
            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP 1-3 – Kunskapsplattform och living labs
I AP 1-3 har ett gemensamt underlag för LCA tagits fram tillsammans med en kartläggning av existerande living 
labs och testbäddar. Dessa finns samlade under BioInnovations 
informationsdelningstjänst under BioCloud, här återfinns information angående debattartiklar, kommande 
seminarier och konferenser, nya forskningsrapporter och mer därtill. Här kan man också fritt dela med sig av
relevant information till andra. Under hösten har ett arbete avseende kartläggning av nuläge och målsättningar 
genomförts via intervjuer med AP ledare inom WP 4
de målsättningar som adresserades i ansö
relaterat till testbäddar och living labs.

Kontakt 
Lisa Schwarz Bour, Projektledare, Textile Recycling

Swerea IVF 

mailto: lisa.bour@swerea.se 

+46 761 47 63 58 

  

       

Etablera närodlad textil i Sverige 
Kunskapsplattform och living labs 

3 har ett gemensamt underlag för LCA tagits fram tillsammans med en kartläggning av existerande living 
labs och testbäddar. Dessa finns samlade under BioInnovations websida. I tillägg till detta finns också en 
informationsdelningstjänst under BioCloud, här återfinns information angående debattartiklar, kommande 
seminarier och konferenser, nya forskningsrapporter och mer därtill. Här kan man också fritt dela med sig av
relevant information till andra. Under hösten har ett arbete avseende kartläggning av nuläge och målsättningar 
genomförts via intervjuer med AP ledare inom WP 4-8. Detta kommer sammanställas och analyseras. Når man 
de målsättningar som adresserades i ansökan? I tillägg till detta utförs även en GAP-analys kring behov 
relaterat till testbäddar och living labs. 

Lisa Schwarz Bour, Projektledare, Textile Recycling 

 

 
 

 

3 har ett gemensamt underlag för LCA tagits fram tillsammans med en kartläggning av existerande living 
websida. I tillägg till detta finns också en 

informationsdelningstjänst under BioCloud, här återfinns information angående debattartiklar, kommande 
seminarier och konferenser, nya forskningsrapporter och mer därtill. Här kan man också fritt dela med sig av 
relevant information till andra. Under hösten har ett arbete avseende kartläggning av nuläge och målsättningar 

8. Detta kommer sammanställas och analyseras. Når man 
analys kring behov 

 



            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP4 – Högvolymprodukter
AP4 har som grundsyfte att utveckla hållbara produkter till jordbruket och den produkt man valt att fokusera 
på är odlingsduk. Huvudmålet är att utveckla en odlingsduk 
att sedan brytas ned och återgå till marken på ett naturligt sätt.

Bakgrund 
Världens åkermark täcks mer och mer av odlingsdukar av 
fossilbaserad plast. Drivkrafterna för denna användning är flera; 
att stoppa konkurrerande ogräs, förhindra avdunstning samt 
hålla värmen kvar i marken och på så sätt förlänga 
odlingssäsongen.   
Problemet är att stora mängder plast blir kvar i marken, i flera 
länder plöjs plasten helt enkelt ned. På sikt leder detta till 
förändringar i mikromiljön och påverkar omgivande vattendrag 
genom ett kontinuerligt läckage av mikroplaster med 
tillhörande problematik.  

Nuläge 
Under 2017 har olika varianter av odlingsduk 
labbmiljö och i fältförsök. Resultaten har varit lyckosamma och 
gett bra input till fortsatt utveckling. 
En LCA studie har utförts som visar att en nedbrytbar 
biobaserad odlingsduk har tydligt lägre miljöpåverkan än en 
fossilbaserad. 

Nästa steg 
Just nu arbetas det med att ta fram nya materialprover, vidareutvecklade utifrån den input som årets tester 
gav. Dessa materialprover ska sedan i ett första steg utvärderas i labbförsök som körs på 
När sedan våren kommer ska nya fältförsök inledas. Projektet har fått en ny part, SWT Development, som ska 
testa en ny tillverkningsteknik för odlingsduken
Ett sätt att ytterligare öka värdet på dessa biobaserade odlingsdu
kunna vara mineraler, gödning eller naturligt baserade motmedel för 
utreda under vintern och förhoppni
Parallellt under våren ska en analys utföras för att göra en total ekonomisk jämförelse mellan fossilbaserad och 
biobaserad odlingsduk.   

Kontakt 
Susanne Eriksson, Projektledare  

Wargön Innovation, Innovatum AB  

susanne.eriksson@wargoninnovation.se   

+46 (0)520-289338 / +46 (0)705-189528 

  

       

Etablera närodlad textil i Sverige 
produkter för jordbruket 

AP4 har som grundsyfte att utveckla hållbara produkter till jordbruket och den produkt man valt att fokusera 
Huvudmålet är att utveckla en odlingsduk i biomaterial som klarar en normal växtperiod för 

n brytas ned och återgå till marken på ett naturligt sätt.  

Världens åkermark täcks mer och mer av odlingsdukar av 
fossilbaserad plast. Drivkrafterna för denna användning är flera; 
att stoppa konkurrerande ogräs, förhindra avdunstning samt 
hålla värmen kvar i marken och på så sätt förlänga 

met är att stora mängder plast blir kvar i marken, i flera 
länder plöjs plasten helt enkelt ned. På sikt leder detta till 
förändringar i mikromiljön och påverkar omgivande vattendrag 
genom ett kontinuerligt läckage av mikroplaster med 

Under 2017 har olika varianter av odlingsduk testats både i 
labbmiljö och i fältförsök. Resultaten har varit lyckosamma och 
gett bra input till fortsatt utveckling.  
En LCA studie har utförts som visar att en nedbrytbar 
biobaserad odlingsduk har tydligt lägre miljöpåverkan än en 

Just nu arbetas det med att ta fram nya materialprover, vidareutvecklade utifrån den input som årets tester 
sa materialprover ska sedan i ett första steg utvärderas i labbförsök som körs på 

När sedan våren kommer ska nya fältförsök inledas. Projektet har fått en ny part, SWT Development, som ska 
testa en ny tillverkningsteknik för odlingsduken. 
Ett sätt att ytterligare öka värdet på dessa biobaserade odlingsdukar är att tillföra funktionalitet. Detta 
kunna vara mineraler, gödning eller naturligt baserade motmedel för insekter. Denna aspekt ska projektet 
utreda under vintern och förhoppningsvis införa till fältförsöken 2018.  
Parallellt under våren ska en analys utföras för att göra en total ekonomisk jämförelse mellan fossilbaserad och 

 

Olika varianter av odlingsduk under fältförsök på 
Sötåsen sommaren 2017. 

 
 

 

AP4 har som grundsyfte att utveckla hållbara produkter till jordbruket och den produkt man valt att fokusera 
som klarar en normal växtperiod för 

Just nu arbetas det med att ta fram nya materialprover, vidareutvecklade utifrån den input som årets tester 
sa materialprover ska sedan i ett första steg utvärderas i labbförsök som körs på RISE under vintern. 

När sedan våren kommer ska nya fältförsök inledas. Projektet har fått en ny part, SWT Development, som ska 

kar är att tillföra funktionalitet. Detta skulle 
Denna aspekt ska projektet 

Parallellt under våren ska en analys utföras för att göra en total ekonomisk jämförelse mellan fossilbaserad och 

Olika varianter av odlingsduk under fältförsök på 
Sötåsen sommaren 2017.  



            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP5 – Textil-lika material på pappersmaskin
Inom AP 5 vill vi på en pappersmaskin tillverka nya innovativa material baserad på svensk skogsråvara. Vi 
kombinerar kända processer och metoder för att skapa nya textil
kan konverteras till olika produkter. Arbet
egenskaper för textil-lika material och konkretisera lämpliga marknadssegment för material med dessa 
egenskaper. Ett stort fokus har varit att utvärdera olika fibertyper och processutveckling för 
materialen i pilotskala relevant för stora pappersindustriella produktioner.

Att tillverka material på en pappersmaskin 
möjliggör produktion av stora volymer 
snabbt. Det är en möjlighet samtidigt som 
det blir en utmaning då volymerna för 
tänkta applikationer måste vara tillräckligt 
stora. Inom arbetspaketet finns bland 
annat tillgång till funktionell kemi, nya 
formningstekniker och bearbetning för att 
åstadkomma stretch eller mjukhet, som 
exempel. Dessa teknologier kommer 
användas för att ta fram demonstratorer 
som visar en bred applikationsrymd för en 
mängd högvärdesprodukter som är möjliga 
att tillverka från samma basmaterial.

Arbetet pågår nu för fullt med att överföra det laborativa arbetet i alla delar till produktion på 
pilotpappersmaskinerna tillgängliga i arbetspaketet. Denna produktion kommer sedan användas
av demonstratorer och dom första försöken på pilotskala verkar lovande!

Materialprov med textil-likt material 

       

Etablera närodlad textil i Sverige 
lika material på pappersmaskin 

Inom AP 5 vill vi på en pappersmaskin tillverka nya innovativa material baserad på svensk skogsråvara. Vi 
kombinerar kända processer och metoder för att skapa nya textil-lika basmaterial i stora volymer som sedan 
kan konverteras till olika produkter. Arbetspaketet har arbetat med att identifiera och mäta önskvärda 

lika material och konkretisera lämpliga marknadssegment för material med dessa 
egenskaper. Ett stort fokus har varit att utvärdera olika fibertyper och processutveckling för 
materialen i pilotskala relevant för stora pappersindustriella produktioner.  

Att tillverka material på en pappersmaskin 
möjliggör produktion av stora volymer 
snabbt. Det är en möjlighet samtidigt som 
det blir en utmaning då volymerna för 
tänkta applikationer måste vara tillräckligt 

bland 
annat tillgång till funktionell kemi, nya 
formningstekniker och bearbetning för att 
åstadkomma stretch eller mjukhet, som 
exempel. Dessa teknologier kommer 
användas för att ta fram demonstratorer 
som visar en bred applikationsrymd för en 

desprodukter som är möjliga 
att tillverka från samma basmaterial. 

Arbetet pågår nu för fullt med att överföra det laborativa arbetet i alla delar till produktion på 
pilotpappersmaskinerna tillgängliga i arbetspaketet. Denna produktion kommer sedan användas
av demonstratorer och dom första försöken på pilotskala verkar lovande! 

Kontakt 
Mikael S. Magnusson 
RISE Research Institutes of Sweden  

Division Bioeconomy – Paper Technology
+46 76 876 71 92 
Drottning Kristinas väg 61, Box 5604, 114 86
mikael.magnusson@ri.se 
 

 

 

  

Pilotpappersmaskinen på RISE Bioekonomi. AP 5 kommer tillverka textil
lika material på denna pilot med syfte att skala upp laborativt arbete till 
industrirelevant infrastruktur. 

 
 

 

Inom AP 5 vill vi på en pappersmaskin tillverka nya innovativa material baserad på svensk skogsråvara. Vi 
lika basmaterial i stora volymer som sedan 

spaketet har arbetat med att identifiera och mäta önskvärda 
lika material och konkretisera lämpliga marknadssegment för material med dessa 

egenskaper. Ett stort fokus har varit att utvärdera olika fibertyper och processutveckling för att tillverka 

Arbetet pågår nu för fullt med att överföra det laborativa arbetet i alla delar till produktion på 
pilotpappersmaskinerna tillgängliga i arbetspaketet. Denna produktion kommer sedan användas för tillverkning 

Paper Technology 

Drottning Kristinas väg 61, Box 5604, 114 86 Stockholm 

Pilotpappersmaskinen på RISE Bioekonomi. AP 5 kommer tillverka textil-
lika material på denna pilot med syfte att skala upp laborativt arbete till 



            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP6 – Textilåtervinning, mekanisk och kemisk
Syftet med arbetspaket 6 är att testa och förbättra den textila återvinningsvärdekedjan
utgår från användning av befintliga textilåtervinningsteknologier som testats i labskala.

Målet är att anpassa en mekanisk återvinningsmetod utifrån svenska aktörer och svenskt textilavfall. Den 
kemiska cellulosafiberåtervinningsp
framgångsrikt i labskala och bör nu visa kommersiell viabilitet på en halvindustriell skala. 
att ha en kemisk demonstrationsanläggning för cellulosatextilier färdig 201
prototyptester i detta arbetspaket. 

stickad tygbit under Almedalsveckan i år hos Bioinnovation. 
färdigställandet av re:newcells pilot
aktiviteterna. Under 2017 har de första testkörningarna påbörjats och p.g.a. detta har vi kunnat förbereda för 
försök inom den kemiska återvinningen 

Återstående arbete 
Under det sista året på projektet räknar vi med att kunna tillverka pro
återvunnet garn samt att utvärdera deras miljömässiga hållbarhet.

Kontakt  
Emma Östmark, Projektledare 

RISE Bioeconomy 

Emma.ostmark@ri.se 

+46 (0)10 – 516 62 56 

  

Ringspinning har använts för tillverkning av mekaniskt 
återvunnet garn. 

       

Etablera närodlad textil i Sverige 
Textilåtervinning, mekanisk och kemisk 

Syftet med arbetspaket 6 är att testa och förbättra den textila återvinningsvärdekedjan i Sverige. Arbetspaketet 
utgår från användning av befintliga textilåtervinningsteknologier som testats i labskala. 

Målet är att anpassa en mekanisk återvinningsmetod utifrån svenska aktörer och svenskt textilavfall. Den 
kemiska cellulosafiberåtervinningsprocessen är redo för en halvindustriell produktion. Det har visat sig 
framgångsrikt i labskala och bör nu visa kommersiell viabilitet på en halvindustriell skala. 
att ha en kemisk demonstrationsanläggning för cellulosatextilier färdig 2017 som kommer att användas för 

 

Konsortium 
Parterna i projektet utgör en värdekedja av svenska 
aktörer för mekanisk- , respektive kemisk 
textilåtervinning. Tidigare och övriga idag pågående 
projekt och initiativ har typiskt fokuserat på enbart delar 
i värdekedjan (t.ex. insamling, sortering, logistik, 
återvinningsteknik, etc.) och därför inte involverat den 
hela värdekedjan i samma projekt. 
arbetspaketet unikt i Sverige. 

Projektets resultat 
Resultat har nåtts vad gäller den mekaniska 
återvinningen eftersom garn av god kvalité har spunnits
m. h. a. ringspinning. Prov på dessa visades som en 

stickad tygbit under Almedalsveckan i år hos Bioinnovation. När det gäller den kemiska återvinningen har 
pilotfabrik i Kristinehamn för kemisk återvinning varit avgörande för

har de första testkörningarna påbörjats och p.g.a. detta har vi kunnat förbereda för 
försök inom den kemiska återvinningen i år och räknar med att utföra dem i år. 

Under det sista året på projektet räknar vi med att kunna tillverka prototyper både från mekanisk och kemiskt 
återvunnet garn samt att utvärdera deras miljömässiga hållbarhet. 

 

Ringspinning har använts för tillverkning av mekaniskt 

 
 

 

i Sverige. Arbetspaketet 

Målet är att anpassa en mekanisk återvinningsmetod utifrån svenska aktörer och svenskt textilavfall. Den 
rocessen är redo för en halvindustriell produktion. Det har visat sig 

framgångsrikt i labskala och bör nu visa kommersiell viabilitet på en halvindustriell skala. Re:newcell kommer 
7 som kommer att användas för 

Parterna i projektet utgör en värdekedja av svenska 
respektive kemisk 

Tidigare och övriga idag pågående 
projekt och initiativ har typiskt fokuserat på enbart delar 
i värdekedjan (t.ex. insamling, sortering, logistik, 
återvinningsteknik, etc.) och därför inte involverat den 

värdekedjan i samma projekt. I detta avseende är 

vad gäller den mekaniska 
återvinningen eftersom garn av god kvalité har spunnits 

på dessa visades som en 
När det gäller den kemiska återvinningen har 

återvinning varit avgörande för 
har de första testkörningarna påbörjats och p.g.a. detta har vi kunnat förbereda för 

totyper både från mekanisk och kemiskt 



            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP7 – Designed for Recycling
Skog som blir till papper, som blir till tyg
klassiska svenska industrier kan trä förädlas till närodlad textil. Det ger nya affärsm
industrin i Sverige och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar 
över branschgränser.  

I arbetspaket AP7 designed for recycling ska vi ta reda på om det är möjligt att producera möble
återvinnas med hjälp av redan befintliga processer och infrastruktur. För att konkretisera tekniska krav är målet 
att ta fram en prototypskärm för kontorsmiljöer

Här är vi idag 
 Vi har tagit fram textil baserad på papper från svensk skog som 
till kommersiella produkter.  Testresultaten visar på att det går att det går att sticka tyg av pappers
svensk cellulosa, även om det behövs vissa 
justeringar för att fungera bra i konventionella 
rundsticksmaskiner. 

Vidare har en kärna till skärmväg i papper tagits 
fram och utvärderats. Testerna indikerar att 
kärnan bör fungera i en återvinningsprocess. Nu 
står vi inför en andra prototypomgång och har 
påbörjat livscykelutvärderingen. 

Ett konstaterande inom projektet är att vi behöver 
vara rädda om den råvara vi har och återanvända 
den. Men det finns också ett behov av att tillföra 
ny hållbar råvara som dessutom kan bli en del av 
ett cirkulärt flöde. Projektet vill belysa vikten av att 
ständigt undersöka alternativ till dagens material för att få mer resurseffektiva textilier och möbler, och hur val 
i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens behov krävs en mångfald 
av lösningar där papper kan vara ett alternati
i vår närmiljö och kan bli en del av ett slutet kretslopp.

Parter 
AB Svenskt Konstsilke, Bioisolator Acustica
Nordic Paper AB, OrganoClick AB, RISE Research 
Högskolan i Borås, Stena Recycling AB, 

Kontakt  
Lena-Marie Jensen,    

Smart Textiles vid Högskolan i Borås 

lena-marie.jensen@hb.se 

+46 (0)33-435 41 55 

       

närodlad textil i Sverige 
for Recycling 

Skog som blir till papper, som blir till tyg, som blir till möbler. Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom 
klassiska svenska industrier kan trä förädlas till närodlad textil. Det ger nya affärsmöjligheter för den inhemska 
industrin i Sverige och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar 

P7 designed for recycling ska vi ta reda på om det är möjligt att producera möble
återvinnas med hjälp av redan befintliga processer och infrastruktur. För att konkretisera tekniska krav är målet 
att ta fram en prototypskärm för kontorsmiljöer.  

Vi har tagit fram textil baserad på papper från svensk skog som har goda förutsättningar att kunna utvecklas 
till kommersiella produkter.  Testresultaten visar på att det går att det går att sticka tyg av pappers
svensk cellulosa, även om det behövs vissa 
justeringar för att fungera bra i konventionella 

Vidare har en kärna till skärmväg i papper tagits 
indikerar att 

kärnan bör fungera i en återvinningsprocess. Nu 
står vi inför en andra prototypomgång och har 

nde inom projektet är att vi behöver 
vara rädda om den råvara vi har och återanvända 
den. Men det finns också ett behov av att tillföra 
ny hållbar råvara som dessutom kan bli en del av 
ett cirkulärt flöde. Projektet vill belysa vikten av att 

söka alternativ till dagens material för att få mer resurseffektiva textilier och möbler, och hur val 
i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens behov krävs en mångfald 
av lösningar där papper kan vara ett alternativ till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material 
i vår närmiljö och kan bli en del av ett slutet kretslopp. 

Acustica AB, Kinnarps AB, Mittuniversitetet, Ahlstrom-Munksj
B, OrganoClick AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, Sjuhärads Färgeri AB, Smart Textiles, 

, Stena Recycling AB, Re-board Technology AB, Swerea IVF AB, Trikåby AB

  

 
 

 

. Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom 
öjligheter för den inhemska 

industrin i Sverige och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar 

P7 designed for recycling ska vi ta reda på om det är möjligt att producera möbler som kan 
återvinnas med hjälp av redan befintliga processer och infrastruktur. För att konkretisera tekniska krav är målet 

har goda förutsättningar att kunna utvecklas 
till kommersiella produkter.  Testresultaten visar på att det går att det går att sticka tyg av pappers-garn från 

söka alternativ till dagens material för att få mer resurseffektiva textilier och möbler, och hur val 
i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens behov krävs en mångfald 

v till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material 

Munksjö Papper AB, 
rgeri AB, Smart Textiles, 

by AB  



            

Etablera närodlad textil i Sverige
AP8 – Sustainable Swedish Viscose
Arbetspaketet syftar till att utforska möjligheterna att starta en ny etapp i den svenska historien av 
viskostillverkning. Denna etapp ska innebära ett stort steg framåt från de traditionella processerna
mera långsiktigt hållbar produktion. Skillnad

• Målet är att etablera en viskosfabrik som är helt integrerad med ett bruk som tillverkar 
dissolvingmassa. Det innebär nya möjligheter att samordna restströmmar och energiutnyttjande.
modern fabriksdesign kan processern
koldisulfid undvikas. 

• Den konventionella viskosprocessen kan optimeras ytterligare genom variation av processparametrar 
utanför de gränser som tidigare använts. En högre produktkvalitet blir m

Konsortium 
• Allvar Underwear  
• Almedahls 
• Domsjö 
• Ekelund 
• Filippa K 
• Fjällräven 

 
Läget i projektet 
En förstudie (Deliverable D1: The potential of Swedish sustainable viscose manufactur
sedan. Denna studie har lagt grunden för det intensiva laborativa arbete som nu pågår.

Industrideltagarnas behov, krav och 
en andra omgång av förfinad livscykelanalys

En demonstrator kommer att framställas i början av 2018.

Kontakt:   Finn Englund, RISE Bioekonomi

       

Etablera närodlad textil i Sverige 
Sustainable Swedish Viscose 

Arbetspaketet syftar till att utforska möjligheterna att starta en ny etapp i den svenska historien av 
tapp ska innebära ett stort steg framåt från de traditionella processerna

mera långsiktigt hållbar produktion. Skillnaderna är framför allt av två slag: 

Målet är att etablera en viskosfabrik som är helt integrerad med ett bruk som tillverkar 
dissolvingmassa. Det innebär nya möjligheter att samordna restströmmar och energiutnyttjande.
modern fabriksdesign kan processerna slutas fullständigt och miljöstörande effekter av 

Den konventionella viskosprocessen kan optimeras ytterligare genom variation av processparametrar 
utanför de gränser som tidigare använts. En högre produktkvalitet blir möjlig. 

   

Svensk viskostillverkning breddar basen för 
skogssektorns fortsatta utveckling och minskar vårt 
importberoende om en del av våra bomullstextilier 
kan ersättas. 

 

 

 

• Haglöfs 
• Ing. firma Hans 

Magnusson 
• Innventia 
• Klässbols 
• Lindex 
• Martinson Textile 

• 
• 
• 
• 
• 

 

The potential of Swedish sustainable viscose manufacture) färdigställdes för ett år 
har lagt grunden för det intensiva laborativa arbete som nu pågår. 

Industrideltagarnas behov, krav och förväntningar har studerats. Tillsammans med processdata 
en andra omgång av förfinad livscykelanalys som påbörjas nu.  

kommer att framställas i början av 2018. 
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Arbetspaketet syftar till att utforska möjligheterna att starta en ny etapp i den svenska historien av 
tapp ska innebära ett stort steg framåt från de traditionella processerna mot en 

Målet är att etablera en viskosfabrik som är helt integrerad med ett bruk som tillverkar 
dissolvingmassa. Det innebär nya möjligheter att samordna restströmmar och energiutnyttjande. Med 

a slutas fullständigt och miljöstörande effekter av bland annat 

Den konventionella viskosprocessen kan optimeras ytterligare genom variation av processparametrar 

Svensk viskostillverkning breddar basen för 
skogssektorns fortsatta utveckling och minskar vårt 
importberoende om en del av våra bomullstextilier 

Saiboo 
SP 
Swerea IVF 
Södra 
Västgöta Spinneri 

färdigställdes för ett år 

lsammans med processdata är de indata i 


