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Det här är BioInnovation

• Ett strategiskt innovationsprogram

• Vinnova, Energimyndigheten och Formas 
deltar i finansieringen

• 100 miljoner kronor per år varav hälften 
offentliga medel

• 60 intressenter med en gemensam vision står 
bakom



Vad ska BioInnovation uppnå?

Vision
Sverige har ställt om till en 
bioekonomi 2050

Mission
Skapa de bästa 
förutsättningarna för att öka 
förädlingsvärdet i den svenska 
biobaserade sektorn



AB Svenskt Konstsilke

Albany International

Akzo Nobel

Almedahls

BillerudKorsnäs AB

Borealis AB

Chalmers tekniska högskola

CIT Industriell Energi AB

Derome AB

Domsjö Fabriker

Ekelund Linneväveriet i Horred AB

FOV Fabrics

Holmen

Huskomponenter Linghed AB, Dalahus

IKEM - Innovations- och 
kemiindustrierna 

Innovatum

Innventia

IVL Svenska miljöinstitutet

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Karlstad universitet

Kungliga tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet –
Träcentrum Norr

Lunds universitet

Martinson group AB

Mittuniversitetet

Nordifa AB

Nyréns arkitektkontor AB

OrganoClick AB

Perstorp AB

Piteå Science Park

Preem AB

Re:newcell AB

Renewinn AB

SCA

Sekab

Sjuhäradsbygdens Färgeri AB

Skogforsk

Skogsindustrierna

Skogstekniska klustret ek. förening

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Stora Enso

Svanberg BonaOfficia

Sveaskog

TEKO – Sveriges textil- och modeföretag

Swerea

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Textilhögskolan i Borås

Umeå universitet

Västra Götalandsregionen

Wargön Innovation

Hållbar Kemi 2030

Lantmännen

Livsmedelsföretagen

MTC Marknadstekniskt centrum

Smart Housing Småland

Smart Textiles

Sveriges Lantbruksuniversitet –
Skogens produkter

The Paper Province ekonomisk förening

Våra intressenter



Övergripande mål för BioInnovation

1. Nya biobaserade material, produkter 
och tjänster

2. Skapa nya samarbetsformer

3. Skapa systematiskt lärande

4. Skapa förutsättningar för politiker 
och myndigheter att ta beslut som 
stödjer övergången till bioekonomi



Våra projekt



Så här ser ett innovationsprojekt ut

Ska ta sin utgångspunkt i;

- samhällsutmaningar
- kundbehov
- vara systemförändrande
- vara strategiskt viktigt för området som helhet

Allt detta ska ske genom samverkan mellan olika branscher och sektorer.



Prioriterat område Beskrivning

Chemicals & Energy BioLi2.0 – Från lignin till högvärdiga biobaserade drivmedel och kemikalier, 46,9 Mkr

Materials Etablera närodlad textil i Sverige, 45,5 Mkr

Construction & Design
Framtidens biobaserade byggande och boende, 50,4 Mkr

De tre första innovationsprojekten



Tre mallavtal
Bransch- och sektoröverskridande samverkan med hög teknikmognad



Genomförda öppna utlysningar

1. Hypotesprövningsprojekt
Fånga upp nya visionära idéer som har potential att 
väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en 
biobaserad ekonomi.
Projektavslut under 2016. Ny omgång planeras 2017.
23 projekt beviljade, 7 miljoner

2. Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet
Utlysningen riktar sig till offentligt finansierad 
verksamhet (som behovsägare), företag och 
forskningsorganisationer som i samverkan vill utveckla 
nya biobaserade material, produkter och tjänster.
Stängde 5 april 2016. Projektstart juni 2016.
7 projektbeviljade, budget 21 miljoner



Exempel på resultat från 
hypotesprövningsprojekten

Underkläder av skogsråvara

Radiobilstak av ligninbaserad kolfiber 
(100% sulfatlignin utan tillsatser) –
samt ett batteri (delvis ligninbaserat)

Svensktillverkat proteinrikt 
livsmedel från skogsindustriella 
biströmmar (fiberrikt restmaterial 
från massabruk)

Tätningsmedel och dämpningsmassa 
i underredesbehandlingen av 
skogsbaserade ”gröna” kemikalier



Systematiskt lärande 



Nya biobaserade 
material produkter och 
tjänster

• Nya nätverk

• Nya arbetssätt

• Nya idéer (till andra projekt)

• Kunskaper och erfarenheter

PROJEKT

Systematiskt lärande

Projekt i BioInnovation



Nu digitaliserar vi samverkan

Fysiska Virtuella

Strategiska 
innovationsprogram idag



Bakgrund digitaliserad samverkan

Varför? 

• Digitaliserad samverkan – före, under och efter 
fysiska möten – fördjupar och utvecklar 
samarbeten

• Fler kontaktytor med fler personer genererar 
fler idéer

• Aktiv och effektiv kunskapsdelning mellan 
delprojekt, projekt och BioInnovation – ökar 
den kollektiva innovationsförmågan

• Ex. digital tillgång till mallar, dokument, 
diskussioner, kompetenser, 
processbeskrivningar när du behöver det!



Möjligheter att delta



Möjlighet att delta i BioInnovation

• Bli intressent

• Innovationsprojekt

• Utlysningar

• Konferenser/mötesplatser



Hur du blir intressent och vad får du?

• Rösträtt i Generalförsamlingen samt möjlighet att påverka 
vad som blir nya projektområden

• Marknadsföring
- Rätt att använda BioInnovation i sin kommunikation
- Möjlighet att synas i BioInnovations kanaler

• Årskonferens
- Rabatterat pris

• Mötesplatser
- Generalförsamlingen

• Politisk påverkan
- Ta del av påverkansarbetet som programmet bedriver

• Material/dokumentation från projekt inom BioInnovation

Välkommen att skicka ett mejl till info@bioinnovation.se.

mailto:info@bioinnovation.se


Välkommen att anmäla dig till våra öppna 
dialoger kring utvecklingen av nya 
innovationsprojekt!

- Construction & Design 26 september 

• ”The sky is the limit” (renovering och påbyggnad)

• ”Furans nya kläder” (interiört trä)

• ”Trä utomhus”

- Materials 29 september

• Biokompositer

- Chemicals & Energy 30 september

• Sockerplattformen

• Nya värdekedjor baserade på restströmmar

• Hydrotermisk förvätskning

• Anmälan på http://innovationsprojekt.bioinnovation.se/

http://innovationsprojekt.bioinnovation.se/


Varför engagera sig i ett 
innovationsprojekt i BioInnovation?

• Du får tillgång till specialistkunskap

• Du får tillgång till nya idéer

• Du får tillgång till nätverk

• Du får tillgång till vår unika 
innovationsprocess

• Det är i gränslandet mellan olika branscher 
och sektorer som de nya idéerna uppstår!



”Framtidens biobaserade byggande och 
boende”



Utmaningar

• Utnyttja svensk förnybar biobaserad råvara för att skapa en 

bioekonomi

• Antalet arbetstillfällen – speciellt med fokus på 

arbetstillfällen i glesbygd

• Minska bostadsbristen – med fokus på städer

• Minska energianvändningen och utsläppen av koldioxid

• Öka exportvärdet på produkter tillverkade i Sverige



Medverkande parter

• Företag 30 st
(varav 14 st SME)

• Offentliga 4 st

• Branschorganisationer 2 st

• Universitet 7 st

• Institut 2 st



Kort om projektet

Budget: 50,4 MSEK

Projekttid: 2015-11-15 – 2018-12-31

Projektet fokuserar på tre värdekedjor;

1) industriellt träbyggande

2) ROT-sektorn

3) interiöra lösningar



Framtidens biobaserade byggande och boende
 Marie Johansson

Marknadsförutsättningar 
och affärsmodeller

 Dick Sandberg

Processutveckling
 Gustav Jansson

Omvärldsfaktorer
Tomas Nord 

Produktutveckling
 Erik Serrano

Beslutsstöd vid 
upphandling

 

Klimat- och 
affärsmässig nytta 

 

E-handelsverktyg
 

Kundpreferenser 
för synligt trä

 

Komponent-
strukturer 

 

Digitaliserat 
informationsflöde

 

Renovering
 

Klimatskal
 

Biobaserade 
skivmaterial

 

Bärande väggar o 
bjälklag

 

Höga hus i trä
 

Projektstruktur
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"Etablera närodlad textil i Sverige”



Etablera närodlad textil i Sverige 
Projektöversikt

Establish locally grown textiles in Sweden
WP0: Coordination, WP1: Knowledge Platform, WP2: Infrastructure, WP3: Living Labs

WP4:
Agriculture 

High-volume 
Products

WP5:
Paper Machine 
for Yarns and 
Non-woven

WP6:
Textile 

Recycling –
Mechanical 

and Dissolving

WP7:
Designed for 

Recycling

WP8:
Sustainable 

Swedish 
Viscose

8,5 MSEK 17,2 MSEK 3,1 MSEK 5,6 MSEK 5,5 MSEK

Total: 45,4 MSEK (whereof 54% co-funding)

Products Production Recycling Product development
concepts

Sustainable viscose



” BioLi 2.0 - Från lignin till biobaserade 
drivmedel och kemikalier”



Projektöversikt 

Projektbudget: 46,9 Mkr

Projektlängd: 2,5 år

Syfte: Utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier 
baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade 
produkter.

• 28 parter från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige.

• Projektet är uppdelat i sex delprojekt som täcker kedjor från råvara till 
produkter via kemisk omvandling och upprening. 

• Mål för projektet är att utveckla utvalda teknologier och etablera 
värdekedjor för lignin, samt öka den teknologiska mognadsnivån.

• Effektmål är att bidra till att en första demonstrationsanläggning, som 
demonstrerar en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av 
kemikalier eller drivmedel, i drift i Sverige inom fem år från projektstart.



www.bioinnovation.se

Tack för er tid!
Frågor?


