen till den nordamerikanska koncernen Domtar.  
I samma stund kom beskedet från Södra att även de avser investera i LignoBoost.

Läs mer på www.innventia.com
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Det lilla företaget når ut i Europa
Genom Enterprise Europe Network kunde det lilla företaget från Donsö inleda ett 
tekniskt samarbete med ett ungt hightech-företag i Holland för att konstruera och 
tillverka fiberarmerade tankbälgar i gummi.

”Jag vill tacka för Swereas medverkan till att denna kontakt kunnat knytas”, 
säger Gösta Johnsson, vd för Företagsutveckling Gösta Johnsson AB.

Företagsutveckling Gösta Johnsson är ett litet västsvenskt företag som utvecklat  
ett nytt sätt att transportera både vätska och vanligt gods med samma lastbil. 
Den kombinerade last- och tankbilen är utrustad med sex stora gummibälgar om 
vardera 5 200 liter. Dessa viks ihop då de inte används, för att ge plats åt vanligt 
gods. Företaget sökte en partner för att lösa vissa tekniska problem och behövde 
hjälp att hitta experter i Europa som kunde bereda och planera en tillverkning av 
gummibälgarna.

Enterprise Europe Network (EEN) på Swerea IVF kom i kontakt med Gösta 
Johnsson i april 2009 då han presenterade sin idé. Han letade efter en partner som 
kunde utvärdera produkten och diskutera aspekter kring en eventuell tillverkning. 
Swerea IVF sammanfattade önskemålen och gick ut med en efterlysning i det euro-
peiska nätverket. En sökning genom EEN:s nätverk gav 14 svar från experter i åtta 
länder (England, Tyskland, Frankrike, Slovenien, Spanien, Polen, Österrike och 
Holland). Det mest intressanta svaret kom från Taniq; ett företag i Holland.

Gösta Johnssons behov och Taniqs expertis matchade varandra perfekt. Det 
holländska företaget hade utvecklat en mjukvara som tar hänsyn till design, kon-
struktion och produktion för att effektivisera automatiseringen vid tillverkning av 
fiberarmerade gummiprodukter. Tekniken kan förbättra produkters egenskaper 
och samtidigt sänka tillverkningskostnaderna. De två bolagen genomförde en  
möjlighetsanalys och tog fram en datormodell för att utvärdera bl a optimal design, 
tillverkningsmetod och pris.

Analysen visade att det går att tillverka en tankbälg med den givna specifika-
tionen. I Rotterdamområdet fann man ett företag som hade möjlighet att tillverka 
tankbälgarna enligt koncept och designförslag.

Läs mer på www.swerea.se



rise holding | årsberättelse 2011  101  

Laxskinn hjälp i sjukvården
Laxskinn kan vara en ny alternativ källa för att utvinna högkvalitativt heparin 
med hög spårbarhet. Det visar SP i ett forskningsuppdrag för norska företaget 
Hepmarin AS, som kanske har hittat sin nya exportsuccé. 

Heparin är en viktig råvara för farmaceutiska produkter.  Det används till  
exempel som beläggning i medicinsk utrustning för att förhindra blodkoagulation. 
För att säkerställa kvaliteten på heparinet är det av yttersta vikt att källan är  
spårbar genom hela förädlingsprocessen. 

Idag utvinner man heparin från gristarm som är en billig högproducerande 
källa. Utvinningen sker främst i små fabriker i Kina med begränsad dokumenta-
tion om utgångsmaterialet och därmed låg spårbarhet. Fall med allvarliga biverk-
ningar har därför förekommit, till exempel på grund av orenheter i heparinet.

Det råder därmed en stor efterfrågan från tillverkare av medicin och medicinsk 
utrustning på alternativa källor för utvinning av högaktivt heparin, med lägre halt 
av föroreningar och säkrare dokumentation.  

SP:s forskare fick i uppdrag av Hepmarin AS att leta efter heparin i inälvor  
från odlad lax, som uppfyller alla krav på spårbarhet och renhet eftersom den 
är dokumenterad från yngel till slakt. I inälvorna hittade man dock endast låga 
halter. Istället visade sig skinnet var en bättre källa. 

Tack vare slutsatserna i forskningen kan Hepmarin AS nu optimera och  
automatisera isoleringsprocessen av heparin med inriktning på fiskens skinn,  
samtidigt som man fortsätter att leta efter fler alternativa källor med ännu  
högre utbyte av heparin.

Läs mer på www.sp.se


