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Förord 
Naturvårdsverket fick i juni 2014 i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att 
öka kunskapen om hur tillämpning av spetsteknologier som IT-, bio-, rymd- och 
nanoteknik kan bidra till målen i regeringens miljöteknikstrategi och uppfyllande av de 
av riksdagen antagna generations- och miljökvalitetsmålen. 
 
Naturvårdsverket har med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört workshops i 
form av fyra tankesmedjor med över 50 kvalificerade deltagare från företagskluster och 
spetsteknikföretag, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och 
högskolor verksamma inom områdena IT-, bio-, rymd- och nanoteknik. 
Tankesmedjornas utgångspunkt har varit affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet 
och den potential som ökad utveckling och användning av spetstekniker har för att 
bidra till att generations- och miljökvalitetsmålen nås snabbare och effektivare. 
 
Uppdraget har genomförts efter samråd med Vinnova, Rymdstyrelsen, 
Energimyndigheten och andra berörda aktörer. 
 
En viktig del av Naturvårdsverkets arbete är att ta fram kunskap och underlag som 
används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete. Naturvårdsverket vill öka 
efterfrågan på och spridning och utveckling av miljöteknik och innovationer som bidrar 
till grön tillväxt. Med hjälp av miljöteknik och miljöinnovationer kan vi minska 
miljöpåverkan från vår konsumtion och produktion. 
 
Naturvårdsverket tackar alla medverkande i de genomförda tankesmedjorna för deras 
engagemang och bidrag i processen. 
 
Inom IVL har Uwe Fortkamp varit projektledare, och Jonas Fejes har planerat och 
fungerat som moderator för tankesmedjorna. Inom Naturvårdsverket har Ulf E 
Andersson varit projektledare för regeringsuppdraget, med Maria Sjö som biträdande 
projektledare. 
 
Stockholm i mars 2015 
 
Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör 
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1 Sammanfattning 
1.1. Bakgrund 
Kunskapsinnehållet i varor och tjänster och därmed smartare lösningar blir en allt 
viktigare konkurrensfaktor. Detta gäller även för miljöteknik, vars breda definition 
enligt OECD (2011) och Europeiska kommissionen (EC (2011), Eco-innovation 
Action Plan (2011) är produkter, tjänster och processer som har väsentligt bättre 
miljöprestanda än standardmotsvarigheterna inom respektive bransch.  
Informationsteknologi (IT), bio-, nano- och rymdteknikerna är kunskapsintensiva 
framtidsområden med både svensk forskning och företag och har tidigare 
identifierats som s.k. spetsteknologier (Swentec 2010). Betydande 
utvecklingsresurser satsas inom dessa områden, både i Sverige och globalt. Dessa 
teknikområden kan genom sin generalitet tillämpas inom många olika branscher 
och tillämpningsområden och kan därmed bidra brett till att utveckla och värdeöka 
svensk miljöteknik. 
 
En viktig fråga är hur de ofta generella främjande och möjliggörande teknikerna 
från dessa områden kan bidra till att uppfylla såväl Sveriges miljökvalitetsmål som 
generationsmålet, det vill säga: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Dessa 
mål är långsiktiga för Sverige och kopplar också till europeiska mål. Som mest 
relevanta för utveckling av miljöteknik och gröna innovationer har följande fyra 
miljömål identifierats: 
 

• God bebyggd miljö 
• Begränsat klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 

 
Inom dessa miljömål finns en rad olika möjliga tillämpningsområden för 
spetsteknologierna.  
 
En annan viktig fråga är vilka hinder och möjligheter det finns att implementera 
fler miljötekniklösningar utifrån spetsteknikområdena. Hur kan fler miljöpositiva 
lösningar främjas och bidra till att utveckla en ny generation svensk miljöteknik? 
 
Denna rapport sammanfattar resultaten av ett gemensamt regeringsuppdrag från 
närings- och miljödepartementen (N2014/2839/E) till Naturvårdsverket. Uppdraget 
har genomförts av Naturvårdsverket med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 
och efter samråd med Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vinnova. Inom 
uppdraget har ett antal tankesmedjor genomförts för att besvara uppdragets frågor 
om hur tillämpning av spetsteknologier som IT-, bio-, rymd- och nanoteknik kan bidra 
till målen i regeringens miljöteknikstrategi och uppfyllande av de av riksdagen antagna 
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generations- och miljökvalitetsmålen. Fyra tankesmedjor har genomförts, en per 
spetsteknikområde, där aktörer från forskning, företag och myndigheter möttes för 
att diskutera och besvara frågorna.   
 
I avsnitt 3–5 i denna rapport redovisas Naturvårdsverkets överväganden, slutsatser 
och rekommendationer, och i avsnitten 6–10 redovisas arbetets genomförande samt 
resultat och rekommendationer från de fyra genomförda tankesmedjorna. 
 
 
1.2. Hur kan fler spetsteknikinnovationer bli 
 framgångsrika miljötekniklösningar – 
 slutsatser och iakttagelser 
 
Baserade på de fyra tankesmedjornas resultat och analys av dem kan vi konstatera 
att:  
 

• Det finns redan idag ett betydande antal intressanta miljötillämpningar av 
spetsteknologierna tillgängliga på marknaden, från både svenska företag 
och utländska företag, som adresserar viktiga aspekter i centrala 
miljökvalitetsmål. Forskningen producerar idéer som i sin tur kan ligga till 
grund för innovationer som når marknaden. 

 
• Det är inte bara teknik i sig som spetsteknologierna kan bidra till att 

utveckla, utan också integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar, stöd 
för nya affärsmodeller och IT-lösningar för samutnyttjande och 
återanvändning samt innovativt designtänkande för byggnader och fordon. 

 
• Möjliga stödinsatser kan likna stödinsatser för mer konventionell 

miljöteknik, med den viktiga skillnaden att miljöinnovationer baserade på 
spetsteknologierna har högre miljöprestanda. De befinner sig också mycket 
oftare än mer konventionell miljöteknik i mycket tidiga utvecklingsfaser 
eller precis i början av en marknadsintroduktion. De är därför naturligt nog 
mer oprövade och okända, kundreferenser och demonstrations- eller 
referensanläggningar saknas i högre grad och vägen till storskaligt 
marknadsupptag är jämförelsevis längre. Möjliga stödinsatser bör utformas 
med hänsyn till detta. 

 
• Ett bredare genomslag och marknadsupptag av dessa teknologier skulle 

kunna bidra till att nå flera av miljömålen snabbare, och även bidra till från 
ett miljöperspektiv önskvärda teknikskiften, såsom övergången från en 
fossilbaserad till en biomassabaserad ekonomi, ökad resurseffektivitet och 
en cirkulär, kretsloppsanpassad ekonomi. 
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• Förutom att bidra till att vi når miljömålen och åstadkommer ur 
miljöperspektiv önskvärda teknikskiften kan en sådan utveckling på sikt 
bidra till att utveckla en ny generation av svensk miljöteknik, och också 
lämna väsentliga bidrag till politiska mål såsom en nyindustrialisering av 
Sverige, ökad teknik- och tjänsteexport och hållbar stadsutveckling.  
 

• Tillämpningsområdena för spetsteknikerna är främst hållbar 
stadsutveckling, energieffektivisering och förnybar energi, 
processutveckling inom industrin, sensorer för styrning och 
miljöövervakning, reningsprocesser för miljöskydd samt integrerade 
kretsloppsanpassade systemlösningar. 

 
• Utvecklingen skulle underlättas av innovationsupphandling, 

innovationstävlingar och incitament för att utveckla nya affärsmodeller. 
Det finns också behov av samverkan mellan aktörerna på flera olika sätt, 
främst när det gäller kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsförmedling, 
policyutformning och affärsutveckling. 
 
 

1.3. Rekommendationer 
I arbetet med uppdraget har ett antal övergripande rekommendationer, 
gemensamma för alla fyra spetsteknologiska områden, tagits fram. Här i 
sammanfattningen presenteras en kortversion av de övergripande 
rekommendationerna. I avsnitt 4 utvecklas dessa rekommendationer mer utförligt, 
och där redovisas även specifika rekommendationer för respektive område IT, bio-, 
rymd- och nanoteknik.  
 
Nedanstående rekommendationer är gemensamma för alla fyra spetsteknologier: 
 

• Skapa en arena för aktörssamarbete där stora och små företag, forskare, 
myndigheter, innovationsbolag och finansiärer kan mötas. Detta kan ses 
som en fortsättning av tankesmedjorna. Det saknas idag i Sverige ett forum 
för samverkan som fokuserar på miljöaspekterna hos spetsteknologierna, 
ett forum som också skulle kunna skapa synergier mellan de olika 
teknikområdena. Spetsteknikforskare och företag kan möta potentiella 
kunder, problemägare, miljömyndigheter eller andra intressenter som 
arbetar med miljöfrågeställningar. I detta sammanhang bör det göras 
tydligt hur ny innovativ miljöteknik kan bidra till att nå 
miljökvalitetsmålen, och använda detta som en utgångspunkt både för 
arbetet i den här föreslagna arenan och på andra arenor och 
samverkansgrupper där aktörerna möts. 
 

• Genomför aktiviteter för ökad medvetenhet såsom bättre 
kunskapsförsörjning, kommunikation, utbildning och medvetandegörande 
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för att göra produkter, tjänster och system med höga miljöprestanda 
baserade på spetsteknikerna mer kända hos målgrupperna, vilka är både 
offentliga och privata aktörer. Exempelvis är kommuner viktiga 
upphandlare. 

o Visa på goda exempel/spjutspetsexempel med en exempelsamling 
inklusive fördjupade beskrivningar som uppdateras med jämna 
mellanrum och där också spjutspetsexemplen kan föras vidare till 
befintliga vidareförmedlare som swedishcleantech.se. 
envirosweden.se och symbiocity.se. 

o Fördjupad internationell omvärldsbevakning av teknik och 
marknader internationellt, och kunskapsimport. Genom att 
importera kunskap och teknik och därigenom hämta hem goda 
produkter och systemlösningar kan befintliga svenska tekniker och 
system förbättras och värdeökas, ompaketeras och återexporteras. 
 

• Främja upphandling av innovationer och ny teknik. Detta är viktigt 
generellt för miljöteknik, men speciellt för spetstekniker där 
tekniklösningar har hämtats från ett annat sakområde. Implementering kan 
ske genom innovationsupphandling, innovationsvänlig upphandling och 
teknikupphandling. 
 

• Främja att innovationstävlingar kan genomföras som sedan bör kunna 
följas upp av upphandlingar och investeringar. 
 

• Förstärk innovationsaspekter och höga miljöprestanda i miljömärkning, 
certifieringar och standarder för byggnader, anläggningar och produkter.  
 

• Utveckla finansieringsfrågornas anpassning mot finansiering av 
miljölösningar baserade på spetstekniker. Miljöteknik som utvecklats från 
spetsteknikerna är ofta mer okonventionella än traditionell miljöteknik och 
kan därmed innebära större finansiell risk. Här finns en rad aspekter att 
arbeta med: 

o Stöd bör ges för teknikverifiering och demonstration inklusive första 
fullskale- installation. 

o Kunder bör stimuleras att prova ny teknik. 
o Finansiering för mer tvärvetenskapliga och kreativa projekt behöver 

frigöras. 
o Bättre lösningar för delfinansiering av projekt bör arbetas fram.  
o Övervägande av former för fokusering och prioritering inom vissa 

sakområden bör göras. 
o Ökad finansieringsgrad av spetsteknologibaserade miljölösningar 

från EU:s FoU-program, EUs regionala strukturfonder som hanteras 
av Tillväxtverket och EU:s LIFE-program som hanteras av 
Naturvårdsverket och ett KLOKT-stöd (ett nytt ekonomiskt stöd för 
lokala klimatinvesteringar som föreslogs i budgetpropositionen för 
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år 2015) bör övervägas.  
 

• Stöd speciellt utvecklingsbara sakområden enligt tankesmedjorna, t.ex. 
stadens/kvarterets kretslopp av vatten och organiskt avfall, koppling av 
bebyggd miljö till urban grönska,”compact living” inspirerad från rymden, 
sensorer för onlinemätning av luft- och vattenkvalitet med mera. 
 

• Skapa tydliga förutsättningar från myndigheter genom: 
o Tydliga regelverk och tillräckligt höga innovationsdrivande krav, 

speciellt inom vissa områden såsom VA, energieffektivitet inom 
byggsektorn. 

o Utpekande av vilka områden som är prioriterade, vilket i sin tur 
också kan påverka finansieringen. 
 

• Ta fram affärsmodeller som tar hänsyn till flera aktörer och som fördelar 
kostnader och intäkter, både mellan aktörer och över tid, på ett sätt som 
stöder ökad implementering av lösningar med goda miljöeffekter bör tas 
fram. Det gäller generellt för främjande av miljöteknik, och är ofta mer 
beroende på tillämpningen än tekniken, men har tydligt lyfts i 
tankesmedjorna. 
 

Några exempel på specifika rekommendationer som speciellt har lyfts i enskilda 
tankesmedjor är: 
 

• IT: ” Internet of Things” är särskilt prioriterat för att möjliggöra ”smarta” 
fabriker, transporter, städer, skolor etc. IT-sektorn spelar en mycket viktig 
roll i ”den fjärde industriella revolutionen” (Industri 4.0) och i framtidens 
hållbara moderna tekniksamhälle. Både stora infrastruktursatsningar och 
stöd till IT-industrin kan krävas för att förverkliga innovationer som 
autonoma bilar och förarlösa tåg. 
 

• Nanoteknik: Olika aktiviteter behövs för att stärka legitimiteten, t.ex. 
tillförlitliga och tillräckligt enkla och accepterade testmetoder. 
 

• Bioteknik och naturbaserade lösningar: Många biotekniker har långa 
utvecklingscykler. Det bör man ta hänsyn till och möjliggöra långsiktig 
projektfinansiering för biotekniklösningar. 
 

• Rymdbaserad teknik: Om europeiska rymdorganet ESA:s medfinansiering 
av företagsinkubatorer i Sverige för rymdteknik (ESA- BIC, ESAs 
Business Incubators) snart beslutas i positiv riktning, bör deras utveckling i 
väsentlig utsträckning kunna baseras bl.a. på miljöpositiv teknik- och 
företagsutveckling, och då samverka med Rymdstyrelsen, företaget 
Umbilical Designs teknikförmedlingsuppdrag och Spaceport Sweden. 
Innovationstävlingar skulle här kunna vara ett verktyg. 
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2. Summary 
The knowledge component of products and services, which stimulates smarter 
solutions, has become a more and more important factor for competitiveness. This 
is true also for environmental technology, the definition of which is according to 
OECD (2011) and the European Commission (EcoAP, 2011) products, services 
and processes that have a significantly better environmental performance than their 
current, standard, equivalences in respective sectors. 
 
Information (ICT), bio, nano and space technologies are such knowledge intensive 
sectors which hold promises for the future and where Swedish companies and 
researchers are active. These sectors have previously been defined as state of the 
art (SoA) technologies (Swentec 2010). Large resources are being directed to these 
sectors – both in Sweden and globally. Due to their generic nature, these 
technologies can provide basis for solutions in many sectors and for various types 
of applications and therefore contribute to the development and value increase also 
for Swedish environmental technologies. 
 
One important question is in what way the, in many cases generic, technologies 
from these sectors can contribute to achieving the environment quality goals and 
the so called Generation goal, (i.e. “The overall goal of Swedish environmental 
policy is to hand over to the next generation a society in which the major 
environmental problems in Sweden have been solved, without increasing 
environmental and health problems outside Sweden’s borders.”) These goals are 
the most relevant for Sweden and also connect to European goals. The following 
environmental goals have been identified as being most relevant to the selected 
SoA technologies: 
 

• A good built environment 
• Reduced climate impact 
• A non-toxic environment 
• Zero eutrophication 

Between these four goals are a number of potential applications for the identified 
SoA technologies. 
 
One important question is what barriers and opportunities there are for increased 
implementation of environmental technologies, based on solutions from either of 
these SoA-areas. How can more environmentally beneficent solutions be promoted 
and contribute to the formation of second generation Swedish environmental 
technologies? 
 
This report summarizes the results of a government assignment (N2014/2839/E), 
given to the Swedish Environmental Protection Agency and executed in 
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cooperation with IVL Swedish Environmental Research Institute and in close 
dialogue with the Energy Agency, Swedish National Space Board and Vinnova. An 
essential part of this assignment has been the arrangement of four think tanks (one 
per SoA technology) in which representatives from research, companies and 
agencies met to discuss these central issues.  
 
In Sections 3 - 5 of this report, the considerations, conclusions and 
recommendations of the Swedish Environmental Protection Agency are outlined, 
and in sections 6-10  the results, findings and  recommendations from the four 
completed are reported.   
 
 
2.1. How can more innovations in the state of 
 the art technologies make it to 
 successful environment technology 
 solutions – conclusions and 
 observations? 
 
Based on the results of the four think tank workshops and an analysis of these 
results, we can conclude that: 
 
1. There is already today a significant number of interesting environmental 
applications of the SoA technologies available on the market that are developed by 
Swedish and international companies, addressing important aspects of central 
environmental quality objectives (Reduced Climate Impact, A Good built 
Environment, Zero Eutrophication and A Non-toxic Environment) and the 
Generation Goal. Research produces ideas which in turn can be the basis for 
innovations that reach the market. 
 
2. The SoA technologies can contribute not only to the technological field but also 
to the development of integrated, circular system solutions, the support of new 
business models for co-utilization and re-use as well as to innovative design 
thinking for buildings and vehicles. 
 
3. Many of the possible support actions for the development of products and 
systems within these areas are structurally similar to those for conventional 
environmental technologies. It is important to note, however, that environmental 
innovations based on the SoA technologies in many cases have a better 
environmental performance. They are, though, often not proven nor known of and 
in many cases in an early phase of development. That must be considered and 
taken into account when support actions are designed.  
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4.  A broader breakthrough and market uptake of these technologies could 
contribute to a faster achievement of several of the environmental objectives as 
well as contributing to, from an environmental perspective, desired technology 
shifts, e.g., a transition from fossil based to bio-based economy, a fossil-
independent transportation fleet, increased resource efficiency and a circular 
economy. 
 
5. In addition to contributing to reach the environmental objectives and achieve 
desirable technology shifts in from an environmental perspective, such a 
development could in the long run promote the development of a new generation of 
Swedish environmental technology. This could also  contribute to Swedish political 
goals such as a new industrialization of Sweden, increased export of technologies 
and services and a sustainable urban development. 
 
6. The suitable applications for the SoA technologies are mainly sustainable urban 
development, energy efficiency and renewable energy, process development in 
industry, sensors for control and environmental monitoring, purification processes 
for environmental protection and integrated circular systems solutions. 
 
7. The promotion of SoA technologies for environmental purposes would be 
facilitated by the procurement of innovations, promotion of innovation contests and 
incentives to develop new business models. There is also a need for collaboration 
between stakeholders in various ways, primarily in terms of knowledge and 
capacity building, communication and the sharing of experiences and results, 
policy formation and business development. 
 
 
2.2. Recommendations 
As one result of the assignment, a few generally applicable recommendations 
common to all four SoA-technologies have been put forward as important 
prerequisites. Short versions of these are presented here in the summary. The report 
itself contains more information on these recommendation as well as more specific 
recommendations for each SoA technology. The following general prerequisites 
concern a number of areas that are important to make these SoA technologies into 
successful environmental technologies: 
 

- Create an arena for collaboration between different stakeholders where 
small and large companies, researchers, authorities, innovation companies 
and financing institutions can meet. This is, in a way, a continuation of the 
think tanks organized within this assignment. There is currently no forum 
in Sweden for collaboration that focuses on the environmental aspects of 
the SoA technologies, a forum that could also create synergies between the 
various technology areas. Leading-edge technology researchers and 
companies can meet potential customers, problem-owners, environmental 
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agencies and other stakeholders working with environmental issues. In this 
context it should be made explicit how new innovative environmental 
technologies can contribute to achieving the environmental objectives, and 
use this as a starting point both for the work of this proposed arena for 
collaboration and in other arenas and collaboration groups where the 
stakeholders interact.  
 

- Implement activities for increased awareness: better provision of 
knowledge, communication, education and understanding to make the 
potentials of the SoA technologies more known to all stakeholders. These 
include both private and public actors. For example, municipalities and 
regions are important customers, procuring technologies and systems 
solutions.  

o   Compile and disseminate examples of cutting-edge technologies 
and best practice methods, including in-depth descriptions of these 
examples, that are updated periodically and which also are 
disseminated to existing mediators such as swedishcleantech.se,  
envirosweden.se and symbiocity.se. 

o    In-depth international technology and business intelligence 
activities and import of knowledge from abroad. By importing 
knowledge and technology, thus bringing home good products and 
system solutions, existing Swedish technologies and systems could 
be improved and the value is increased, repackaged and re-
exported. 
 

- Promote the procurement of innovations and new technologies. This is 
generally important for environmental technologies, but even more so for 
the SoA technologies where the solutions have been taken from other 
sectors. Implementation through innovation procurement, innovation 
supportive procurement and technology procurement. 
 

- Promote innovation competitions that can be followed by procurement and 
investments. 
 

- Strengthen innovation and high environmental performance aspects in the 
environmental certification schemes, green labels and standards for 
buildings, facilities and products.  
 

- Develop the adaptation of financing and funding issues to the need for the 
financing of environmental solutions based on cutting-edge technologies. 
Financing issues are important for SoA technologies, since environmental 
technologies that stem from these often are more unconventional than 
traditional environmental technologies and thereby associated with higher 
financial risk. 
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o Support for technology verifications and demonstrations including 
first full scale installation. 

o Customers should be stimulated to try new technologies. 
o Enabling financing of more cross-disciplinary and creative projects 
o Better solutions for co-financing. 
o Support prioritized thematic areas.  
o Increased financing for SoA-based solutions from EUs R&D 

program, regional funds and EU’s LIFE program. Possibly also 
support through the proposed national program for local climate 
investments (the KLOKT program). 
 

- Support selected application areas with high potential, according to the 
think tanks, e.g. urban water and organic waste cycles, connection between 
built environment and innovative urban eco-system services,  compact 
living inspired by space, sensors for on-line measurements of water and air 
qualities etc.  
 

- Create clear conditions from the authorities by 
o Clearly defined rules and high demands driving innovation forward, 

in especially defined areas (in particular, waste water management 
and energy efficiency in the building sector). 

o Clearly defined prioritized areas, which in turn can have effect on 
financing opportunities. 
 

- Develop business models that take into account the different needs of 
several stakeholders and distribute costs and revenues between these 
stakeholders, and over time in a way that supports increased 
implementation of solutions with positive effects on the environment. This 
applies to the support of environmental technology in general and often 
depends more on the application rather than on the actual technology, but 
was clearly indicated by the think tanks. 
 

- Many environmental technology solutions based on the SoA technologies 
have their largest potential on the international market. The Swedish 
market is important for some of the technologies and also to constitute 
demonstration and reference products and facilities. 

Some examples of specific suggestions that have been particularly emphasized by 
the think tanks are: 
 

- ICT: “Internet of things” is particularly prioritized to enable “smart” 
industrial factories, transportation, cities, schools etc. The ICT sector has a 
very important role in the so called “fourth industrial revolution” (Industry 
4.0) and in a future sustainable modern technological society. Large 
infrastructure campaigns and support to industry are required to realize 
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innovations such as autonomous cars and driverless trains.   
 

- Nano technology: Different activities are required to strengthen the 
legitimacy, e.g., reliable, simple enough and accepted test methods. 
 

- Biotechnology and nature-based solutions: Many biotechnologies require 
long development times. This should be taken into account and it must be 
possible to finance projects for longer times. 
 

• Space technology: If the European Space Agency´s  (ESA) co-financing of 
business incubators in Sweden for space-related technologies ( ESA BIC , 
ESA's Business Incubators ) will soon be decided in a positive direction , 
the development of the Business Incubators should be based to a 
significant extent, inter alia, on environmentally positive technologies and 
enterprise development, and should in this mission  cooperate with the 
Swedish National Space Board , the company Umbilical Design´s 
technology transfer mission and Spaceport Sweden. Innovation contests 
could be a tool in this context. 
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3. Miljömål, spetstekniker och 
 den globala marknaden 
3.1. Bakgrund 
Sveriges försprång inom grön konkurrenskraft minskar medan andra länders 
innovationsgrad inom svenska styrkeområden på senare år blivit starkare. För att 
upprätthålla och utveckla konkurrenskraften är det därför viktigt att Sverige 
utvecklar och förnyar svensk miljöteknik och skapar förutsättningar så att en ny 
generations miljöteknik också utvecklas i Sverige. 
 
Satsningar på smart miljöteknik är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att lösa våra 
klimat- och energiutmaningar, det är också ett sätt att skapa nya jobb, stärka 
Sveriges konkurrenskraft och främja en hållbar grön tillväxt. 
 
Den internationella marknaden för miljöteknik växer redan idag kraftigt i takt med 
att klimat-, miljö- och energifrågor blir allt mer centrala i allt fler delar av världen. 
Det globala intresset för energi- och miljöteknik ökar också i takt med 
industrialiseringen på stora tillväxtmarknader, där behovet av teknik för hållbar 
utveckling är stort. 
 
Tillväxten i världens storstäder innebär dessutom stora behov av innovationer för 
hållbara lösningar inom områden som vatten, luft, avfall, energi och transporter. 
Sverige ligger långt fram i många avseenden på klimat-, miljö- och 
energiområdena, men det finns mer kvar att göra. Miljöteknik och 
miljöinnovationer kan tillsammans med styrmedel och beteendeförändringar hos 
både hushåll och företag göra att miljömålen nås både snabbare och effektivare. 
Det handlar om att på de områden där de mest uppenbara behoven finns indikera 
vilken teknikutveckling och vilka teknikskiften som behövs. 
 
Naturvårdsverket fick i juni 2014 uppdraget av regeringen att undersöka 
möjligheterna att använda spetstekniker som IT-, bio-, rymd- och nanoteknik för att 
utveckla svensk miljöteknik, och också för att nå de av riksdagen antagna 
generations- och miljökvalitetsmålen. 

 
3.2. Varför är spetsteknik bra för att kunna 
 nå miljömålen?  
Eftersom betydande resurser används i Sverige, EU och globalt för att utveckla IT-, 
bio-, rymd- och nanoteknik som strategiskt viktiga spetsområden är det rimligt att 
förvänta sig att detta också kan påverkamöjligheterna att lösa dagens och framtida 
miljöproblem positivt. 
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Teknologierna inom dessa spetsområden har redan bidragit till miljövinster i 
många sektorer. De har i den nära framtiden potential att leda till väsentligt större 
positiva miljöeffekter, både som enskilda teknikkomponenter, men också som delar 
av väsentliga förbättringar av befintliga miljötekniska system, till exempel för 
vattenrening, förnybar energi och den hållbara stadens uthålliga systemlösningar. 
Med detta synsätt har spetsteknikerna stora möjligheter att bidra till nå miljömålen 
som riksdagen beslutat om. 
 
 
3.3. Miljömålens koppling till miljöteknik och 
 gröna innovationer 
De sexton svenska miljökvalitetsmålen beslutade av riksdagen är en av 
miljöarbetets hörnstenar. De är också viktiga drivkrafter för samhällsutveckling 
och som drivkraft för gröna innovationer och miljöteknik, och som drivkrafter för 
kommersialisering av miljöteknik av olika slag. 
 
För att inte tynga den löpande texten, används i denna rapport ibland ordet 
miljömål som synonymt med de svenska miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. 
 
Frågan om vilka miljökvalitetsmål som är viktigast när det gäller hur 
spetsteknikerna IT-, bio-, rymd- och nanoteknik i vid mening kan bidra i 
miljöarbetet, är strukturellt lik frågan om vilka miljömål som har störst 
förutsättningar att nås snabbare, effektivare och till lägre kostnader genom att 
utveckla gröna innovationer och ny miljöteknik. Att tillämpa och utveckla god 
miljöteknik kan också bidra till att påskynda önskvärda teknikskiften. Alla 
miljökvalitetsmål kan ha positiva kopplingar till miljöteknik och gröna 
innovationer. Det är dock några av dem som i sina preciseringar har de tydligaste 
kopplingarna till den nuvarande svenska miljöteknikutveckligen.  
 
När det gäller miljöteknik är hållbart samhällsbyggande, inklusive avfalls- och VA-
hantering, hållbara transporter, miljöskyddsteknik, avancerade material, 
användning av biologiska naturresurser, förnybar energi, energieffektivisering samt 
integrerade helhetliga och kretsloppsanpassade systemlösningar, områden som 
många aktörer uppfattar som svenska styrkeområden.  
 
En jämförelse av dessa styrkeområden medmiljökvalitetsmålens preciseringar gör 
att vi i genomförandet av tankesmedjorna prioriterat miljökvalitetsmålen God 
bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Giftfri miljö. 
Att dessa mål är svåra att nå inom nuvarande tids- och resursramar bidrar också till 
denna bedömning; miljöteknik med ännu bättre miljöprestanda än nuvarande 
system och produkter bör kunna bidra till att dessa väsentliga och svårnådda 
miljömål kan nås snabbare och effektivare.    
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

23 
 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft skulle kunna tillhöra gruppen utvalda mål, eftersom 
preciseringarna av detta mål kan kopplas till teknikutveckling och teknikskiften. I 
detta uppdrag valde vi dock att inte explicit använda detta mål i tankesmedjorna. 
Detta dels eftersom luftmålet i hög grad är kopplat till klimatmålet, dels för att vi 
bedömde att ett mindre antal miljökvalitetsmål mer fullständigt skulle kunna 
hanteras i tankesmedjorna. Mot bakgrund av detta har vi därför valt att använda 
nedanstående mål som utgångspunkt för tankesmedjorna: 
  

• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ingen övergödning 

 
3.3.1. God bebyggd miljö 
Allt fler bostäder blir mer energieffektiva. Åtgärder behövs mot radon och andra 
orsaker till dålig inomhusmiljö, och för att stärka samhällsplaneringen och skydda 
kulturvärden. Vägtransporterna ökar, vilket ger mer buller och sämre luftkvalitet. 
Grönområdena i tätorterna minskar och avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Generellt behövs fler åtgärder och nya styrmedel. Det är inte möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det 
går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 
 
3.3.2. Giftfri miljö 
Vissa miljögifter minskar, men långlivade ämnen är ett svårt problem. För många 
ämnen saknas underlag att bedöma hur halter har förändrats. Ökad global 
konsumtion leder till allt större kemikalie- och varuproduktion och ökad diffus 
spridning av farliga ämnen. EU har påbörjat en begränsning av användningen av 
särskilt farliga ämnen. Styrmedel utvecklas positivt, men fler åtgärder behövs. Det 
är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller 
planerade styrmedel. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma utvecklingen i 
miljön. 
 
3.3.3. Begränsad klimatpåverkan 
De globala utsläppen av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen ökar, 
liksom halterna av växthusgaser i atmosfären. Som en följd av det är den globala 
medeltemperaturen idag cirka 0,8 grader högre än medeltemperaturen under 1800-
talets andra hälft. De senaste tre årtiondena har varit de varmaste som uppmätts. 
Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2050 med idag beslutade eller 
planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är negativ. 
 
3.3.4. Ingen övergödning 
Belastningen av övergödande ämnen minskar och i vissa områden minskar 
övergödningssymptomen, men ännu påverkas stora delar av Sverige. Sämst 
förhållanden råder i Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande 
ämnen har gett resultat, men återhämtningstiden i naturen är lång. För att närma oss 
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målet behöver utsläppen minska ytterligare, dels i länderna runt våra havsområden, 
dels från internationell sjöfart. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 
2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är dock 
positiv. 
 
3.4. Tillämpningsområden för att uppnå 
 miljömålen 
De fyra spetsteknikområden omfattar var för sig ett antal olika delområden vilket 
gör att det generellt finns många olika tillämpningsområden. I vissa fall är 
teknikerna nära en tillämpning, i andra fall krävs en längre tid innan innovationerna 
kan nå marknaden och bidra till miljömålen. När det krävs större systemskiften är 
tidshorisonten längre, t.ex. när det gäller en större omställning till biobaserade 
råvaror och bioraffinaderier eller omställningen av energisystem med exempelvis 
nya system för energilagring.  
 
Några tillämpningsområden där spetsteknikerna kan bidra till att nå miljömålen är: 
 

• Hållbar stadsutveckling 
Den globala urbaniseringen gör detta till ett viktig och brett område med 
stora marknader. Vissa lösningar kan implementeras i mindre skala, som 
styrning av värme eller ventilation för bättre energieffektivitet i det egna 
hemmet, vilket i princip kan göras idag, eller bättre isolering av enskilda 
hus med nya material. Andra lösningar är av större omfattning och är ofta 
av karaktären systeminnovationer, som t.ex. bättre styrning av trafikflöden 
eller stadsplanering som integrerar industriell symbios eller biomimetiska 
principer.  
 

• Energieffektivisering och åtgärder för minskat totalt eller fossilt 
energibehov 
Åtgärder för minskad klimatpåverkan från energianvändning är en av 
världens stora utmaningar. Här kan nya tekniker från olika spetstekniker 
bidra till nya lösningar. Energieffektiv belysning med nanoteknik har redan 
nått marknaden och nya, mer effektiva, solceller tas fram. Nya lösningar 
för biobaserade bränslen, och bättre system för energilagring kan 
utvecklas. Samtidigt kommer nya lösningar för bättre värmeisolering och 
smartare styrning av uppvärmningssystem.  
 

• Processoptimering och nya processer i industrin 
Industriella processer har stora möjligheter till resurseffektivisering, vilket 
samtidigt är ett krav för att behålla konkurrenskraften framöver. Nya IT-
lösningar implementeras och fler tas fram för bättre processtyrning och 
möjliggör mer individuell produktion, vilket i sin tur bör kunna minska 
spill. Bioteknologiska processer kan öka effektiviteten genom att ersätta 
konventionella processer. Nanomaterial bidrar till mindre friktion och 
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därmed till högre effektivitet i maskiner.   
 

• Sensorer för mätning och styrning och övervakning 
Sensorer är en viktig förutsättning för många miljötillämpningar.  
Miljöövervakningen förbättras med hjälp av sådana, men framför allt kan 
sensorer användas för styrning av allt från tekniska industriprocesser eller 
trafikflöden till värme och ventilation i hemmet. Några lösningar för nya 
sensorer är nära tillämpning, medan andra behöver längre utvecklingstid.  
 

• Miljöskydd och reningsprocesser 
Reningsprocesser utvecklas med spetstekniklösningar för både vatten- och 
luftrening samt förorenad jord. Några tekniker, som ”rymdduschen” (se 
faktaruta 4), är färdiga för marknaden, medan annan nanoteknik för 
vattenrening är nära implementering. Katalytiska ytor kan bidra till nya 
reningsprocesser – även i offentlig miljö.  
 

• Integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar 
I många sammanhang är inte isolerade lösningar tillräckliga. Det kan 
handla om materialflöden i både industrin och samhället och om hållbar 
stadsutveckling. Här kan nya lösningar på systemnivå, som industriell eller 
urban symbios, bidra till att hitta bättre lösningar för miljön. Det är ofta 
långt mer än enbart tekniska frågeställningar som är avgörande. 
Integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar har både tekniska och 
organisatoriska aspekter. IT-system underlättar för att kunna planera och 
spåra materialflöden. Bioteknik har också en naturlig plats i 
systemlösningar för att ersätta fossila råvaror.  I stadsutveckling kan olika 
biobaserade lösningar bidra till hållbara systemlösningar. 
 

 
3.5. Tekniker och nya lösningar för att stödja 
 de aktuella miljömålen 
Inom varje spetsteknikområde finns det att antal teknikområden av vilka många har 
potential att bidra till att uppnå miljömålen. 
 
3.5.1. God bebyggd miljö 

• Funktionella nanomaterial, t.ex. lättviktsmaterial med hög isoleringsgrad, 
smutsavvisande ytor 

• Solceller 
• Sensorer, styrsystem och visualisering för automation i byggnader 
• IT-system för autonoma trafik- och transportlösningar 
• Biomassabaserade material för byggnadstekniska applikationer 
• Integrerade kretsloppsanpassade system, t. ex biogaskedjan i nya former, 

försörjning av bostäder med spillvärme från serverhallar och industrier 
eller renande våtmarker som en del av stadens tekniska VA-system 
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• Innovativa system för odling och livsmedelsproduktion i urban miljö, t.ex. 
akvaponik, som förenar växt- och fiskodling till ett integrerat system 

• Miljöövervakning via satellit 
 

3.5.2. Begränsad klimatpåverkan 
• Effektiva solceller med nanomaterial 
• Energilagring med nanomaterial 
• IT-system för optimerade industriprocesser som minskar klimatpåverkan 
• IT-system för optimerad styrning av trafikflöden och transporter 
• Appar för att kunna göra mer medvetna konsumentval 
• Tredje generationens bioraffinaderier för produktion av kemikalier, energi 

och material 
• Ökad förståelse av miljöproblematik genom observation av jorden från 

satelliter 
 

3.5.3. Giftfri miljö 
• Nanoteknik för vattenrening, t.ex. nya filter och katalytiska ytor 
• Nanoytor med katalytisk effekt och ytor som smutsas ned mindre av 

luftföroreningar 
• Enzymbaserade lösningar i olika processer 
• Sensorer (nano-, bio-, IT-) för övervakning av miljögifter i mark, luft och 

vatten 
• Precisionsjordbruk med GPS-styrning och IT-stöd som innebär en 

minskning av användningen av pesticider och fungicider 
 

3.5.4. Ingen övergödning 
• Nanoteknik för vattenrening 
• Växtbaserad och mikrobiologibaserad vattenrening 
• Optimering av skogsbruk, jordbruk och markanvändning som leder till 

minskning av närsaltsläckage 
• Sensorer baserade på spetsteknik och IT-styrsystem för minskad 

gödselanvändning 
 

 
3.6. Tekniker för samarbete med andra 
 länder och den globala marknaden 
När det gäller spetsteknikerna är Sverige självklart inte isolerat, utan det finns 
många kopplingar och möjligheter internationellt.  Dels sker avancerad forskning i 
andra länder som Sverige kan dra nytta av att samarbeta med, dels är marknaden 
för många tekniker större utomlands än i Sverige.  
 
Vilka samarbetsländer och vilka marknader som är relevanta skiljer sig inte bara 
mellan spetsteknikområden utan kan även vara olika för olika tekniker inom 
områdena.  
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Exempelvis har USA en stark ställning inom många forskningsområden, så också 
inom alla de fyra spetsteknikområdena. Detsamma gäller vissa asiatiska länder med 
hög FoU-andel, såsom Japan och Sydkorea. Kina har stärkt sin forskningskapacitet 
och Indien har sedan länge arbetat mycket inom IT. Inom bioteknik är flera länder 
med starkt jordbruk också starka inom bioteknik, i Europa t.ex. Danmark, 
Nederländerna och Tyskland.   
 
I frågan om marknader är bilden annorlunda och beror främst på tillämpningen. 
Tekniker för bättre värmeisolering har naturligt nog en större marknad i kalla 
länder. Tekniker för vattenbesparande och -rening har ofta en större marknad i 
länder med vattenbrist och höga vattenpriser. Framför allt kommer Mellanöstern, 
Syd- och Centralasien samt Kina att uppleva allvarlig brist på vatten. Efterfrågan 
på färskvatten förväntas öka dramatiskt, mellan 25–40 % till år 2025. 
(Utrikesdepartementet 2014). Även USA och medelhavsländerna har åtminstone 
regionalt en besvärande vattenbrist. Detta innebär att de spetsteknologier som kan 
bidra till ökad återvinning av vatten, bättre reningsteknik och bättre 
avsaltningsmöjligheter kommer att ha stora globala marknader.  
 
Urbanisering är en global trend där många spetstekniklösningar kan efterfrågas. 
Städernas livsmedelsförsörjning har många utmaningar, där gröna innovationer 
skulle kunna skapa förbättringar. Livsmedelspriser skulle kunna fördubblas under 
det kommande decenniet enligt den internationella revisionsfirman KPMG. Men 
fortfarande blir 30–50% av alla livsmedel avfall, istället föda. Spridningen av 
teknologi kan innebära bättre förutsättningar för närproducerad mat och för 
framtagande av syntetiska och säkra nya livsmedel (Utrikesdepartemenet 2014).  
 
Eftersom många av lösningarna har en hög kunskapshöjd krävs det kompetenta 
beställare i utlandet, vilket kräver att marknaden är mogen för lösningarna. Det är 
dock svårt att ange enskilda länder som en generell marknad för olika 
spetstekniker. Detta skulle kräva en djupare analys av enskilda eller åtminstone 
smala spetsteknikområden. Som i andra exportsammanhang har BRIC-länderna 
(Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) ett stort behov av och stor potential att tillämpa 
spetstekniklösningar inom miljöområdet. 
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4. Slutsatser och iakttagelser
  
Baserade på de fyra tankesmedjornas resultat och en analys av dessa kan följande 
tio iakttagelser och slutsatser presenteras. 
 
1. Det finns redan idag ett betydande antal intressanta miljötillämpningar av 
spetsteknologierna utvecklade av svenska företag tillgängliga på marknaden som 
adresserar viktiga aspekter i centrala miljökvalitetsmål (begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö, ingen övergödning och giftfri miljö) och i miljömålssystemets 
generationsmål. 
 
2. Det finns också ett mycket större och bredare urval av spetsteknologibaserade 
miljöinnovationer tillgängliga internationellt, främst i utvecklade länder med hög 
forskningskapacitet och miljöteknikkapacitet i stort, som USA, Japan och 
Sydkorea. 
 
3. Både i Sverige och internationellt finns många nya potentiella 
miljötillämpningar, baserade på forskning inom IT-, bio-, rymd- och nanoteknik, 
som dock ännu inte är marknadstillgängliga. 
 
4. Det är inte bara teknik i sig som spetsteknologierna kan bidra till att utveckla, 
utan också integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar, stöd för nya 
affärsmodeller för samutnyttjande och återanvändning samt innovativt 
designtänkande för byggnader och fordon. 
 
5. Möjliga stödinsatser för att utveckla produkter och system och företag inom 
dessa områden är strukturellt lika stödinsatser för mer konventionell miljöteknik. 
Den viktiga skillnaden är dock att miljöinnovationer baserade på spetsteknikerna 
har högre miljöprestanda, men är mer oprövade och okända och i många fall 
befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. Möjliga stödinsatser bör utformas med 
hänsyn till dessa förhållanden. 
 
6. Vägen till storskaligt marknadsupptag och export är längre för miljöinnovationer 
baserade på spetsteknologierna än för mer konventionell miljöteknik, men de 
potentiella miljövinsterna och de möjliga positiva ekonomiska effekterna kan 
bedömas som mycket större på längre sikt. 
 
7.  Ett bredare genomslag och marknadsupptag av dessa teknologier skulle kunna 
bidra till att utveckla en ny generation av svensk miljöteknik, och också lämna 
väsentliga bidrag till politiska mål såsom en nyindustrialisering av Sverige, ökad 
teknik- och tjänsteexport och hållbar stadsutveckling. Flera av miljömålen kan nås 
snabbare, och denna utveckling kan också bidra till önskvärda teknikskiften från ett 
miljöperspektiv, som till exempel övergången från en fossil- till en 
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biomassabaserad ekonomi, en fossiloberoende fordonsflotta, ökad resurseffektivitet 
och en cirkulär, kretsloppsanpassad ekonomi. 
 
8. En sådan utveckling skulle underlättas av en mer utökad tillämpning av relativt 
sett nya styrmedel som innovationsupphandling, innovationstävlingar och 
incitament för att utveckla nya affärsmodeller och finansieringsformer. 
 
9. De idag främsta tillämpningsområdena för spetsteknikerna är hållbar 
stadsutveckling, energieffektivisering och förnybar energi, processutveckling inom 
industrin, sensorer för styrning och miljöövervakning, reningsprocesser för 
miljöskydd samt integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar. 
 
10. Det finns behov av samverkan mellan aktörerna på flera olika sätt, både när det 
gäller kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsförmedling, policyutformning och 
affärsutveckling. 
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5. Rekommendationer för att 
 främja spetstekniker för att 
 nå miljömålen 
I arbetet med de olika spetsteknikerna inom IT-, nano-, bio- och rymdteknik har, 
främst via de olika tankesmedjorna samt granskning av tidigare material om dessa 
spetsområden, ett antal rekommendationer utarbetats. Av dessa är några av 
övergripande natur och berör alla fyra utvalda spetsteknikområden (5.1 - 5.10), 
medan andra behov av insatser är tydligare för en viss spetsteknik och leder till 
specifika rekommendationer inom detta område (5.11).  
 
De följande övergripande rekommendationerna är relevanta för alla fyra områdena 
av spetsteknologier. De är även viktiga för andra slag av miljöteknikinnovationer, 
även för dem som inte nödvändigtvis baseras i huvudsak på spetsteknikerna. Flera 
av rekommendationerna i detta uppdrag tas också upp i andra uppdrag inom ramen 
för den nuvarande miljöteknikstrategin, dock utan att det där särskilt beaktas de 
specifika utmaningar och möjligheter som finns för spetsteknikbaserade 
miljötekniklösningar.  
 
Något som skiljer spetstekniker från många andra lösningar är att innovationen 
oftast är ämnesöverskridande, dvs. att lösningar som har utvecklats inom ett 
område som t.ex. nanoteknik överförs och anpassas för att fylla en specifik 
miljöteknikfunktion. Spetsteknikerna är också kunskapsintensiva och kan bidra till 
nya miljötekniker med hög innovationshöjd och god ekonomi.  
 
Gemensamt för miljöinnovationer baserade på spetsteknikerna är också att de 
vanligtvis har bättre miljöeffekter än existerande miljöteknik, men är relativt 
okända och oprövade eftersom de är nyare innovationer i mycket tidiga faser i 
produktutvecklingskedjan, och ibland också har relativt sett höga 
investeringskostnader, åtminstone i tidiga implementeringsfaser. Detta har 
betydelse när rekommendationerna ska genomföras.  
 
Rekommendationer som är gemensamma för alla fyra spetsteknikområden är: 
 
5.1. En arena för aktörssamverkan   
En viktig fråga är det fortsatta samarbetet mellan olika aktörer. Under 
tankesmedjorna uttrycktes ofta ett behov av fortsatt samverkan mellan de inbjudna 
aktörerna, kunder och problemägare. Det saknas idag i Sverige ett forum för 
samverkan som fokuserar på miljöaspekterna hos spetsteknologierna, och som 
också skapar synergier mellan de olika teknikområdena. Forum behöver finnas där 
stora och små företag, forskare, myndigheter, innovationsbolag, kunder och 
finansiärer kan mötas. Detta kan ses som en fortsättning av de genomförda 
tankesmedjorna.  
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Dagens frågeställningar kräver ofta samverkan mellan olika aktörer av olika skäl, 
t.ex. för att öka förståelsen för vilka behov som finns inom olika samhällssektorer, 
men också för vilka nya tekniska möjligheter som finns för att tillgodose dessa, 
frågor kring finansiering och inte minst för att många lösningar kräver samarbete 
över olika branscher och kompetensområden. Här behövs en mötesplats och 
samverkansform där både forskare och företag inom IT-, nano-, bio- och 
rymdteknik kan träffa potentiella kunder, problemägare eller andra intressenter som 
arbetar med miljöfrågeställningar. I detta sammanhang bör det göras tydligt hur ny 
innovativ miljöteknik kan bidra till att nå miljömålen, och hur detta kan användas 
som en utgångspunkt för arbetet i den föreslagna arenan, men även på andra arenor 
och samverkansgrupper där aktörerna möts. 
 
De aktörer som bör omfattas av en utökad samverkan är företag som utvecklar och 
marknadsför miljölösningar baserade på spetsteknologierna, deras kundföretag och 
kommuner, regioner, statliga myndigheter som stöder innovationer och 
teknikutveckling, nationella miljömålsmyndigheter, regionala och lokala 
miljömyndigheter samt forskningsfinansiärer, forskningsinstitut, universitet och 
högskolor.  
 
Syftena med en utökad aktörsamverkan är att:  
 
Stärka kontakter och samverkan mellan spetsteknikföretagen och deras kunder 
Merparten av de företag som utvecklar spetsteknologierna mot nya miljölösningar 
är kunskapsintensiva innovativa småföretag. Därför bör Energimyndighetens studie 
över hur samverkan mellan små innovativa miljöteknikföretag och deras kunder 
fungerar (Energimyndigheten 2014b) kunna vara vägledande för hur plattformar 
för aktörsamverkan byggs upp. Detta innebär bland annat att skapa kännedom 
bland potentiella kundföretag om de små innovativa miljöteknikföretagen, sprida 
kunskap om de små innovativa miljöteknikföretagen, via internet och fackpress, 
både nationellt och internationellt (då detta är viktiga sökvägar för kunder när de 
söker efter ny teknik) samt att skapa stödformer som stimulerar gemensam 
prototyptestning i samverkan mellan leverantörsföretag och kund.  
 
Det sistnämnda bör främst riktas mot de sektorer där leverantörskedjorna 
nedströms är korta och de små innovativa spetsteknikföretagen kan förväntas nå 
marknaden relativt snabbt, som t.ex. i byggande, fastighetsförvaltning och 
kommunalteknisk infrastruktur för energi, transporter, VA och avfall. De 
kommunala bolagen spelar i detta sammanhang en viktig roll för möjligheten för 
nya miljöteknikföretag att pröva ny teknik. 
 
Forskningsinstituten kan här spela en väsentlig roll, både som utvecklingspartner 
till de större företagen inom spetsteknikområdena och för de mindre företagen som 
förmedlare, för att hämta ny teknik till viktiga tillämpningar.  
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De strategiska innovationsområdena (SIO) kan också vara ett verktyg för att 
utveckla samverkansprogram med spetsteknikföretagens och deras kunders behov i 
fokus. 
   
Stärka samverkan mellan spetsteknikföretag med miljöinriktning 
Tankesmedjorna indikerar att det finns ett intresse för samverkan mellan 
spetsteknologiföretagen. Denna samverkan kan ta sig olika former, antingen längs 
en värdekedja eller genom att man gemensamt bidrar med olika tillämpningar inom 
samma sakområde.  Exempel på detta är VA-frågor, där t.ex. avancerade sensorer 
för online-mätning av vattenkvalitet, biotekniska eller naturbaserade lösningar för 
upptagen av växtnäringsämnen i vatten eller nanoteknikbaserade högpresterande 
filter skulle kunna användas tillsammans i vattenreningsanläggning. En grön 
byggnad eller en hållbar stadsdel är på liknande sätt en plattform för att utveckla 
och driftsätta ett flertal samverkande innovativa produkter, system och tjänster med 
höga miljöprestanda. I bilaga finns ett första utkast till en lista på 
spjutspetsexempel på produkter, tjänster och företag som tillhandahåller 
miljöinnovationer baserade på spetsteknologierna. 
 
Tydliggöra kommunernas roll som främjare av gröna innovationer 
Kommunerna är viktiga, och ibland förbisedda aktörer, när det gäller att bidra till 
utveckling av nya innovativa miljölösningar. Inte bara i sin roll som upphandlare 
(70 % av all offentlig upphandling görs av kommunerna) utan också i sin 
myndighetsroll som tillstånds- och tillsynsmyndighet, i sin strategiska roll att 
utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, och inte minst i sin roll som 
verksamhetsutövare med stora bestånd av bostäder, infrastrukturanläggningar för 
avfall, VA, energi och transporter samt byggnader och teknik för skola, vård och 
omsorg. I ökad utsträckning samordnas kommunernas arbete i dessa olika roller i 
regionorganen, vilka då också blir aktörer i detta sammanhang. 
 
Kommunerna som politiskt styrda organisationer varierar i syn på risktagande och 
behovet av att stödja utvecklingen av miljörelaterade innovationer. Det finns 
kommuner som sätter riskminimering i första rummet, och då naturligt nog 
prioriterar välkända, beprövade lösningar med relativt sett låg innovationsgrad. Det 
finns dock också exempel på kommunala kundföretag som i sina ägardirektiv har 
inskrivet att de ska vara med och bidra till att stimulera ny teknik. 
 
Tydliggöra spetsteknologier som en strategisk resurs för att nå miljömål 
Det är också en positiv drivkraft för utvecklingen av en ny generation svensk 
miljöteknik att nationella miljömålsmyndigheter samt regionala och lokala 
miljömyndigheter får ökade kunskaper och erfarenheter av hur miljölösningar 
baserade på spetsteknologierna kan möjliggöra att nationella och lokala miljömål 
nås snabbare och effektivare. 
 
Tydliggöra miljömål som en grund för affärsutveckling 
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Det är självfallet också viktigt att företagen inom spetsteknikens områden och 
deras branschorganisationer får goda kunskaper om miljökvalitetsmålen och 
miljöpolitikens långsiktiga inriktning, och ser god miljöanpassning och utveckling 
av innovativa miljölösningar som affärsmässiga fördelar och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Det ligger utanför ramarna för detta uppdrag att mer i detalj precisera deltagande 
organisationer, finansiering och arbetets bedrivande. Det är dock naturligt att 
konstatera att deltagande både från näringslivet (kund- och leverantörsföretagen, 
branschorganisationer) och myndigheter (nationella myndigheter som arbetar med 
miljömålen, innovationer och praktiknära forskning, kommuner och regionorgan) 
är helt nödvändigt. Det är också rimligt att inledningsvis göra tydliga 
avgränsningar i arbetet, både när det gäller vilka sakfrågor och vilka delområden 
inom spetsteknikerna som ska prioriteras i samverkansarbetet.  
   
5.2. Aktiviteter för ökad kunskap och 
erfarenhetsförmedling  
Bättre kunskapsförsörjning, kommunikation, utbildning och medvetandegörande 
behövs för att göra spetstekniker och deras möjligheter mer kända hos 
målgrupperna, vilka utgörs av både offentliga och privata aktörer. De primära 
målgrupperna är privata kundföretag, framför allt små och medelstora företag, och 
kommunernas tekniska förvaltningar/bolag och kommunala bostadsbolag.  
 
Visa på spjutspetsexempel/goda exempel/best practices 
Exempelsamlingar med spetsteknologibaserade miljötillämpningar bör tas fram, 
inklusive fördjupade beskrivningar, som uppdateras med jämna mellanrum, och där 
också spjutspetsexemplen kan föras vidare till naturliga vidareförmedlare som 
swedishcleantech.se, envirosweden.se och symbiocity.se. 
 
Att dokumentera, tillgängliggöra och aktivt sprida beskrivningar av tekniker och 
system med goda miljöeffekter (spjutspetsexempel, goda exempel, 
framgångsexempel eller best practices) är ett sätt att stärka efterfrågan på 
miljöteknik baserad på spetsteknologierna och att stödja företagens 
utvecklingsarbete inom detta område. Mindre företag och kommuner har sällan 
kapacitet att följa utvecklingen i det omfattande och dynamiska område som 
utvecklingen av miljöaspekter av IT-, bio-, rymd- och nanoteknik är idag.  
 
Spjutspetsexempel kan finnas på flera systemnivåer. En enskild tekniktillämpning 
eller praktisk lösning, t.ex. solceller baserade på nanoteknik, en grön byggnad med 
ett flertal gröna innovationer som används i byggnaden, systeminnovationer som 
en integrerad kretsloppsanpassad systemlösning för avfall, VA eller 
spillvärmeåtervinning i en hållbar stadsdel, nya tjänstemodeller, eller 
organisatoriska innovationer, såsom nya affärsmodeller, samverkansformer, eller 
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styrmedelstillämpningar som baseras på användning av spetsteknologierna, kan 
alla vara spjutsspetsexempel eller exempel på best practice i detta sammanhang. 
 
Att kommunicera goda exempel (redovisa resultat) handlar framförallt om att 
stimulera till att fler framgångsrika miljöprojekt genomförs. Men det handlar 
även om att stärka och ge ett erkännande till de aktörer som genomfört ett lyckat 
miljöarbete. Ytterligare ett syfte är att kunna redovisa konkreta resultat av 
miljöarbetet för media, allmänhet och utbildningsväsende (Naturvårdsverket 2012). 
Den metodik som Naturvårdsverket använt för att tillgängliggöra och sprida de 
bästa projektresultaten med goda teknik- och systemlösningar från de tidigare 
klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) bör kunna användas i denna föreslagna 
insats.  
 
Naturvårdsverkets tidigare utvärderingar av hur goda exempel som informativt 
styrmedel fungerar, visar dock att målgrupperna ofta efterfrågar mer fördjupad och 
detaljerad information om kvantifierade miljöeffekter, drifts- och 
investeringskostnader och samhällsnyttan hos utvalda goda exempel, alltså inte 
enbart den kortfattade allmänna information som idag är vanlig. Den mer 
fördjupade och detaljerade informationen behövs för att mer aktivt bidra till att 
beslutsfattare och upphandlare får en god grund för att välja produkter och system 
med höga miljöprestanda.  
 
Eftersom nyckelpersoner hos kundföretag och kommunerna, som tekniska chefer 
och marknadschefer, ofta genomför merparten av sin omvärldsbevakning via 
fackpress, specialiserade hemsidor och konferenser inom sina sakområden, är det 
viktigt att information om spjutspetsexemplen och de företag som kan leverera dem 
aktivt förs ut till dessa kommunikationskanaler och på de arenor där 
nyckelpersonerna finns.  
 
För miljömyndigheterna är det naturligtvis positivt att kunna få exempel på 
genomförda miljölösningar med goda miljöeffekter, vilka då kan bedömas som 
tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra också inom verksamheter på andra 
orter eller i andra sammanhang. Då kan också högre krav på miljöanpassning 
ställas vid tillämpning av begreppet BMT (Bästa Möjliga Teknik) i miljöbalken. 
Detta gynnar i sin tur de företag som kan leverera teknik och system med dessa 
goda miljöeffekter. 
 
Fördjupande omvärldsstudier och kunskapsimport 
Genom att importera kunskap och teknik, och därigenom hämta hem goda 
produkter och systemlösningar, kan befintliga svenska tekniker och system vässas 
och värdeökas. 
 
En betydande mängd spetsteknologier för miljöändamål utvecklas utanför Sverige. 
Vi har ca 1 % av världens samlade FoU, vilket naturligtvis innebär att övriga 
världen har 99 % av den globala FoU-insatsen. Sverige är ett litet, exportberoende 
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land, alltmer integrerat i en global ekonomi. Sveriges teknik- och 
näringslivshistoria visar tydligt att kunskaps- och teknikimport alltid varit en del av 
svensk ekonomisk och miljöteknisk utveckling. Parallellt med detta har en egen 
teknik- och innovationsutveckling skett inom landet. Detta förhållande kommer 
med all sannolikhet också att gälla i framtiden. Dessa två utvecklingslinjer skulle i 
ökad utsträckning kunna stödja varandra. 
 
De allra största företagen och storstadskommunerna har egna resurser för 
kvalificerad omvärldsbevakning, men det har inte små och medelstora företag och 
inte heller övriga kommuner. Tillväxtanalys och Vinnovas nuvarande 
omvärldsbevakning utanför Sverige fokuseras på generella trender och åtgärder på 
policynivå, sällan på studier av enskilda teknikområden eller sakfrågor. 
Utlandsmyndigheterna och vissa organ, främst med anknytning till Kina och 
Indien, gör vissa insatser på området, men en strategisk syn på hur kunskapsimport 
skulle kunna kombineras med egen innovationsutveckling är för närvarande inte 
särskilt väl utvecklad. 
 
Den föreslagna plattformen för aktörsamverkan skulle kunna överväga hur en 
sådan omvärldsbevakning och kunskapsimport kan organiseras och vilka 
informationskanaler den skulle bygga på, främst då systematisk patentbevakning 
via de europeiska och internationella patentorganen, kontakt med andra länders 
branschorganisationer, technical visits, uppdrag till utlandsmyndigheterna och 
akademiska institutioner att ta på sig bevakningsansvar för vissa frågor.    
 
5.3. Upphandling av innovationer och ny 
teknik  
I flera tankesmedjor har frågor kring upphandling berörts, särskilt då 
innovationsupphandling. Detta är viktigt generellt för miljöteknik, men speciellt för 
spetstekniker där tekniklösningar har högre miljöprestanda eller är av mer 
innovativ karaktär än konventionella tekniklösningar. Implementering kan ske 
genom innovationsupphandling, innovationsvänlig upphandling och 
teknikupphandling. 
 
Staten och kommunerna som beställare har en viktig funktion och möjlighet att 
främja innovativ och bra miljöteknik. Särskilt viktigt är det att också kommunerna i 
ökad utsträckning ställer innovationsfrämjande krav vid upphandling, eftersom 
kommunerna genomför ca 70 % av all offentlig upphandling.  
 
Dock upplevs dagens regelverk av företagen ofta som ett hinder. En möjlig lösning 
är att upphandla innovationer för att lösa en frågeställning. Konkurrensverket har 
sedan den 1 januari 2014 uppdraget att ge stöd, vägledning och information om alla 
aspekter av innovationsupphandling. Konkurrensverket ska definiera områden och 
branscher där innovationsupphandling kan vara aktuell. Denna roll kommer 
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sannolikt att tas över av den nya myndighet som ska arbeta med frågor kring 
innovationsupphandling fr.o.m. 1 september 2015.  
 
Energimyndigheten och Vinnova har genomfört ett regeringsuppdrag om 
innovationsupphandling av miljöteknik (Energimyndigheten, Vinnova 2014) och 
där bl.a. föreslagit etablering av nya och uthålliga beställargrupper och andra 
former av samverkan mellan aktörer, en tillämpning av upphandlingslagstiftning 
som inte utestänger små och medelstora företag samt finansiering av merkostnader 
vid innovationsupphandling. Även traditionell upphandling bör kunna utformas på 
ett sätt som tillåter mer innovativa lösningar (innovationsvänlig upphandling). 
Historiskt sett har staten i vissa lägen genomfört teknikupphandlingar, till exempel 
telenätet, som har haft stor betydelse för att etablera konkurrenskraftiga företag i 
Sverige. Denna utveckling fortsätter idag med stöd av Energimyndigheten, som har 
pågående arbeten med teknikupphandling.  
 
Det är väsentligt att de sakområden som här identifierats som viktiga för 
utvecklingen av en spetsteknologidriven miljöteknikutveckling, också bedöms som 
viktiga när Konkurrensverket och den nya myndighet som ska vidareföra 
Konkurrensverkets uppdrag ska identifiera områden och branscher där 
innovationsupphandling kan vara aktuell. Sådana områden/branscher är hållbar 
stadsutveckling, energieffektivisering och åtgärder för minskat totalt eller fossilt 
energibehov, produktion och distribution av energi, processoptimering och nya 
processer, sensorer för mätning och styrning och övervakning, reningsprocesser 
samt integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar. 
 
Vattenförsörjning och avloppsvattenrening (VA) har av Energimyndigheten och 
Vinnova bedömts vara lämpliga områden för innovationsupphandling. En 
intressant inriktning är att använda innovationsupphandling som ett sätt att främja 
utvecklingen av systemorienterade innovationer för området vatten och avlopp. Det 
kan röra sig om utveckling av hela system som hanterar ett problemområde på ett 
nytt och innovativt sätt, men också komponenter i befintliga system med potential 
att väsentligt förbättra prestandan i dessa, enligt Energimyndigheten. 
Spetsteknologierna skulle med all sannolikhet kunna bidra med mycket 
miljöpositiva lösningar inom VA-området. 
 
Det är viktigt att man vid innovationsupphandling av miljöteknik baserad på 
spetsteknikerna har bedömningskriterier i form av högt ställda miljökrav och andra 
prestandakrav, om högpresterande, innovativa och ofta transformativa produkter 
och system ska kunna upphandlas.  Miljöteknik baserad på spetsteknologierna har 
ofta väsentligt bättre miljöprestanda än konventionell miljöteknik.  För bedömning 
av olika anbuds kostnader är det också viktigt att tillämpa ett långsiktigt perspektiv 
där exempelvis högre investeringskostnader kan vägas upp av lägre driftkostnader. 
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5.4. Innovationstävlingar 
Innovationstävlingar kan hjälpa att ta fram de bästa lösningarna för en given 
frågeställning. De senaste åren har intresset för innovationstävlingar ökat både 
inom den privata, offentliga och ideella sektorn, inte minst bland regeringar och 
finansiärer. Innovationstävlingar blir alltmer vanligt förekommande i Sverige, och 
är sedan länge ett etablerat styrmedel i Storbritannien och USA. En svensk praxis 
börjar utvecklas när det gäller tillämpningen av detta styrmedel (Vinnova/Nesta 
2014). Innovationstävlingar är generellt tillämpbara för att stödja 
miljöinnovationer, och deras fria format skulle kunna främja utvecklingen av 
miljöinnovationer och ny miljöteknik baserade på spetsteknikerna.  
 
Förutsättningarna för att tillämpa innovationstävlingar för att skapa miljölösningar 
baserade på IT, bio-, rymd- och nanoteknik bör vara goda eftersom det inom detta 
utvecklingsområde finns de förutsättningar som anges av Vinnova som positiva för 
att tillämpa innovationstävlingar som ett styrmedel. Det finns tydliga behov där 
miljöprestanda och ekonomi går att kvantifiera till objektiva målnivåer, 
breddningen av innovatörsgruppen har i många fall redan visat sig kunna skapa 
goda miljörelaterade innovationer, många innovatörer anser att hållbarhet är ett 
viktigt mål, utvecklingen av avancerade miljölösningar är inte alltid rent 
marknadsdriven samt att de reella behoven av bättre miljölösningar kan skapa goda 
förutsättningar för marknadsintroduktioner av en ny generations miljöteknik.  
 
I tankesmedjorna betonades att eftersom deltagandet kräver resurser för företagen 
är det viktigt att knyta tävlingar till verkliga behov och därmed också till sannolika 
framtida beställningar. 
 
Några exempel på möjliga innovationstävlingar med anknytning till IT-, bio-, 
rymd- och nanoteknik är:  
 

• Hur skulle en svensk byggnad kunna bli extremt miljöanpassad genom 
användning av rymdteknik, i likhet med NASAs kontorsbyggnad 
”Sustainability Base” på NASA Ames i Kalifornien?  

• Hur kan innovativa nya material som bland andra aerogel och grafen 
användas för att skapa energieffektiva byggnader?  

• Hur kan matsvinn minskas och det matsvinn som ändå uppstår tillvaratas 
med nya mikrobiologiska eller ekologiska metoder?  

• Hur skulle biomimetik och urban industriell symbios kunna skapa nya 
kostnadseffektiva miljövänliga kretsloppsanpassade systemlösningar i 
befintliga eller planerade hållbara stadsdelar, eller i renoveringar av 
miljonprogramsområden? 
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5.5. Förstärkning av miljö- och 
innovationsaspekter i miljömärkningar och 
standarder för byggnader, anläggningar och 
produkter  
Miljömärkning, certifieringssystem och standarder kan spela en proaktiv roll för att 
främja nya spetstekniker som miljöteknik. Detta kan åstadkommas genom att 
märkningen anpassas så att nya tekniker och system med sina nya egenskaper kan 
bedömas positivt i befintliga standarder och certifierings- och märkningssystem. 
Detta kan dock i många fall kräva att märkningen eller standarden tar hänsyn till 
både miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och även innovationsgrad och 
kunskapshöjd i produkter och system. Det sistnämnda kan ske på ett liknande sätt 
som i vissa certifieringssystem för byggnader, där särskilda ”innovationspoäng” 
kan ges för produkt- eller systemval inom bestämda sakområden. 
 
Det finns också fall där krav i miljömärkningssystem eller standarder är så snävt 
och specifikt formulerade att de blir innovationshämmande och låser fast 
tillämpningen i föråldrade tekniker och metoder. Exempel på detta är att vissa 
miljömärkningar för ekologiska livsmedel missgynnar andra odlingssystem än 
konventionell frilandsodling, att vissa certifieringssystem för byggnader pekar ut 
ett mycket snävt urval av tekniker och metoder som innovativa och att vissa 
mätningar av vattenkvalitet kräver kvicksilver eller andra farliga kemikalier som 
reagenser, liksom Boverkets regel om att tappvattentemperatur måste vara minst 60 
grader för att bekämpa Legionella (vilket hämmar introduktionen av andra möjliga 
metoder för att eliminera denna smitta). Det är extra viktigt för 
spetsteknologibaserade lösningar att sådana dysfunktionella aspekter av 
miljörelaterade märknings- och certifieringssystem uppmärksammas och förändras. 
 
Ett sätt att motverka detta är att utforma kraven så att uppfyllnad av dem kan 
utvärderas utifrån mål eller prestanda som ska nås, snarare än vilken teknik eller 
tillvägagångssätt som ska användas. 
 
5.6. Finansieringsfrågor 
Mellan idé och innovation i verkligheten är det flera steg som nya lösningar 
behöver ta. Att hitta finansiering i alla steg är avgörande för framgång. Miljöteknik 
som utvecklats från spetsteknikerna baseras ofta på mer okonventionella lösningar 
med större innovationshöjd och kan därmed bland annat innebära större finansiell 
risk. Ett antal rekommendationer kring finansiering lyftes särskilt under 
tankesmedjorna.   
 
Stöd för teknikverifiering, demonstration och testbäddar inklusive första 
fullskaleinstallation 
Att först utveckla pilotanläggningar, demonstrationsprodukter och/eller 
demonstrationssystem är viktiga steg mot implementeringen av nya lösningar. 
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Satsning på forskning, utveckling och demonstration bidrar både till att komma 
över initiala trösklar mot användning av tekniker med lägre negativ miljöpåverkan 
och att påskynda nödvändiga teknikskiften (Naturvårdsverket 2012). 
 
För att kunna visa goda exempel i verkligheten och stärka kommersialiseringen 
behöver teknikverifiering och demonstration stödjas genom pilotanläggningar och 
testbäddar. Det är särskilt viktigt att relativt sett mindre kända och obeprövade 
miljölösningar, baserade på IT-, bio-, rymd- och nanoteknik får tillgång till 
möjligheter för verifiering, utvärdering och utveckling av pionjärtillämpningar och 
pilotanläggningar, för att efterfrågan ska kunna stimuleras. Innovativa finansiella 
lösningar kan behöva utvecklas för att små och medelstora företag ska kunna arbeta 
med teknikverifieringar och standarder.   
 
Särskilt för biotekniska tillämpningar som bygger på storskalig användning av 
biomassa med anläggningar med betydande investeringskostnader och långa 
utvecklingstider är det viktigt att former hittas för finansiering av övergångarna 
mellan pilot-, demonstrations- och fullskaleanläggning.  
 
Kunder ska stimuleras att prova ny teknik genom att risk och merkostnad minskas 
Detta kan ske genom ökat utnyttjande av miljörelaterade spetsteknologier från de 
finansieringskällor som erbjudas idag för att utveckla (miljö)teknik generellt.  
Även mer okonventionella former för riskminimering och finansiering kan behöva 
utvecklas och används, t.ex. garantier och försäkringar. 
  
Ökad finansieringsgrad från befintliga och nya finansieringskällor 
En ökad finansieringsgrad av spetsteknologibaserade miljölösningar från befintliga 
finansieringskällor som EU:s FoU-program, EUs regionala strukturfonder som 
hanteras av Tillväxtverket och EU:s LIFE-program som hanteras av 
Naturvårdsverket och det KLOKT-stöd (ett nytt ekonomiskt stöd för lokala 
klimatinvesteringar som föreslås i budgetpropositionen för år 2015) bör vara 
möjligt att åstadkomma, vilket också kan ses som en riskminimering. 
 
Vidare behöver enligt tankesmedjorna speciellt mindre företag en högre 
delfinansiering än 50 %, då satsningar ofta ger resultat först långt efter 
utvecklingsprojektets genomförande. Det är viktigt att konstatera att EU:s 
statsstödsregler tillåter högre finansiering i vissa fall. För verkligen banbrytande 
lösningar krävs förutom samverkan mellan olika aktörer också finansiering för mer 
tvärvetenskapliga och kreativa projekt. Det är viktigt att finansiärer väljer att 
prioritera transformativa lösningar och miljöinnovationer som överbryggar 
branscher och ämnesområden. Det nämndes också att det behövs en tillräckligt stor 
satsning för att lyckas på ett område, vilket å andra sidan innebär att inte alla 
utvecklings- eller problemområden kan få finansiering.   
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Det kan också vara av intresse att se på försäkrings- och garantisystem riktat mot 
innovationsbenägna kunder för att hantera risken med att pröva innovationer eller 
ny teknik utan att ge direkta bidrag (Energimyndigheten 2014b).  
 
Att söka en ökad kundfinansiering i gemensamma utvecklingsprojekt kan också 
vara en del av den totala finansieringsbilden. Även olika former av crowdfunding 
bör kunna övervägas för innovationer med låga investeringskostnader och hög 
synlighet när det gäller miljönytta och innovationshöjd. 
 
5.7. Prioritering av särskilt utvecklingsbara 
sakområden 
Utvecklingsområden med stor potential för Sverige bör kunna lyftas fram i 
aktörsamverkan och av berörda myndigheter. Det är viktigt för aktörerna att veta 
vilka utmaningar, problemområden och behov som är prioriterade i Sverige och att 
det finns en planeringssäkerhet. Även inom de olika spetsteknologiområdena finns 
flera delområden där prioritering kan behöva göras.  
 
Eftersom miljöteknikutveckling i hög grad är en politikdriven marknad är det 
avgörande vilket innehåll och vilka prioriteringar som finns i myndigheternas, 
regeringens och EU:s strategier och policies. Kunders behov och efterfrågan 
påverkas av egna ekonomiska bedömningar och värderingar, men också av 
strategier på olika förvaltningsnivåer. 
 
Hållbar stadsutveckling är ett begrepp med brett innehåll, som rymmer många 
miljöteknikområen. I Boverkets rekommendationer till strategi för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Boverket 2014), konstaterar myndigheten 
att en urban användning av generella främjande nyckelteknologier är en strategisk 
aspekt av att utveckla innovationer och ny teknik för de urbana miljöfrågorna, och 
nämner särskilt IT-, bio-, rymd- och nanoteknik. Strategin lyfter även frågan om 
staden som innovationsmotor och testbädd för miljöpositiv teknik, och gör tydligt 
att staden både kan och bör vara delaktig i utveckling, test och spridning av goda 
miljölösningar. Inom ramen för den av regeringen beslutade Plattformen för hållbar 
stadsutveckling och den nu pågående utredningen om Gestaltad livsmiljö – en ny 
politik för arkitektur, form och design (Dir 2014:69) tas också behovet av 
innovation upp. 
 
Inom industrin är hållbara produktionsprocesser, tjänster och produkter en 
nyckelfaktor i den bredare omställningen mot en grön ekonomi. Klimat-, miljö- 
och energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutveckling i 
industrin.  Sverige har en stark internationell ställning inom utveckling mot 
miljömässigt hållbar produktion inom industrin, och hållbara produkter. Sverige 
har också haft ett försprång när det gäller miljöeffektiv teknik, men allt fler länder 
kommer nu ikapp.  
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Inom produktionen är områden som effektiv materialanvändning, lättviktsmaterial, 
energioptimering, avancerade konstruktionsmetoder, återvinning och IT-baserade 
metoder för avancerad produkt- och produktionssystemanalys långt utvecklade 
jämfört med många andra länder. Svensk industri ligger också långt framme när det 
gäller hållbara produkter och tjänster. Detta kan vara både vanliga produkter som 
har bättre miljöprestanda, t.ex. lastbilar, eller miljöteknik såsom vatten- och 
luftrening.  
 
Ska Sverige även fortsättningsvis kunna sälja framstående och innovativa varor 
och tjänster på den globala marknaden krävs att ett miljö- och 
innovationsperspektiv tillämpas av aktörerna. Förändrade produktionsnätverk, 
tjänstefiering, digitalisering och globalisering förändrar tyngdpunkten i 
världsekonomin, samtidigt som olika miljöproblem på många håll i världen har 
blivit så omfattande att den ekonomiska tillväxten hotas. 
 
I den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen avser att ta fram skulle 
utvecklingen av spetstekniker med god miljöprestanda och god ekonomi, kunna 
vara en viktig del, och också bidra till att skapa förutsättningar för fler företag att 
lägga sin produktion i Sverige. 
 
Enligt de genomförda tankesmedjorna finns flera utvecklingsbara områden där 
miljölösningar baserade på spetsteknologier kan ge väsentliga bidrag till de 
svenska miljömålen på kort sikt och till svensk tillväxt och de globala 
miljöfrågorna på längre sikt. Exempel på områden med hög utvecklingspotential är 
stadens/kvarterets kretslopp av vatten och organiskt avfall, koppling av bebyggd 
miljö till urban grönska, innovativa system för livsmedelsproduktion i urban miljö, 
”compact living” inspirerad från rymden, effektivare solceller, bio- och nanoteknik 
för vattenrening, sensorer för onlinemätning av luft- och vattenkvalitet m.m. Några 
exempel på olika områden presenteras i avsnitten 5–9.  
 
5.8. Tydliga förutsättningar från myndigheter 
En annan viktig fråga som uppmärksammades av aktörerna, är behovet av ett 
tydligt regelverk med tillräckligt höga innovationsdrivande miljökrav som är 
uppnåbara med innovativa lösningar. Det finns exempel på nyligen utvecklade 
tekniker och systemlösningar baserade på spetsteknologiområdena som har svårt 
att få ett mer omfattande marknadsgenomslag, detta trots att de mycket väl 
uppfyller eller till och med överskrider de miljökrav som finns i dagens regelverk. 
Dagens regelverk och målnivåer är i vissa fall inte särskilt pådrivande. Sakområden 
som pekades ut i tankesmedjorna var VA-frågor och energieffektivitet inom 
byggsektorn. 
 
I sitt arbete med teknikupphandling arbetade dåvarande Miljöstyrningsrådets med 
att, via kartläggningar av befintliga produkter med goda miljöprestanda, utarbeta 
miljökriterier på tre nivåer (Dalenstam/Miljöstyrningsrådet 2008): 
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• Nivå 1: Baskrav - omfattar produkter som uppfyller en basnivå av 
miljöprestanda.  
 

• Nivå 2: Avancerade krav - omfattar produkter i bästa miljöprestandakvartil 
(25 %), ungefär på samma nivå som dagens miljömärkningskriterier.  
 

• Nivå 3: Spjutspetskriterier - omfattar produkter i frontlinjen av befintlig 
miljöanpassning, dvs. som bygger på BAT (bästa tillgängliga teknik).  

 
Ett exempel på ett spjutspetskriterium från år 2008 är att kylar/frysar ska hålla 
energiklass A++. Detta är liktydigt med den då bästa tillgängliga teknik/prestanda 
som fanns kommersiellt på marknaden.  
 
En drivkraft för utveckling och införande av miljöteknik baserad på 
spetsteknologier är att spjutsspetskriterier eller motsvarande miljöprestandamål får 
en bredare användning. 
 
Förutsättningar för högre kravnivåer ges också av de nationella 
miljökvalitetsmålen, deras preciseringar och etappmål. Även analyserna av gapet 
till att nå respektive miljökvalitetsmål bör kunna användas i detta syfte 
(Naturvårdsverket 2012).   
 
De nya industriutsläppsbestämmelserna enligt EU:s IED-direktiv (Industrial 
Emissions Directive) innebär skärpta krav på att tillämpa bästa tillgängliga teknik 
(BAT, Best Available Technology) och redovisa föroreningar jämfört med det 
gamla direktivet, IPPC. Branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga 
teknik, så kallade BAT-slutsatser, blir bindande krav. 
 
För miljömyndigheterna är det naturligtvis positivt att utvecklingen av ny teknik 
och gröna innovationer gör det möjligt att ställa högre krav på miljöanpassning vid 
tillämpning av begreppet BMT (Bästa Möjliga Teknik) i miljöbalken. Begreppet 
BMT kan jämföras med vad som ansågs vara tekniskt möjligt enligt 5 § 
miljöskyddslagen. I miljöbalken ställs krav på att den som bedriver yrkesmässig 
verksamhet ska tillämpa BMT.  
 
I miljöbalkspropositionen konstateras att bestämmelserna om bästa tillgängliga 
teknik i IPPC-direktivet utgör en minimireglering. Där anges också att Sverige har 
en annan, striktare, tillämpning av kravet på bästa teknik, än den som finns i det 
tidigare IPPC-direktivet. Det finns vissa möjligheter att vid individuella prövningar 
av tillstånd för en verksamhet föreskriva högsta miljöskyddsnivå, vilket  innebär att 
man främjar användningen av teknik med mycket goda miljöprestanda. Det är 
däremot inte möjligt att föreskriva att ett visst företags teknik ska användas.  
 
I detta sammanhang finns också möjligheter för de företag som utvecklat 
miljöpositiva spetstekniklösningar att inom ramen för exempelvis IED engagera sig 
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på ett tidigt stadium, innan direktivets mål och formuleringar införts i svensk lag. 
Detta kan ske genom att företagen medverkar i Naturvårdsverkets referensgrupper 
för de specifika BAT Reference Documents (BREFs) som blir normgivande 
referensdokument för respektive industrisektor.  
 
5.9. Utveckla nya affärsmodeller 
 Det finns ett stort behov av nya affärsmodeller som tar hänsyn till flera aktörer och 
som fördelar kostnader och intäkter mellan aktörer och över tid på ett sätt som 
stöder ökad implementering av lösningar med goda miljöeffekter. Kostnader och 
intäkter kan ligga hos olika aktörer som kan finnas inom helt olika 
samhällssektorer. Det gäller generellt för främjande av miljöteknik, och är ofta mer 
beroende på tillämpning än på tekniken i sig, men har tydligt lyfts i 
tankesmedjorna. 
 
En illustration av detta är exempelvis avancerade gröna tak som biotoptak, vars 
byggkostnader vanligtvis belastar byggherren, medan nyttan tillfaller andra. 
Fastighetsförvaltare eller husets ägare/hyresgäster får längre livslängd på taket och 
bättre ekonomi i byggnadens uppvärmning eller kylning på grund av det gröna 
takets isolerande effekt. Kommunen eller VA-verket får lägre toppar i 
dagvattenflödet, på grund av takvegetationens funktion som vattenlagrare vid större 
regn, och då mindre störningar och problem i VA-anläggningarna. Många aktörer 
kan dra nytta av mer natur i staden genom biotoptakens bidrag till pollinering och 
urban biologisk mångfald.    
 
Befintliga affärsmodeller bör vidareutvecklas och nya skapas som stödjer ökad 
återanvändning, ökat samutnyttjande av kapitalvaror, ökad reparerbarhet hos 
produkter, ökad funktionsförsäljning av produkter och nya samverkansformer 
mellan kunder och leverantörer. Därigenom underlättas hållbara 
konsumtionsmönster. Förutom de rent miljömässiga vinsterna, kan detta förbättra 
förutsättningarna för företag att utveckla nya tjänster och produkter och därmed 
öka sin konkurrenskraft. En gemensam förutsättning för utvecklingen av de flesta 
av dessa affärsmodeller är kundnära och användaranpassade IT-stöd via hemsidor 
och appar i mobilen, men också avancerad mjukvara hos leverantör eller 
samordnad organisation för hantering av den delade eller samutnyttjade resursen. 
 
EU-kommissionen bedömer att förbättringar i resurseffektivitet längs alla 
värdekedjor år 2030 kan minska resursbehovet med mellan 17 och 24 %, och att 
denna förbättrade resursanvändning kan ge en total besparing på 630 miljarder euro 
årligen för den europeiska industrin.  
 
Inom industrin och samhällsbyggnadssektorn är nya affärsmodeller också en viktig 
förutsättning för att främja en cirkulär ekonomi, industriell symbios och 
integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar för en hållbar stadsutveckling. 
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Även här handlar det om att fördela kostnader och intäkter mellan aktörer på ett 
sätt som inte hämmar innovationer och som undviker split incentives.  
 
5.10. Utveckla produkter och system för en 
global marknad 
Många miljötekniklösningar baserade på spetsteknik har sin största potential på den 
utländska marknaden. Sverige som marknad är viktig för några tekniker och för att 
kunna visa upp demonstrations- och referensanläggningar. För många av de nya 
miljötekniklösningarna är dock exportmarknaden viktigare och större än den 
svenska. Orsaken kan vara större miljöproblem, större tillväxt med t.ex. snabbt 
växande städer och befolkningstillväxt, men också större brist på resurser, till 
exempel vatten eller energi. Den svenska marknaden är dock viktig för att ge 
legitimitet och referenser, och det är dessutom ofta enklare att börja sälja på 
hemmamarknaden. Exporten kan underlättas på flera sätt. En viktig aspekt är 
möjlighet till svenska referensanläggningar, men likaså referensanläggningar i 
kundländerna. Att från statens sida informera om svensk spetskunnande för 
miljöteknik är en annan åtgärd som bidrar till att bygga det svenska varumärket och 
kan underlätta för export.  
 

 
5.11. Specifika rekommendationer per 
 spetsteknik 
Förutom de generella rekommendationerna har det också kommit fram ett antal 
rekommendationer som är av speciell vikt för enskilda spetsområden.  
Frågeställningen och rekommendationen är i flera fall också relevant för andra 
spetstekniker, men har särskilt lyfts i ett av områdena. 
 
5.11.1. IT 
Av de generella rekommendationerna belyses offentlig upphandling som särskilt 
prioriterad av IT-sektorn. Innovationsupphandling där offentliga verksamheter och 
kommuner kan agera testbäddar för innovativ, IT-relaterad miljöteknik är ett 
intressant förslag. 
Mer specifika rekommendationer för IT-sektorn är att: 
 

• En bättre och större tillgång till väl beskrivna öppna data inom alla 
sektorer, inte bara miljösektorn, kommer kunna påskynda utvecklingen av 
miljöappar. Distributionen av appar till smarta telefoner och läsplattor har 
stor potential att påverka konsumtionsmönster i samhället. Det är idag 
enkelt att utveckla appar, men det faller ofta på att lättåtkomlig data och 
information saknas. Även om miljödata ofta är dyr och tidskrävande att ta 
fram, torde dataformat och tillgänglighet idag vara det främsta hindret för 
en mer offensiv app-utveckling. Bra metadata och enkla åtkomstformat till 
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data, framförallt via webtjänster, är kritiska komponenter som behöver 
anpassas till användarnas behov. 

 
• ”Internet of Things” är särskilt prioriterat för att möjliggöra smarta 

fabriker, smarta nät för elförsörjning, intelligentare transportsystem, och 
hållbar stadsutveckling. IT-sektorn har en mycket stor roll att spela i 
nyindustrialisering och i framtidens hållbara moderna tekniksamhälle. 
Både stora infrastruktursatsningar och stöd till IT-industrin kan krävas för 
att förverkliga innovationer som autonoma bilar och förarlösa tåg. Att 
utveckla, testa och demonstrera miljöinnovationer är viktigt både i befintlig 
infrastruktur, och särskilt i större nya infrastruktursatsningar.    
 

• Främja att företag inom IT-sektorn möts och etablerar samarbeten kring 
framtidsfrågorna.  
 

5.11.2. Nanoteknik 
För området nanoteknik är de övergripande rekommendationerna relevanta. Utöver 
dem är det av särskilt vikt att få en bra förståelse för nanoteknikens både 
möjligheter och risker. Idag framhävs ofta riskbilden, vilken i många fall beror på 
bristande kunskap, medan den miljönytta som denna teknologi kan skapa 
tydliggörs i mindre utsträckning. Det behövs en kunskapsöverföring bl.a. för att 
stärka hållbar och säker innovation och en samverkan för integrering av risk- och 
innovationsperspektiven. Som för alla tekniker finns också risker med nanoteknik. 
Dessa får bedömas och vägas mot nyttorna som tekniken åstadkommer. Några 
specifika konstateranden och rekommendationer är därför att: 
 

• Genomför åtgärder för att öka beställarnas kompetens inom detta område. 
Hos många beställare finns okunskap om nanoteknikens fördelar och 
möjligheter. Allsidiga beskrivningar kring nanoteknikens möjligheter och 
risker behövs för att skapa en verklighetsnära bild också kring miljönyttor 
för olika tillämpningar. Det är viktigt att beställare förstår dessa fördelar 
och möjligheter. Det är även viktigt att FoU-aktörer förstår beställarnas 
behov, krav och begränsningar. Det behövs bättre samverkan och 
kommunikation mellan beställare och utvecklare som gör kunskaper 
tillgängliga, och som gör att beställare vet om och vågar välja nanoteknik 
med hög miljöprestanda. 

• Stärkt legitimitet behövs. Användning av nanoteknik ska vara säker. 
Säkerheten bör kunna förmedlas på tydligt sätt. Detta kräver fortsatt 
forskning inom nanosäkerhet. Tillförlitliga, tillräckligt enkla och 
accepterade testmetoder för säkerhet behövs. Riskbedömningen är idag 
inte enkel, vilket ställer krav på bättre testmetoder. 

• Ett bra och tydligt regelverk behövs på EU-nivå. Det skapar gemensamma 
förutsättningar och tydliggör när risker föreligger och vad som behöver 
beaktas. 
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5.11.3. Bioteknik och naturbaserade lösningar 

• Många bioteknologier har långa utvecklingscykler. Det bör man ta hänsyn 
till och möjliggöra långsiktig projektfinansiering för miljörelaterade 
biotekniklösningar. Då den tekniska utvecklingstakten är snabb krävs 
kontinuerliga investeringar för inköp, drift och underhåll av dyrbar 
utrustning för att upprätthålla internationell konkurrenskraft. 
 

• Se över kraven på medfinansiering från industrin inom bioteknikrelaterade 
utlysningar, så att andelen extern finansiering i angelägna högriskprojekt 
ska kunna ökas. 
 

• Öka kännedomen om prioriterade miljöproblem som är särskilt lämpade 
för konstruktiva biotekniska och naturbaserade lösningar bland FoU-
aktörer. I detta kan ingå att stödja prioritering av insatser nära 
föroreningskällan (snarare än miljöskyddsåtgärder nedströms) och att 
utveckla lösningar på organiska avfallsproblem på ett mångsidigt sätt som 
också innebär produktion av högvärdesprodukter.  
 

• En revidering av regelverket för användande av genmodifierade 
organismer baserat på vetenskapliga principer för riskbedömning skulle 
möjliggöra framtagning av nya miljöbiotekniska lösningar.  
 

 
5.11.4. Rymdteknik  

• Rymdstyrelsens program för stöd till rymdtekniska tillämpningar (RyT) 
skulle i ökad utsträckningen kunna riktas in i utlysningsarbete och 
genomförande på miljötekniktillämpningar och rymdbaserad 
teknikutveckling med miljönytta. 
 

• Om Europeiska rymdorganet ESA:s medfinansiering av 
företagsinkubatorer i Sverige för rymdteknik (BIC, Business Incubators) 
snart beslutas i positiv riktning, bör deras utveckling kunna baseras i 
väsentlig utsträckning på miljöpositiv teknik- och företagsutveckling. Detta 
ESA-BIC initiativ, vilket innebär ett stöd för tre samverkande Science 
Parks i Sverige som kan fungera som inkubatorer för bl.a. 
rymdteknikavknoppningar och tekniköverföring, bör kunna samverka med 
Rymdstyrelsens verksamhet, företaget Umbilical Designs uppdrag att vara 
en del av det europeiska teknikmäklare-nätverket samt Spaceport Swedens 
innovations- och entreprenörsstödjande verksamheter. Innovationstävlingar 
skulle här kunna vara ett verktyg. 
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6. Uppdragets genomförande 
Uppdragets genomförande har involverat många av de aktörer som ligger i 
framkant med att utveckla den nya tekniken. Naturvårdsverket har, med stöd av 
IVL Svenska Miljöinstitutet, genomfört fyra tankesmedjor i form av dialoger med 
över 50 experter från företagskluster och spetsteknikföretag, branschorganisationer 
och forskningsinstitut samt universitet och högskolor. Uppdraget genomfördes 
efter samråd med Vinnova, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten och andra berörda 
aktörer. Förutom deltagande i tankesmedjorna så har också Almega, 
Swednanotech, Innovatum och KTH Bioteknik lämnat synpunkter på 
samrådsversionen av denna rapport. 
 
Denna rapport baseras till stor del på resultaten från tankesmedjorna, analys och 
bearbetning av dessa samt tidigare rapporter om spetsteknikers tillämpningar inom 
miljöområdet. 
 
 
6.1. Tankesmedjorna 
Tankesmedjorna om IT- och nanoteknik genomfördes i oktober 2014, och de om 
bioteknik och naturbaserade lösningar och om rymdteknik i januari 2015. 
Utgångspunkten för dialogerna i tankesmedjorna var att fånga upp erfarenheter och 
visioner från aktörerna om vilka affärsmöjligheter det finns inom 
miljöteknikområdet och vilken potential en ökad utveckling och användning av 
spetstekniker har att bidra till att vi snabbare och effektivare kan nå både 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
 
Tankesmedjorna var väl besökta av särskilt inbjudna deltagare från näringsliv, 
myndigheter och akademier. Totalt hade de fyra genomförda tankesmedjorna över 
50 kvalificerade medverkande. I korthet var det fyra frågor som diskuterades och 
redovisades:  
 

• Vilka möjligheter ger spetsteknikerna att nå miljömålen snabbare och 
effektivare? Vilka är dagens spjutsspetsexempel – och vad finns precis 
bakom hörnet? 
 

• Vilka möjligheter ser aktörerna för en ökad tillämpning av spetsteknik på 
miljöteknikområdet? 
 

• Vilka affärsmöjligheter finns med spetsteknik inom miljöteknikområdet?  
 

• Vilka hinder finns, särskilt när det gäller små och medelstora företag? 
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7. IT för miljön 
7.1. Beskrivning av IT-området 
Informationsteknologi (IT) är idag en integrerad del av samhället. Både företag 
och privatpersoner använder sig dagligen av IT-lösningar. Appar för smarta 
telefoner, plattor och datorer når ut till användare på bred front via integrerade 
distributionskanaler och företag får allt mer effektiva verktyg för att hantera 
information. Effektivare lagringsteknik utvecklas ständigt, och allt mer 
information samlas in från samhället och inom företag. IT-system påverkar 
också omvärlden genom att presentera och analysera data, styra 
reglerutrustningar eller hantera omvärlden fysiskt, som i robottillämpningar. Vi 
använder här i fortsättningen förkortningen IKT för informations- och 
kommunikationsteknologi (som motsvarar engelskans ICT) både för de 
tekniska komponenter och de mjukvaror eller algoritmer som behövs för att 
informations- och kommunikationsteknologier ska fungera. IKT omfattar även 
telefoni samt andra lösningar som använder internet som resurs. Det betyder 
att IKT består av en rad underliggande funktioner, var och en med sina 
specifika tekniklösningar: 

• Informationsbehandling och beräkningar (mikroprocessorer, integrerade 
kretsar, algoritmer och mjukvaror)  

• Input/output av data (tangentbord, sensorer och flödesmätare, kameror, 
bildskärmar, mikrofoner, högtalare och smartphones)  

• Fysiska utförare (styr- och reglerutrustning, robotik) 

• Lagring av data (hårddiskar, masslagringsenheter på datacentraler etc.) 

• Överföring av data (fiberoptik, trådlös radiobaserad kommunikation, andra 
fysiska nät, dataöverföring via IR eller UV etc.) 

 
Faktaruta 1:  
IT-system minimerar spetslast för fjärrvärmeleverantörer 
Genom att analysera och styra fjärrvärmeanslutna fastigheters belastningsprofil kan 
fjärrvärmeleverantörer minska både kostnader och miljöpåverkan. Företaget NODA 
Intelligent Systems AB har utvecklat en IT-baserad lösning kallad NODA Smart Heta Grid 
Solutions™ som möjliggör för fjärrvärmeleverantörer att nyttja de anslutna fastigheterna 
som värmelager för att jämna ut värmeproduktionen utan dyra ombyggnader. Den största 
fördelen med en jämnare värmeproduktion är att perioder med spetslast (perioder med 
extra stort uppvärmningsbehov) kan minimeras. Under spetslastperioder tvingas ofta 
fjärrvärmeleverantören stötta med fossila energikällor för att tillgodose behovet av värme. 
Det är både dyrt och påverkar miljön genom ökade utsläpp av bland annat koldioxid. 
 
De anslutna fastigheternas värmeanvändning mäts och analyseras kontinuerligt av 
systemet. Denna information använder systemet tillsammans med information om väder 
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och utomhusklimat för att förutse när perioder av spetslast är att vänta. Med denna prognos 
som grund kan NODA Smart Heat Grid sedan påverka styrningen av de anslutna 
fastigheternas värmeanvändning och utnyttja fastigheternas termiska tröghet för att jämna 
ut belastningen. Det kan till exempel fungera så att man kan värmer upp en fastighet i 
förväg för att sedan låta värmeanvändningen gå ner under de perioder då andra fastigheter 
värms upp. 
 
 http://www.noda.se/sv/smart-heat-grid 
 
 
7.2. Vad möjliggör affärer för IT inom 
 miljöteknik framöver? 
 
7.2.1. Förutsättningar för mer IT-lösningar inom miljöteknik 
IT är en integrerad del av många miljötekniklösningar idag, men är ofta inte den 
teknik som står för själva miljötekniken. För att få ut fler IT-lösningar som kan 
betraktas som miljöteknik listas ett antal förutsättningar och rekommendationer 
nedan som anses särskilt viktiga: 
 

• Rätt stöd och styrmedel är viktiga. IT-branschen har svårare att locka till 
sig riskkapital för miljöteknik. Efterfrågan behöver därför stimuleras med 
styrmedel. Marknadskrafter anses inte räcka till. 
 

• Innovation bör tas med som en del av offentlig upphandling. Kommunerna 
bör kunna agera testbäddar för nya innovationer inom miljöteknikområdet. 
 

• Avståndet mellan forskning och marknad måste minskas. 
 

• Miljöteknikbegreppet förknippas för många med klassiska områden som 
vattenrening, luftrening, återvinning etc. Det bredare synsätt som t.ex. EU 
har i sin Eco-innovation Action Plan, där förbättrad teknik med bättre 
miljöprestanda ses som miljöteknik, bör få en vidare spridning.  
 

• Miljötänkande bör i större grad inkluderas i IT-relaterade utbildningar. 
 

• App-utvecklare måste noga analysera hur miljöfrågor kommer användaren 
till nytta. 

7.2.2. Hinder för implementeringen 
Nedan listas ett antal hinder som branschen identifierade, vilka också kan vara 
relevanta för andra områden: 
 

• Avståndet mellan forskning och marknad är ofta mycket stort. Det är svårt 
att få ut lyckade innovationer på marknaden. 
 

• Investeringskostnaderna är ofta stora för utveckling och implementering 
hos företag. Det är svårt att få tillgång till det kapital som krävs om 
lösningarna inte är direkt riktade mot företagens kärnverksamhet. 
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• Kraven för offentlig upphandling hämmar möjligheterna för offentliga 
aktörer att tillsammans med entreprenörer anpassa en teknik eller 
innovation till ett specifikt användningsområde. 
 

• Företagen inom IT-sektorn arbetare ofta för isolerat med sina specifika 
områden, såsom hårdvara eller mjukvara, vilket hämmar utvecklingen nya 
system. 
 
 

7.3. Var ligger potentialen att nå miljömålen? 
Eftersom IKT ingår som en systemkomponent i nästan alla tekniska system och 
används i så stor utsträckning i samhället finns en mycket stor potential för IKT att 
förbättra och effektivisera både tekniska och administrativa system, och därmed 
bidra till positiva miljöeffekter. Däri ligger också dess potential för att bidra till 
miljömålen. Informationsinsamling, - analys, -visualisering och -distribution samt 
smarta/effektiva åtgärder baserade på insamlad information blir därför också 
områdets styrka för att bidra till miljömålen. 
 
Energieffektivare processorer och effektivare lagringsenheter kan till exempel 
minska energikonsumtionen från våra IT-system. Viss potential finns därför även i 
teknikutveckling inom det egna området. 
 
Uppdraget har fokuserat på fyra miljövalitetsmål. Inom dessa fyra områden finns 
det många exempel på hur IKT kan bidra till att nå målen. 
 
7.3.1. God bebyggd miljö 
Resultatet från IT-tankesmedjan visar att branschen främst tror på system för 
smartare styrning av energianvändning i byggnader, system för smartare 
transportlösningar, appar för förändrade konsumtionsmönster samt system för 
miljöövervakning. 
 
Branschen ser en potential i att, genom sensordata och prognoser, på ett effektivare 
sätt reglera energianvändningen i byggnader. Till exempel kan 
användningsmönster användas så att kylskåp kyls ned främst under perioder då 
dörren inte öppnas regelbundet, inomhustemperaturen i bostadshus kan hållas lägre 
då de står tomma, kaffeautomater kan automatiskt stängas av då användandet 
förutspås att bli lågt etc. För styrning av de olika tekniska systemen i byggnader 
används idag ofta ett BMS (Building Management System). Dessa spås kunna 
utvidgas då utvecklingen av ”Internet of Things” (sakernas Internet) går framåt och 
fler och fler apparater är uppkopplade och kan samla in data och integreras i 
centrala styrsystem.  
För att minska transportrelaterade problem finns det också många möjligheter där 
IKT kan spela en avgörande roll. I framtiden ses autonoma bilar som en möjlighet 
till att minska det totala antalet bilar som används i samhället. Behovet av 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

51 
 

parkeringsplatser minskar och rätt typ av fordon kan användas för resans ändamål 
då ett samhälle delar på en gemensam fordonspark.  
 
Andra möjligheter kan vara sensorförsedda miljöstationer där centrala system 
beräknar när det är som bäst att tömma stationerna. Samordning av olika 
transportbehov kan ge ett system som kan minska den outnyttjade 
transportvolymen. Det skulle göra att skillnaden mellan transportkapaciteten i 
samhället och samhällets faktiska transportbehov skulle minska.  
 
IKT kan också skapa möjligheter för oss att minska vårt dagliga resande och skapa 
resfria möten genom att skapa virtuella arbetsplatser där vi kan mötas utan att varje 
dag behöva bege oss till en fast arbetsplats. 
 
IKT har stor potential att påverka privatkonsumtion eftersom denna teknologi är en 
så välintegrerad del av vårt samhälle. Det kan skapa förutsättningar för att minska 
det personliga ägandet och i större utsträckning dela produkter och tjänster med 
andra vilket vi redan ser idag i allt större utsträckning, med bilpooler och liknande. 
Appar till telefoner, plattor eller datorer kan hjälpa konsumenter att göra smarta 
miljöval. Andra appar kan synliggöra hur vi förbrukar el, vatten och värme i vår 
vardag.  
 
Möjligheterna att samla in, dela och distribuera data från olika källor gör att IKT 
kan bidra till att skapa komplexa system för övervakning av både våra stads- och 
landsortsmiljöer. Sensordata kan kombineras med övervakning från luften med 
drönare för att analysera det aktuella tillståndet för de övervakade miljöerna, vilket 
kan utnyttjas för att skapa system för tidiga varningar av olika slag. Det kan vara 
till exempel trafikolyckor i stadsmiljön, lavinfara i fjällen eller brandfara i skogen. 
 
7.3.2. Giftfri miljö 
Företrädare för IKT-branschen anser att potentialen för att nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö främst ligger i konsumentpåverkan, miljöövervakning och 
reglerteknik, samt att minska kemikalieanvändningen vid elektronikproduktion. 
 
Möjligheter som togs upp var till exempel appar för att ge konsumenter råd och 
information om de produkter de konsumerar. Genom informationsdelning ges 
också möjligheten att införa en digital märkning av produkter som kan ge 
konsumenter information om dessas miljöprestanda när det gäller förekomster av 
substanser med möjliga eller faktiska toxiska effekter, och även andra 
miljöaspekter. 
 
Även inom området Giftfri miljö tror IKT-branschen att en minskning av det 
personliga ägandet har stor potential. Om vi kan dela på ett mindre antal produkter 
minskar den totala användningen av resurser.  
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Information från sensorer ses som en möjlighet att övervaka gifter i miljön, men 
kan också ge bättre möjlighet att styra processer för att minska 
kemikalieanvändningen. 
 
IKT är beroende av elektronikproduktionen som är en stor användare av olika typer 
av kemikalier under produktion. Branschen anser att den bör  försöka minska 
kemikalieanvändningen vid elektronikproduktion för att öka sitt eget bidrag till att 
nå miljömålet Giftfri miljö. 
 
7.3.3. Begränsad klimatpåverkan 
Redan idag finns ett antal IKT-baserade lösningar för att minska vår 
klimatpåverkan. Exempelvis finns ett antal system för att mäta och visualisera 
elförbrukning i hemmen för att få konsumenter att uppmärksamma och minska sin 
elkonsumtion. Appar för att påverka personers agerande ses även för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ha stor potential. Återigen tas delat 
ägande upp som ett sätt att minska klimatpåverkan. 
 
Förbättrad styrning och monitorering genom fler sensorer och bättre algoritmer ses 
som viktiga områden för branschen att arbeta med för att minska klimatpåverkan. 
Även att koppla samman befintliga system för att effektivisera samhället bedöms 
vara viktigt. ”Internet of Things” tros kunna leda till bättre dataunderlag och 
minskad energianvändning genom centrala styrsystem baserade på 
konsumtionsmönster, gröna energikällors tillgänglighet etc. 
 
Genom bättre teknik för virtuellt arbete kan det dagliga arbetsresandet minskas. 
Människor kan i större utsträckning arbeta från den plats där de befinner sig. 
Resandet i tjänsten kan minskas genom att allt fler virtuella resfria möten hålls. 
Utbudet av distanskurser bör också kunna öka i framtiden. Många universitet 
erbjuder idag så kallade MOOC (Massive Open Online Courses) som är 
tillgängliga för den breda allmänheten, vilket kan öka kunskapen i samhället och 
minska klimatpåverkan av transporter. 
 
Ett modernare transportsystem med autonoma bilar, bussar och tåg bedöms i 
framtiden avsevärt minska klimatpåverkan genom högre nyttjandegrad av 
fordonsparken samt optimerade transportvägar. 
 
IKT-branschen står själva för en stor energikonsumtion från serverhallar. Det 
bedrivs utveckling av effektivare algoritmer för att minska serverhallarnas 
energiförbrukning i framtiden, och för att nyttiggöra spillvärmen från dem. 
 
7.3.4. Ingen övergödning 
Eftersom en stor del av övergödningsproblemet kommer från jordbruket bedöms 
bättre system för att styra odlingsprocesser vara där IKT kan bidra mest till 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Sensorer för informationsinsamling av 
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relevanta data för traditionellt jordbruk bör kunna utvecklas för att minska risken 
för att gödsla för mycket eller vid fel tillfälle. 
 
Att använda IT för visualisering av miljötillståndet till exempel i Östersjön baserat 
på mätningar av halter av salt, syre, fosfor och kväve kan användas både i 
miljöarbetet och i utbildningar. Även orsaker till övergödning bör kunna 
visualiseras på ett tillgängligt sätt för att öka medvetandet om problemet hos 
allmänhet och beslutsfattare. 
 

7.4. Överblick över typer av tekniker med 
 potential 
 
De ovan nämnda rekommendationerna för att bidra till miljökvalitetsmålen kan 
sammanfattas till följande lista över tekniker eller områden där branschen bedömer 
att stor potentiell utväxling finns för investerade medel: 
 

• Internet of Things: När information kan samlas in från alla apparater i våra 
hem, företag och samhällen ges stora möjligheter att påverka och 
effektivisera hur vi använder energi och andra resurser. 
 

• Sensorutveckling: Både mätningar av signaler som inte kan mätas idag och 
utveckling av billigare sensorer så att det blir billigare att samla in 
information. 
 

• Styr- och automationsutveckling: Nya algoritmer och styrmodeller som gör 
att vi kan dra nytta av framtida stora informationsmängder. 
 

• Integrerade och automatiserade transportsystem: Nya 
automationsalgoritmer samt integrering av transportsystem kan 
effektivisera transporter och anpassa transportmedel till ändamålet. De kan 
även bidra till att minska antalet fordon i samhällets fordonspark och öka 
utnyttjandet av dem. Vidare leder detta till minskat behov av 
parkeringsplatser i stadsmiljön. 
 

• Beteendepåverkan: Väl etablerade distributionskanaler gör det möjligt att 
nå ut med appar som kan påverka de beslut vi fattar. Konsumenter kan till 
exempel erbjudas information om produkter och få hjälp att göra medvetna 
konsumentval för miljön eller ges möjlighet att i större utsträckning dela 
ägande av kapitalvaror eller öka produkters återanvändning. 
 

• Energieffektivare hård- och mjukvara: Serverhallar och 
datalagringsenheter använder mycket elektrisk energi. Utveckling av 
effektivare algoritmer och hårdvara kan minska energianvändandet i IT-
sektorn. T.ex. drivs nu utvecklingen av nya processorer baserade på 
hjärnans uppbyggnad. Dessa konsumerar en bråkdel av den energi dagens 
processorer fordrar. 
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7.5. Nuvarande och framtida 
 tillämpningsområden 
 
Områden som diskuteras främst i närtid är olika typer av konsumtionspåverkan. 
Den snabba distributionen av appar i mobiler ger möjligheten att snabbt nå ut till 
många användare vilket kan attrahera företag att delta. Några exempel som togs 
upp under tankesmedjan var: 
 

• Appar för att dela tjänster, t.ex. privata transporter eller samordning av 
resor.  

• Produktbibliotek, dvs. appar för att hyra eller låna saker, t.ex. 
klädbibliotek, verktygspooler, bilpooler etc. 

• Anmälning av funktionsfel i samhället – app som man tar foton med, t.ex. 
hål i gatan, fulla papperskorgar, klotter, grus på trottoarer etc. 
Informationen med lägesdata skickas direkt till rätt samhällsfunktion som 
kan åtgärda problemet.  

• Gröna appar för medvetna konsumentval i mobilen. 
• Livsmedelshandel. Information om lokala erbjudanden på mat som närmar 

sig bäst före datum. 
• Specifika sensorer för processtyrning i industrin och för övervakning i de 

urbana försörjningssystemen. 
 
För sådant som ligger något längre in i framtiden togs följande exempel upp:  
 

• Visualiseringsverktyg för stadens energi- och resursflöden.  
• Mer utbredd användning av 3D-skrivare. Kan erbjuda lokal tillverkning av 

3D-utskrivna produkter (3D-butiker). 
• Smarta kylskåp som genomför beställningar från centrallagret vilket ger 

samordnade och minskade transporter. 
• Energilagringssystem.  
• Transport/Process/Livsmedel: samdistribution av varor mellan företag. 
• Spårbarhet av produkter och livsmedel – ”eco-friendly”.Scanna med app 

(gul/grön/röd-miljömärkning). 
• Smarta hemmet, med smarta elnät och smart styrning av värme och 

ventilation. 
• Förarlös spårbunden trafik.  
• Processoptimerad produktion och återvinning, där återvinnig av material 

och energi kan leda till ”Zero waste”. 
• Tillverkning där tillverkningen av olika produkter genomförs i samma 

produktionsanläggning ”on demand”. 
 
På mycket lång sikt togs följande förslag upp 
 

• Förarlösa bilar.  
• Virtuella semestrar.   
• Funktionsföränderliga hem, hemmet anpassar sig efter tid på dygnet t.ex. 

kontor på dagen, vardagsrum på kvällen och sovrum på natten. 
• Livsmedelsrobotar och lokal produktion i städer.  
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• Delningsbaserad ekonomi med väsentlig mindre mängd privata ägodelar. 
• 3D-skrivare som skriver ut ditt egenritade hus. 
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8. Nanoteknik för miljön 
 
8.1. Beskrivning av nanoteknikområdet  
Nanovetenskap och nanoteknik handlar om att studera och skräddarsy 
materialstrukturer i storleksordningen 1–100 nanometer, där 1 nanometer = 1 
miljarddels meter. Beroende på ämne får det plats 8–10 atomer på en nanometer. 
Som jämförelse har ett hårstrå en diameter på 20 000–100 000 nanometer.  Flera 
teknik- och vetenskapsområden arbetar med nanoteknik, vilket gör det till ett 
tvärtetenskapligt område, där nya lösningar inom t.ex. elektronik, mekanik, kemi, 
biologi och medicin tas fram. 
 
Nanotekniken betraktas internationellt som ett framtidsområde som kan skapa stora 
nyttor inom näringslivet, men också inom miljöområdet i vid mening. Betydande 
forsknings- och utvecklingsinsatser sker både inom företagen och från staternas 
sida. Samtidigt finns det en oro kring tekniken, på grund av faktiska eller möjliga 
negativa miljö- och hälsoeffekter orsakade av användning av nanoteknik. 
Nanoteknik är inte bara ett framtidsområde som kommer att påverka Sverige på 
många olika områden, utan något som redan finns närvarande på både konsument- 
och företagsmarknaderna. Nanomaterial används redan idag bland annat i 
elektronisk utrustning, bilar, sportutrustning, leksaker, kläder, hushållsprodukter, 
hygienartiklar, kosmetik och livsmedel.  
 
Vinnova bedömer att det finns en rad befintliga nanotekniska områden som kan 
stärka näringslivet inom olika branscher. Exempelvis är beläggningar och 
kompositer för minskad friktion, framtagna med nanoteknik, redan viktiga för 
fordonsindustrin. Bränsletillsatser, katalysatorer, batterier och superkondensatorer 
framställda med nanoteknik kan inom en snar framtid komma att spela en central 
roll. För förnyelsebar energi kan nya produkter för solceller och vindkraft använda 
sig av nanotekniken. Inom byggindustrin kan kompositer, beläggningar fyllda med 
partiklar och andra avancerade material stärka och skydda byggnadsmaterial eller 
minska nedsmutsningen. Andra exempel kan hittas inom produktionstekniken där 
nanomaterial effektiviserar genom att minska behovet av underhåll, ökar 
precisionen, minskar friktionen och underlättar tillverkningsprocesser. 
Tekniklösningar för bättre vattenrening är ett annat område. 
 
Nanoteknikbaserade miljöinnovationer kan endera vara själva teknikkärnan i 
produkten, till exempel nya nanoteknikbaserade solceller, eller vara en viktig del 
av en större komponent, såsom nanoteknikbaserade lågfriktionsytor i axlar eller 
kugghjul.  
 
Mycket av riskerna med nanoteknik beror på huruvida det rör sig om 
nanoteknologiska material i form av partiklar, strukturer hos ytor eller 
bulkmaterial, och på vilken storlek och andra egenskaper partiklarna har. Det finns 
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många olika typer av nanopartiklar och nanomaterial med olika egenskaper och 
nyttor. Partiklar kan vara fria, ligga i en vätska, vara bundna till en yta eller 
inblandade i ett fast material. Ytstrukturer kan bestå av funktionella strukturer på 
ett bulkmaterial eller funktionella filmer i nanometerstorlek. Detta gör det svårt att 
ge generella omdömen om risker. I många tillämpningar är dessutom nanopartiklar 
fästa på andra ytor, vilket ändrar egenskaperna. Med god kunskap och 
riskbedömning kan tekniken bidra till bättre lösningar för många tillämpningar. 
Nanoteknik är en verktygslåda för att kunna skräddarsy egenskaper hos material, 
allt från material för energilagring till nya läkemedel eller byggnadsmaterial. 
Nanotekniken är i hög grad en generellt främjande teknik som kan användas på 
många olika områden. 
 
Faktaruta 2:    
Nanoteknik hjälper luftfilter till högre miljöprestanda 
Luftfilter är en vanlig produkt i många sammanhang både för byggnader och för 
utrustning. Företaget Dinair har tillsammans med Swerea IVF utvecklat ett nytt filter som 
har högre miljöprestanda. I filtret kombineras valet av förnyelsebart material med 
nanoteknik för lågt tryckfall. Tryckfallet under drift är den enskilt viktigaste faktorn för 
hur miljövänligt ett filter är, sett i ett livscykelsperspektiv. Filtret används för 
tilluftsmiljöer som är lätt till måttligt smutsiga. 
 
Luftfiltret använder nanofibrer som tillverkas genom elektrospinning. Genom att belägga 
ett filter med nanofibrer uppnås en extremt högeffektiv filtrering med ett mycket lågt 
tryckfall över filtret, vilket i sin tur minskar energin som krävs för driften. Nanofibern 
läggs på en väv av PLA (Polylactic Acid) som är baserad på växtstärkelse då den i sig inte 
är ett tillräcklig starkt material. 
Produkten, som heter GreenFlo, har lägre begynnelsetryckfall än konventionella påsfilter 
gjorda av glasfiber. Tryckfallsutvecklingen är flack och energisnål i tilluftsmiljöer som är 
lätt till måttligt smutsiga (ODA1-2). 
 
Enligt Dinair minskar utsläppen med 10 kg CO2 per helmodul genom användning av 
förnyelsebar råvara (PLA) för en del av filtret. Nanofibrerna  bidrar till lägre 
energiförbrukning, genom ett minskat tryckfall i snitt med 25 Pa ( helmodul 3400m3/h, 
4000 drifttimmar, 50% η). 
 
http://www.dinair.se 
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8.2. Vad möjliggör affärer för nanoteknik 
 inom miljöteknik framöver? 
 
Under tankesmedjan för nanoteknik diskuterades förutsättningarna för att 
nanoteknik ska kunna bidra med miljötekniska lösningar som hjälper till att uppnå 
miljömålen. 
8.2.1. Förutsättningar för fler lösningar inom miljöteknik  
Olika förslag har förts fram främst i tankesmedjan för att öka möjligheten för 
nanoteknik att bidra till att nå miljömålen. 
 

• Upphandling 
o Teknikupphandling: Det efterfrågas upphandling av nya 

tekniklösningar från myndigheter, både nationellt och regionalt. 
o Innovationspartnerskap, där upphandlingen avser både ett 

innovationsarbete och den utvecklade varan eller tjänsten. Detta 
övervägs på EU-nivå. 

o Innovationsupphandling där innovativa lösningar upphandlas är en 
möjlighet. 
 

• Innovationstävlingar, där myndigheter efterfrågar nya lösningar fyller 
en funktion. Vissa småföretag lyckas delta, men det är dock för 
komplicerat och tidskrävande för många småföretag.. 
 

• Samarbete inom miljö-, närings- och innovationspolitik är väsentligt 
för att skapa ett gemensamt synsätt och därmed också tydlighet för 
företag, myndigheter och akademi, därför bör sådant starta med 
samordning på departementsnivå.   
 

• Kravställande kund bör vara med tidigt i utvecklingen. 
 

• Kunderna bör ges möjlighet att träffa innovativa företag via nätverk. 
 

• Stöd för teknikverifiering och demonstration är viktigt. Det kan göras 
via forskningsinstituten och kan också vara en del av 
teknikupphandling. I de fall det finns stöd för teknikverifiering kan 
dessa vara för lite kända och behöva kommuniceras bättre. 
 

• Högre men rimliga krav från tillståndsgivande myndigheter kan 
hjälpa till att introducera ny teknik. 
 

8.2.2. Hinder för implementeringen 
Under tankesmedjorna diskuterades också ett antal hinder för implementering av 
nanotekniken som miljöteknik. Främst nämndes: 

• Ofta finns en ensidigt negativ bild av nanoteknik. En mer allsidig bild hos 
allmänheten och hos potentiella kunder som belyser nyttor är viktig. 

• 50% finansiering vid stöd från offentliga aktörer är svårt att få, speciellt för 
innovativa mindre  företag. När man ska gå mot marknaden har man inte 
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pengar att satsa just då och återbetalningen av innovationsinsatsen sker ofta 
senare, vilket gör det svårt att motfinansiera i flera skeden. 

• Kunskapen på beställarsidan är begränsad, både i industrin och hos 
offentliga aktörer. Det gör att nanotekniklösningar inte efterfrågas, då man 
antingen inte vet om dessa eller är osäker på funktion och prestanda. 
 

• Alltför sällan förenas teknikkunskap med entreprenörskap, vilket gör att 
många goda lösningar inte når ut på marknaden., ett problem som är 
relevant också för andra spetsteknikområden. 

  
8.3. Var ligger potentialen att nå 
 miljökvalitetsmålen? 
I tankesmedjan diskuterades möjliga tekniker som kan underlätta att uppnå de fyra 
miljökvalitetsmål som uppdraget har fokuserats på. Det finns många exempel på 
hur nanoteknik kan bidra till att nå dessa mål. 

 
8.3.1. God bebyggd miljö 

• Smutsavvisande färg som minskar kemikalieanvändningen.  
• Dagsljusgenomsläppliga material som minskar belysningsbehov. 
• Isoleringsmaterial med bättre egenskaper som minskar energibehov för 

uppvärmning. 
• Lättare och mer hållbara material, tunnare väggar, vilket ger bättre 

byggprocesser och minskad materialanvändning. 
• Vattenreningsteknik som möjliggör lokal återanvändning av vatten (t.ex. 

filter på nanocellulosa), också för gråvatten. 
• Soldämpande fönster och glasfasader. 
• Solceller i byggd miljö. 
• Katalyserande ytor för luftrening. 
• Självrengörande ytor. 
• Sensorer som möjliggör bättre styrning både i byggnader och av t.ex. 

trafikflöden, såsom kväveoxid-sensorer som mäter avgasnivåer i luft. 
 

8.3.2. Giftfri miljö 
• Katalyserande ytor, t.ex. katalytiska luftfilter för nedbrytning av komplexa 

organiska ämnen (lukter m.m.). 
• Billig nanodiagnostik för minskad antibiotikaanvändning inom kött-, 

mjölk- och äggproduktion. 
• Filterteknik (se god bebyggd miljö, vattenrening). 
• Effektivare läkemedelsleverans i kroppen – användningen av kan minska 

utsläpp av läkemedel till naturen.  
• Desinfektion med nanoteknik (går in under samtliga miljökvalitetsmål). 
• Ytor som smutsas ned mindre eller har mindre risk för nedisning (anti-

icing) minskar kemikalieanvändningen. 
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8.3.3. Begränsad klimatpåverkan 
• Solceller och energieffektiva belysningsdon ger mindre utsläpp från 

elframställning.  
• Lägre energiåtgång genom nanoteknik, t.ex. lägre bränsleförbrukning, 

bland annat genom lägre friktion mellan rörliga delar, vilket ger högre 
verkningsgrad. 

• Förnybara nanomaterial i elektrisk energilagring – miljövänlighet i hela 
livscykeln för batterier och kondensatorer. 

• Superhydrofobiska ytor – minskar bränsleanvändning i 
fordon,vindkraftverk, reningsverk. 

• Lättare och mer hållbara material, minskar klimatpåverkan från 
materialtillverkning och i också i byggande.  

• Nanoteknik för lagring av el från sol-el. 
  

8.3.4. Ingen övergödning 
• Nanoteknisk ytbeläggning (fotokatalytiska, hydrofila eller  hydrofoba ytor) 

minimerar behovet av rengöringsmedel – minskar utsläpp av fosfater och 
andra kemikaler från rengöringsmedel.  

• Reaktiva (absorberande) material för avskiljning av kväve och fosfor i 
vatten eller andra typer av filter baserade på nanoteknik. 

• Självrengörande ytor – lägre kväveoxid-utsläpp ger lägre nitrathalter i 
sjöar. 

• Mätning av gödningsstatus ger möjlighet att minska användning av 
gödselmedel. Här kan nanoteknik-sensorer ge stöd för bättre och mer 
precis dosering av gödsel. 

 
8.4. Överblick över typer av tekniker med 
 potential 
Nanoteknik är ett brett område där olika tekniker och tillverkningsmetoder används 
för många olika tillämpningar. Några tekniker och funktionaliteter som kan nämnas 
är: 
 

• nanotrådar 
 

• porösa strukturer som skapar lätta och stabila strukturer och som kan vara 
högisolerande 
 

• ytbeläggningar t.ex. för 
o funktionella ytor där kemiska reaktioner sker 
o ytor som är fuktavvisande eller smutsavvisande 
o ytor med lägre friktion 
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8.5. Nuvarande och framtida 
 tillämpningsområden 
Sammanfattningsvis kan nanotekniken ge positiva bidrag till att utveckla och 
förbättra olika miljösystem inom olika branscher och teknikområden. 
 

• Miljöteknik i snäv mening, det vill säga teknik för rening av vatten, luft 
och mark eller som förhindrar skadliga emissioner till dessa media samt 
teknik för avfallsminimering. 
 

• I byggnadssektorn kan många tillämpningar ses: 
o Teknik för att producera, distribuera eller lagra förnybar energi, t.ex. 

solceller i byggnader. 
o Lätta och materialsnåla konstruktioner, som genom detta indirekt 

sparar energi och naturresurser som kan användas t.ex. i 
byggsektorn.  

o Ytor som stöter bort smuts eller vatten. 
o Flödesreglerande ytor och material, som släpper igenom eller 

hindrar flödet av värme, luft eller ljus, även högisolerande material 
i bland annat byggnader. 
 

• System för effektivt elproduktion och användning, t.ex. solceller, förhindra 
nedisning på vindkraftverk och effektiv belysning. 
 

• Ytor med låg friktion, som ger lägre energianvändning i tekniska 
applikationer. 
 

• Teknik (sensorer) för mätning eller övervakning av substanser, 
koncentrationer eller fysiska parametrar i yttre miljö, byggd miljö eller 
inom produktionen. 
 

Nedan ges en överblick över möjliga lösningar och när de bedöms kunna införas i 
tid enligt tankesmedjan. 
 

8.5.1. Nu och i nära framtid 
• Ytbeläggningar med speciella egenskaper, t.ex. antifouling (som hindrar 

påväxt av alger och andra organismer på båtskrov).  
• Dricksvattenrening med nanoteknik, Legionella-rening för dusch med 

nanoteknik (se faktaruta 4). 
• Mesoporösa bärare för att öka lösligheten hos svårlösliga läkemedel. 
• Bioinspirerade biomaterials (nanocellulosa m.m.). 
• WiFi-kopplade sensorer (miljöövervakning). 

 
8.5.2. På medellång sikt, 2020–2030 

• ”Smart belysning” som enskilda installationer. 
• Personalized medicine. Målsökande läkemedel t.ex. inom 

cancerbehandling. istället för konventionella läkemedel som intas oralt.  
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• Nanoporösa material (filtrering, katalys, medicinteknik, energi, 
isoleringsmaterial). 

• Tandem-solceller utan koncentratorer. 
• Ultrafiltreringsmaterial (billigt och komposterbart). 
• Sensorer för ”allt”. 
• Effektiva energibärare för sol-el. 
• Nya batterier för elbilar, batterier baserade på organiska 

nanostrukturmaterial. 
 
 

8.5.3. På längre sikt, efter 2030 
• ”Smart belysning” integrerat i byggmaterial. 
• Högeffektiva bränsleceller. 
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9. Bioteknik och 
 naturbaserade lösningar för 
 miljön 
9.1. Beskrivning av detta teknikområde 
Bioteknik förknippas ofta med läkemedelsindustri, genetisk modifiering av grödor 
och forskning om DNA, enzymer eller andra cell- eller molekylärbiologiska 
områden. Den internationella Konventionen om biologisk mångfald definierar dock 
begreppet vidare än så och inkluderar alla tekniska applikationer som bygger på 
användning av levande celler, delar av organismer eller hela organismer. Även 
substanser och molekyler som kommer från levande organismer innefattas i 
definitionen. Begreppet bioteknik har i det här uppdraget kompletterats med 
”naturbaserade lösningar”, dvs. då naturens lösningar direkt används eller fått 
inspirera till olika typer av tekniker i det moderna samhället. Detta i ett försök att 
inbegripa fler aspekter av den egentliga betydelsen av bioteknik, dvs. livets teknik, 
än den traditionella användningen av begreppet. 
 
För detta uppdrag, i vilket framtida möjligheter ska identifieras som kan bidra till 
att Sverige blir en biobaserad ekonomi enligt den strategi som lades fram 2012 
(Formas, 2012), behöver alla typer av lösningar där naturen utnyttjas som 
inspiration, råvara eller verktyg inbegripas. Denna tolkning av begreppet bioteknik 
medför att området får en stor bredd och inbegriper områden som t.ex. byggande, 
textilier, nya material baserade på biomassa, urban odling, vegetationssystem för 
vattenrening, biomimetik och naturinspirerade lösningar (för vitt skilda 
applikationsområden som t.ex. bränsleinsprutning och ventilation)  utöver de 
områden som mer traditionellt associerats med ordet bioteknik. 
 
2012 lades en strategi fram för hur Sverige ska kunna bli en biobaserad ekonomi 
(Formas, 2012). I den beskrivs hur naturen ska förse livsmedels-, energi- och 
materialbranscherna med förnyelsebara råvaror. För att nå dit behövs en utveckling 
av befintliga tekniker, nya användningsområden för befintliga tekniker, utveckling 
av nya tekniker och även tekniksprång inom flera områden. Därför är det viktigt att 
dels veta var fronten går inom de olika områdena, dels att föra samman aktörer, 
som hittills inte haft så mycket samröre, för att de ska diskutera sig fram till nya 
förslag på lösningar relaterade till utmaningen om att ställa om till en biobaserad 
ekonomi. 
 
Även utvecklingen av innovativa användningar av växter för att skapa urbana 
ekosystemtjänster är en del av bioteknik och naturbaserade tekniker och system 
som får en ökad tillämpning i Sverige och globalt. Exempel på detta är avancerade 
gröna tak, byggnadsnära vegetation för lokalt omhändertagande av dagvatten, 
anlagda våtmarker som klimatanpassningsåtgärd för att minska följdverkningarna 
av stora regnmängder, nytänkande anläggningar av parker eller grönstruktur i 
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anslutning till trafikinfrastrukturen samt urban växtodling och andra slag av 
livsmedelsproduktion i staden. Dessa åtgärder bygger alla på en kombination av 
traditionell teknisk kunskap och biologisk kompetens i olika former.    
 
I förlängningen av naturbaserad kunskap som kan utveckla gröna innovationer och 
miljöteknik finns biomimetik och industriell symbios. Biomimetik innebär att 
teknisk reproducera en lösning på ett problem eller behov, som evolutionen skapat 
hos en viss organism i naturen. Ett exempel är lotusblommans fett- och 
smutsavstötande nanostrukturerade ytstruktur hos bladen, som kopierats av en 
svensk tillverkare av fasadfärg. Industriell eller urban symbios handlar om att 
koppla samman energi- och materialflöden mellan olika verksamheter för att 
åstadkomma integrerade kretsloppsanpassade system och därmed använda resurser 
på ett effektivt sätt. Ett exempel är att ett företag använder överskott av energi eller 
en restprodukt från ett annat företag, eller biogaskedjan i många städer, där avfall 
och VA-slam rötas, gasen uppgraderas och används som fordonsgas i 
stadsbussarna, och rötresten förs till någon slags odlingssystem.  
 
Bioteknik – i den betydelsen det har i föreliggande rapport – har identifierats som 
ett av de nyckelområden som visar störst potential att möjliggöra en omställning till 
en biobaserad ekonomi. Detta avspeglas i många utlysningar från de större 
forskningsfinansiärerna samt att det startats många forskningsprojekt och företag 
med innovativa idéer som ofta bygger på kombinationer av etablerade tekniker i 
nya applikationer.  
 
Faktura 3: Veg Tech 
Ett sätt att förbättra miljön i urbana områden är att skapa så kallade gröna tak och fasader. 
Detta bidrar till förbättrad luftrening, underlättad dagvattenhantering och ökad trivsel för 
invånarna. Det ökar även den biologiska mångfalden i staden. Företaget Veg Tech är ett av 
de första företagen som utvecklade detta koncept i stor skala och de erbjuder flera olika 
alternativ för lösningar vad gäller gröna tak och fasader. Den vanligaste lösningen är s.k. 
sedumtak. Sedum (fetknoppsväxter)  är ett växtsläkte med arter som är härdiga för svenskt 
klimat, är lättskötta samt vars vikt inte blir för hög vid vattenmättnad. Antingen hela eller 
delar av tak, fasader, gårdsutrymmen etc. kan utnyttjas. Genom att inte lägga sedum på 
hela tak- eller fasadytan går tekniken t.ex. att kombinera med solceller. Veg Tech anpassar 
sina lösningar till varje enskilt fall och erbjuder för detta både olika kombinationer av 
växter och planteringslösningar.  
 
Veg Tech erbjuder även lösningar för olika typer av vattenmiljöer som kan användas i t.ex. 
dammar för dagvatten, lakvatten och avloppsvatten, hamnar och gamla 
reningsanläggningar samt där erosionsskydd behövs. Även dessa vattenmiljölösningar 
bidrar till en ökad biologisk mångfald, samt bidrar till förbättrad landskapsbild och kan 
reducera algblomning. 
 
Mer information och inspiration till lösningar finns på Veg Tech:s hemsida:  
http://www.vegtech.se 
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9.2. Vad möjliggör affärer för bioteknik inom 
miljöteknik framöver? 
 
9.2.1. Förutsättningar för fler lösningar inom miljöteknik  
Idag finns många nya tekniker på olika stadier av utveckling – från laboratorie- till 
pilot- och demonstrationsskala – men det är betydligt färre som når 
kommersialisering i full skala. Inte sällan är orsakerna till det att förutsättningarna 
inte är de rätta. Nedan listas några identifierade förutsättningar för att fler 
biotekniska lösningar skulle kunna nå ut på marknaden. 
 

• Bättre resurseffektivitet är en viktig faktor som många biotekniklösningar 
kan bidra till. Än så länge konkurrerar dock nya biotekniker med 
etablerade fossilbaserade, som dessutom använder en råvara som idag är 
ganska billig. Den situationen har förstärkts med den senaste tidens 
nedgång i oljepriset. 
 

• För att biotekniker ska kunna vara konkurrenskraftiga behöver mer än 
ekonomi vara ett incitament. Ett brett systemperspektiv visar tydligt 
teknikers styrkor och svagheter samt förutsättningar för att en idag 
ogynnsam teknik ska bli gynnsam. Exempel på sådana förutsättningar, som 
kan förändra graden av miljönytta med en teknik, är tillgång på råvara i 
konkurrens med andra användningar av densamma och teknikutveckling 
som innebär att annan kvalitet av biomassa blir användbar för tekniken i 
fråga. 
 

• Nya finansieringsformer för att ta nya biotekniklösningar från pilotskala 
till demoskala behövs. Ofta är den ekonomiska risken att vara först med att 
investera i ny teknik stor, vilket gör att många företag vill vänta tills 
tekniken visat sig fungera. Det finns sällan något stort värde i att vara först. 
 

• Fler attraktiva mötesplatser mellan forskare, entreprenörer, företag, 
kommuner/regioner och myndigheter behövs där man träffas 
förutsättningslöst för att utbyta kunskaper, erfarenheter etc. 
 

• Det måste finnas fler möjligheter att meritera sig för finansiering än genom 
akademiska publikationer. Detta gäller huvudsakligen entreprenörer, 
institut, konsulter m.fl. 
 

• Nya affärsmodeller som bygger på undvikande av ”split incentives”. Ett 
exempel är byggnadsvegetation, som minskar mängden dagvatten; det är 
inte i första hand fastighetsägaren/byggföretaget som tjänar på denna utan 
kommunen. 
 

• System som bygger på belöningar i stället för straff, dvs. någon form av 
premie till dem som vågar ta risken att använda icke etablerade 
tekniklösningar och därmed bidrar till kunskap och vidareutveckling av 
omogna tekniker. 
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9.2.2. Hinder för implementeringen 
 
Liksom för många områden finns det även för biotekniken ett antal generella 
hinder för implementering av ny teknik och innovationer, varav följande 
identifieras i hela branschen: 
 

• Svårt att överbrygga utvecklingssteget från pilot till en första storskale-
tillämpning. Det krävs mycket pengar för att ta det steget, och det är svårt 
att få kunder som är villiga att ta risken med att vara först. I stället väntar 
de gärna tills de kan vara tvåa eller trea och därmed se om tekniken i fråga 
verkligen fungerar i full skala. 
 

• Nya material, som kräver ny processutrustning har svårt att etablera sig i 
branscher som redan investerat stora belopp i befintlig processutrustning. 
 

• Krav på medfinansiering från företag vid publika utlysningar, är ibland 
hämmande just på grund av ovanstående svårighet. En miljöteknik är inte 
alltid ett enskilt företags sak, utan en bransch- eller rent av en 
samhällsfråga.  
 

• Tidigare satsningar på s.k. miljövänliga innovationer av bioteknik har 
ibland visat sig inte vara så miljövänliga som först ansågs, t.ex. produktion 
av vegetabiliska oljor, som medfört avverkning av speciellt värdefulla 
biotoper, eller vissa tekniker för energi från biomassa, där råvaran 
konkurrerar med matproduktion. Det finns därför ibland en viss skepsis hos 
kunder och allmänhet huruvida något nytt verkligen medför de miljövinster 
som påstås. 
 

• Rådande krav gällande offentlig upphandling hämmar möjligheterna för 
offentliga aktörer att tillsammans med entreprenör anpassa en teknik eller 
innovation till ett specifikt användningsområde eller -ställe. Många 
biotekniker är inte sådana att man köper ett färdigt paket. I stället krävs 
ofta anpassning av tekniken till varje enskild applikation och det är då 
viktigt att kund och leverantör har ett gott samarbete för bästa resultat. Ett 
exempel på detta är byggnadsintegrerade växtsystem, som behöver 
anpassas för varje enskild anläggning, då dessa har olika 
byggnadsmaterial, väderförhållanden, avvattningsmöjligheter etc. att ta 
hänsyn till.  
 
 

9.3. Var ligger potentialen att nå miljömålen? 
 
Biotekniska lösningar är inte per automatik miljövänliga eller har potential att bidra 
till att de utvalda miljökvalitetsmålen uppnås. Många teknikers miljöprestanda 
beror på vilka systemgränser som används när de utvärderas. I vissa fall är mycket 
lokala systemgränser de riktiga och ibland måste utvidgade system användas. 
Exempel på när snävare systemgränser är tillämpbara är urban odling, olika 
bioteknikbaserade ytbehandlingar och anläggningar för enskilda avlopp. 
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Ibland är i stället utvidgade systemgränser viktiga, till exempel för tekniker som 
bygger på användning av biomassa. Det innebär att alternativa användningar av 
samma råvara måste inkluderas i miljöprestandabedömningen, då tillgången på 
råvaran är begränsad. Även om det i dagsläget inte råder brist på biomassa i 
Sverige, är det viktigt att förstå hur en viss biomassabaserad teknik står sig i 
jämförelse med andra som använder samma råvara. Det är dock, av flera skäl, 
viktigt att inte genast förkasta en ny teknik som inte presterar lika bra som en 
etablerad. Här följer några exempel: 
 
- En ny bioenergiteknik kan prestera sämre på totalen (dvs. utbyte med 
 avseende på både el och värme) jämfört med en etablerad teknik, men ge 
 mer el eller annan mer värdefull energi. Värmebehovet kan då lösas på 
 annat sätt, t.ex. genom utnyttjande av tillgänglig, oanvänd restvärme från 
 annan källa, och man får alltså mer av en mer värdefull energiform jämfört 
 med vad en etablerad teknik ger. Exempel på detta är några av de tekniker, 
 som är under utveckling för framställning av drivmedel från ved, jämfört med 
 förbränning av densamma i ett kraftvärmeverk. 
 
-  Det kan finnas utvecklingspotential i en ny teknik, som inte kan genomföras 
 förrän den körts i minst demoskala och därvid genererat tillräckligt med 
 erfarenheter och kunskaper. 
 
-  En ny teknik kan medföra minskat beroende av råvara från en osäker källa, 
 eller på annat sätt minska ett icke önskvärt politiskt eller ekonomiskt 
 beroende. 
 
Det är också viktigt att, i bedömningen av en biotekniklösning, se till eventuella 
synergier och/eller konflikter mellan olika miljökvalitetsmål. En viss teknik kan till 
exempel minska användningen av giftiga ämnen, men kräva mer energi än en 
alternativ teknik.   
 
Bland den mängd och stora bredd av lösningar som finns inom den definition av 
bioteknik som föreliggande uppdrag använder, finns flera exempel på hur 
spetsteknik kan bidra till uppfyllandet av dessa miljökvalitetsmål. Gemensamt för i 
princip alla dessa lösningar är dock att de inte är några ”one technology fits all”-
lösningar utan måste utvärderas i varje enskilt fall. 
 
9.3.1. God bebyggd miljö 

• Urban odling 
• Biomassabaserade struktur- och täckmaterial för byggnader 
• Slutna system av t.ex. avfall, vatten, lösningar som bygger på cirkulär 

ekonomi 
• Integrerade funktioner, t.ex. renande växter, självläkande betong 
• Biomimetik för nya ventilationssystem 
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9.3.2. Giftfri miljö 
Begreppet gift associeras ofta till kemikalier. Det är i detta sammanhang viktigt att 
komma ihåg att även biologiska organismers försvarssystem mot olika typer av 
angrepp baseras på kemiska substanser. ”Biologiskt” är alltså inte alltid att likställa 
med ”giftfritt”. Gemensamt för de biologiska systemen är dock att för de 
substanser som naturens system bildar, finns det oftast nedbrytningssystem, vilket 
inte alltid är fallet med s.k. ”icke naturliga” ämnen. Det är För att kunna bedöma 
huruvida en teknik verkligen bidrar till minskad användning av gift är det alltså 
viktigt att veta på vilket sätt den biologiskt producerade substans som används 
utövar sin effekt. 
 
Textiltillverkning innehar i sammanhanget en särställning. Traditionell 
bomullsproduktion kräver stora mängder vatten och kemikalier och därför röner nu 
vedbaserade textilier, som t.ex. viskos, stor uppmärksamhet. Föreliggande rapport 
har ett huvudsakligen svenskt fokus och idag sker ingen textiltillverkning i Sverige. 
Branschen har ändå svensk relevans eftersom den svenska skogen redan idag bidrar 
med råvara i form av s.k. dissolving massa (massa bestående av ren cellulosa utan 
inslag av lignin eller hemicellulosa) som fiberråvara för textiltillverkning, och 
denna produktion kan komma att öka. 
 
Nedan följer exempel på biotekniker som med rätt applikation har potential att 
väsentligt bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: 
 

• Biomassabaserad vattenrening (med hjälp av växter eller alger) 
• Biosanering av miljöfarligt spill och utsläpp (t.ex. med bakterier) 
• Enzymbaserad läkemedelstillverkning 
• Enzym- eller växtbaserad läkemedelsreduktion 
• Biomimetik för funktionella ytor 
• Biomimetik för effektivare besprutning av växter, gödningsmedel, 

bränsleinsprutning i motorer etc. 
• Enzymer i industriella processer 
• Probiotika för att minska användandet av antibiotika 
• Mikrobiologiskt baserad onlineövervakning av t.ex. dricksvatten för tidig 

upptäckt av kontamineringar 
• Biobaserade impregneringstekniker för både trä och textilier 
• Giftfri bottenfärg 

 
9.3.3. Begränsad klimatpåverkan 
Vad gäller bioteknikers möjlighet att begränsa klimatpåverkan blir valet av 
systemgränser många gånger avgörande för hur väl tekniken presterar i detta 
avseende. Som nämnts tidigare är olika systemgränsval lämpliga i olika fall. 
 
För Sveriges del är följande teknikområden relevanta och bör uppmärksammas och 
utvärderas var för sig och med noggrant valda systemgränser: 
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• Förgasning av biomassa för vidare tillverkning av drivmedel, kemikalier 
eller elenergi: Här beror prestandan mycket på vilken typ av biomassa som 
används och om det finns tillgängliga värmesänkor. Tekniken befinner sig 
i demonstrationsfasen och det finns ännu inga fullskaleanläggningar för 
biomassaförgasning. 
 

• Gröna kemikalier: Även för detta beror prestandan mycket på den 
biomassa som utgör råvaran, samt vilka kemikalier som produceras. 
Naturen bygger ofta upp komplicerade strukturer och en olöst fråga är om 
fokus för gröna kemikalier bör läggas på molekyler med åtminstone delvis 
bibehållen komplexitet, t.ex. aromater. 
 

• Biobaserade material, inklusive kompositer: Inom detta område återfinns 
olika typer av  material till fordonskomponenter, förpackningar, 
konstruktions- och lättviktsmaterial etc.  Även nya tekniker som möjliggör 
utökad användning av befintliga naturliga material är exempel på 
innovationer inom bioteknik. Ett exempel på detta är fingerskarvning och 
limteknik av trä, som möjliggjort längre och starkare balkar, liksom även 
böjda balkar, vilket gör att trä numera är ett alternativt byggmaterial även 
för större byggnader som t.ex. sporthallar. 
 

• Algbaserad produktion av livsmedel, kemikalier etc. 
 

• Odlat kött 
 

• Tredje generationens bioraffinaderi 
 
 

9.4. Överblick över typer av tekniker med 
 potential 
 
Utifrån tidigare nämnda tekniker utkristalliserar sig några övergripande områden 
där bioteknik kan innebära stora framsteg och bidra till miljökvalitetsmålen: 
 

• Transporter: drivmedel och drivmedelsförbrukning, bränslen 
 

• Lokala miljöfrågor: vattenrening, luftförbättringar, temperaturregleringar 
 

• Miljöövervakning: Övervakning och monitorering av luft- och vattenburna 
föroreningar och organismer. Effektiva och känsliga detektions- och 
övervakningsmetoder som bygger på biologisk/kemisk interaktion mellan 
molekyler och/eller mikroorganismer kan minimera smittspridning och 
exponering för t.ex. förorenat dricksvatten. 
 

• Nya material: lättviktsmaterial, förpackningar, byggnadsmaterial, 
kompositer etc. 
 

• Cirkulära ”värdekedjor”: restprodukter kan med hjälp av biotekniska 
lösningar bli till resurs. 
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9.5. Nuvarande och framtida 
 tillämpningsområden 
 
Redan idag finns flera miljötekniska områden där man använder sig av biotekniska 
lösningar (se lista på företags- och produktexempel i bilagan). I detta stycke görs 
en uppskattning av bioteknikens tillämpningsområden fram till 2050 och vad som 
bedöms kunna bli affärsmässiga lösningar, utifrån vad som kan bedömas idag. 
 
9.5.1. Nu och i nära framtid 

• Växtbaserad avloppsrening 
• Urban odling 
• Aktiv stadsplanering, vad gäller planering av infrastruktur, biotoper 

i urban miljö, grönska för ökad trivsel och livskvalitet etc. 
• Informationsinsamling av miljöparametrar ”i varje dagvattenbrunn” 

eller för färskvatten  
• Bio-/natur-/konceptbyggnader, t.ex. kretsloppsanpassade växthus, 

bostadshus där växter är del av funktioner såsom bullerdämpning, 
avloppsvattenrening, förbättrad ljusmiljö,/luftkvalitet 

• Tekniska styrsystem som medger högre resurseffektivitet inom t.ex. 
gödsling, bevattning, energiförsörjning 

• Biorengöringssystem 
• Sensorer  
• Foderproduktion 
• Livsmedelsproduktion och -försäljning 
• Tekniska VA-system med utvecklade biologiska delsystem 
• Energiproduktion 

 

9.5.2. På medellång sikt 
• Urban växthusodling 
• VA-verk med återföring av vatten, näringsämnen och energi 
• Gröna kemikalier 
• Växtbaserade partikelfilter 
• Växtbaserad avloppsrening, andra generationen 
• Biopolymerer från avloppsreningsverk 
• Biobekämpning 
• Återvinning av cellulosabaserade textilier 
• Växter som bullerskydd 
• Bioraffinaderier 2025 → 2030  
• Gröna stadsdelar 
• Fossilfria drivmedel från biomassa 
• Cellulosabaserade funktionella textilier  
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9.5.3. På längre sikt, 2040 och senare 
• Från energieffektiva hus till energieffektiva städer 
• Bioteknisk miljöövervakning 
• Total ”cradle to cradle”-process för textilier 
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10. Rymdteknik för miljön 
10.1. Beskrivning av rymdteknikområdet 
 
Den globala rymdsektorn är en högteknologisk nisch, med ett komplext ekosystem 
av tjänster och produkter, som 2013 syselsatte minst 900 000 personer runt om i 
världen. I denna uppskattning av tjänster inkluderas offentliga förvaltningar 
(rymdorganisationer, rymdavdelningar inom civila och försvarsrelaterade 
organisationer), den tillverkande rymdindustrin (byggandet av raketer, satelliter 
och marksystem), direkta leverantörer av komponenter, och den vidare sektorn av 
tjänsteleverantörer (huvudsakligen kommersiella satellitsystem för 
telekommunikation). Oräknat i denna uppskattning av arbetstillfällen är universitet 
och forskningsorganisationer som, tillsammans med mottagare av offentliga medel 
vid upphandlingar och innovationsstöd, spelar en nyckelroll för rymdsektorns 
innovationer (OECD 2014).  
 
Rymdteknik är ett brett begrepp och omfattar en mängd teknikområden som har sitt 
ursprung i rymdforskning och/eller i det närliggande teknikområdet aerospace. 
Rymdteknik inkluderar rymdfarkoster, satelliter, rymdstationer och stödjande 
funktioner för dessa system, infrastruktur, utrustning och verksamhetsrutiner. Det 
huvudsakliga syftet är att utveckla och använda teknik för rymdfärder, 
satellitsystem och utforskning av rymden. 
 
Rymdteknik kan grupperas i fyra breda teknikområden: 
 
• Teknologier som utvecklats för konstruktion av bärraketer, satelliter och 

rymdfarkoster samt den tekniska infrastruktur som behövs för att styra och 
kommunicera med dessa plattformar. 
 

• De rymdbaserade system och komponenter som behövs för att hålla 
människor vid liv utanför jorden, såsom ren luft, vatten och föda (life 
support). 
 

• De rymdbaserade satellitsystem som är en förutsättning för kommunikation, 
fjärranalys (jordobservation) och positionering. 
 

• Rymdforskning ger oss kontinuerlig kunskap om universums uppbyggnad och 
struktur och bidrar starkt till att ge människan nya perspektiv på tillvaron och 
sätter upp höga mål för vad människan kan åstadkomma. 

 
Rymdforskning är till sin natur mång- och tvärvetenskaplig. Under decennier har 
rymdsektorn utgjort en relativt diskret verksamhet med klara kopplingar till 
försvars- och flygindustri. Den har utvecklats med syftet att stärka strategiska mål 
inom områden för säkerhetstillämpningar, jordobservation och utforskning av 
rymden. Idag är rymdsektorn, liksom andra högteknologiska domäner, betydligt 
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mer uppmärksammad runt om i världen, där nationer och privata investerare söker 
nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och innovation. Under 1980-talet hade 
endast en handfull länder den tekniska kapacitet som krävs för att bygga och sända 
upp satelliter. Idag är betydligt fler aktörerer, både länder och företag, från många 
olika industriella sektorer engagerade i rymdrelaterad verksamhet.  
 
Rymdverksamhet och näraliggande teknikområden betraktas internationellt som 
framtidsområden med potential att skapa stora nyttor inom alla samhällssektorer. 
De kan också i många fall bidra till att utveckla miljöteknik och miljöarbete, både 
direkt, genom miljöövervakning via satellit, och indirekt, som vid utveckling av 
nya resursbesparande material etc. 
 
Utveckling av teknologier sker vanligvis som ett svar på specifika behov, men väl 
utvecklade kan de komma till nytta i helt andra sektorer. Genom åren har 
rymdorganisationer aktivt strävat efter att utvecklad rymdteknik också används 
utanför rymdsektorn. Baserat på uppgifter från deras databas har NASA (2012) 
dokumenterat nära 1800 spin off-tekniker till sektorer som hälsa och medicin, 
miljöteknik och resurshantering, transport och säkerhet, IT-teknik och 
tillverkningsindustri (NASA 2014). Även ESA och Rymdstyrelsen har genomfört 
sammanstältningar av spin off-tekniker där ESA driver ett särskilt Technology 
Transfer Programme med etablerade inkubatorer och nätverk för spridning av 
rymdteknik till andra sektorer (ESA 2014). 
 
Faktaruta 4: Världens mest vatteneffektiva dusch 
Världens mest vatteneffektiva dusch brukar i svenska medier kallas rymdduschen, 
eftersom tekniken utvecklats i samarbete med NASA för vattenåtervinning ombord på 
rymdfarkoster. Den svenske industridesignstudenten Mehrdad Mahdjoubi har 
vidareutvecklat denna spjutspetsteknik och leder nu som VD det expansiva svenska start-
up företaget Orbital Systems, som utvecklar och marknadsför duschen. 
 
I rymdduschen går det bara åt 5  liter vatten för en duschning som annars skulle ha behövt 
75 liter. Samtidigt sparar duschen energi, eftersom det använda varma duschvattnet som 
rinner ut i golvbrunnen, renas direkt och leds upp i duschen på nytt. Då kan 90 % av 
vattnet och 80 % av energin i duschvattnet återvinnas. Duschen ger ökad komfort genom 
ett vattenflöde (ca 18-20 l/min) som är ca 100% bättre än konventionella duschar. När 
man duschat färdigt leds vattnet ut i avloppet. 
  
Den höga återvinningsgraden av energi och vatten baseras på en kombination av mycket 
effektiva filter (med filter med fibrer av elektropositivt nanoaluminum) och sensorer. 
Systemet renar också vattnet från virus och bakterier så effektivt att företaget har en nisch 
gentemot vård- och omsorgsanläggningar, vilka har höga hygienkrav. 
  
Den första installationen 2013 om två duschar på kallbadhuset Ribersborg i Malmö 
sparade 100 000 liter vatten på två månader, och åstadkom även energibesparingar på över 
2600 kWh-timmar, enligt företaget. 
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 Sedan dess har duscharna installerats på hotell, gym- och sportanläggningar, vilka 
företaget ser som huvudkundgrupp, på grund av den korta återbetalningstiden, 1–3 år för 
kundernas investering.  Totalt finns ett 50-tal system sålda och i drift per februari 2015.  
Sedan december 2014 finns duscharna även till försäljning för privatpersoner. Enligt 
företaget har duscharna en återbetalningstid för privatpersoner som är bättre än solpaneler 
och bergvärme. 
 
Företag har vunnit ett antal miljö- och företagandepriser, senast Skapa-priser med en 
prissumma på en halv miljon kronor. I början av 2015 har Orbital Systems 12 anställda 
och 11 konsulter. Företaget rekryterar löpande och flyttar snart till nya, större lokaler. 
 
http://showerofthefuture.com/ 
 
www.orbital-systems.com 
 
 
10.2. Vad möjliggör affärer för rymdteknik 
 inom miljöteknik framöver? 
 
Både rymdteknik och miljöteknik är konglomerat av en mängd olika teknologier. 
Rymdteknik, som vi har definierat den i denna rapport, finns i många olika 
sektorer, branscher och tillämpningsområden. Detsamma gäller för miljötekniken. 
Direkta tillämpningar från rymdsektorn till miljöteknikområdet utgörs av 
jordobservation från satellit. Dessa system, i kombination med markbaserade 
sensorer, ger unika möjligheter att generera den data och information som behövs 
för att förvalta och övervaka naturresurser och markanvändning och att bättre 
förstå och hantera globala, regionala och lokala övergripande och miljörelaterade 
samhällsfrågor såsom miljöförstöring och effekter av ett förändrat klimat. Givet 
den breda miljöteknikdefinition som används av OECD (2011) och Europeiska 
kommissionen (Eco-innovation Action Plan, 2011) finns det ett stort antal 
miljötekniska områden där rymdteknik kan tillämpas. 
 
10.2.1. Förutsättningar för fler lösningar inom miljöteknik 
För närvarande pågår en omsvängning av rymdindustrin, dels som ett resultat av att 
nya tekniska innovationer tas i bruk, (t.ex. elektriska framdrivningssystem ombord 
på stora telekommunikationssatelliter, 3D-utskrift som testats i omloppsbana på 
den internationella rymdstationen, ISS) och nya kommande tekniker 
(miniatyrisering och återanvändning av rymdfarkoster), dels genom globaliseringen 
av rymdsektorn med flera konkurrerande aktörer på marknaden.  
 
Vetenskapliga och tekniska innovationer gör rymdtillämpningar mer tillgängliga 
för fler användare och sektorer. Det tar fortfarande åratal av utveckling, där stabil 
finansiering är en nyckelfaktor, för att utveckla nya sensorer och rymdfarkoster. 
Trots detta är det idag möjligt för universitet och forskningsinstitut att köpa 
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standardteknik och -utrustning för att bygga mikrosatelliter med ständigt utökad 
funktionalitet. Innovativa industriella processer kan potentiellt revolutionera 
tillverkning och återanvändning av rymdsystem, vilket kan jämföras med 
bilindustrins utveckling mot en kostnadseffektiv storskalig produktion. 
 
Under tankesmedjan diskuterades förutsättningar för att skapa fler lösningar inom 
miljöteknik från rymdverksamhet. Aktörerna bör: 
 

• Söka samverkansländer och förstärk omvärldsbevakning. Vi kan behöva ta 
hjälp på de områden som vi inte behärskar och lära av dem som är bra 
inom området. Kunskapsimport kan behövas för kunskapsutbyte mellan 
EU-länder. Studera Storbritanniens nu aktuella satsning på 
rymdverksamhet som en modell. 
 

• Få en djup förståelse för båda områdena – rymdteknik och 
miljökvalitetsmål – och hitta broar dem emellan. Använda kunskap, 
utbildning, forskning, utveckling. Tvärdisciplinäritet – att ha kunskap inom 
båda tekniksektorerna, hitta verktygen. 
 

• Bygga en allmän acceptans för att göra saker mer miljövänligt. Vill man 
använda miljö som ett argument för att investera i rymd – ja, kommuner 
kan göra det. Kiruna är platsen där hela Rymdsveriges satsning görs. 

• Involvera miljömyndigheterna och andra myndigheter. Vad kan 
Naturvårdsverket och andra myndigheter göra? Skapa/peka ut vad som är 
viktigast, och var det går att utveckla verksamheter. Prioritera – säga att det 
är ett viktigt område. Sätta smarta mål för en nationell satsning, 
exempelvis att använda ”Sverige det nya matlandet” för att nå ”Sverige det 
ledande rymdlandet”. Ett delprojekt ”Guld och gröna skogar”. Samverkan. 
Måste båda våga och uppmuntra. Tänka AB Sverige.  Jobba 
tvärdisciplinärt över flera departement. 
 

• Kommunicera ut rymdteknologi – titta lite på hur man argumenterar och 
kommunicera i viktiga nätverk. Att förenkla så vi förstår varandra. 
Branschjargong kan ibland vara svårt. Visa upp framgångshistorier, visa att 
det är möjligt. Följ politiken för marknadsföring av rymdteknik – få 
kommunalråd/borgmästare intresserade. Koppla det till saker som händer i 
omvärlden. Cirkulära system och byggande är i hög grad beroende av 
kommunernas regler. Önska lagstiftning för att få till stånd olika 
verksamheter såsom testbäddar. 
. 

• Skapa ett större ekosystem för innovationer – utbildning, rymd, teknik, 
miljö och entreprenörskap – för att skapa STEAM-utbildningar, dvs. 
kombination av teknik och naturvetenskap med design och konstnärlig 
utformning. Små och medelstora företags ofta förekommande oförmåga att 
säkra pengar från EU är ett problem, ett litet företag kan inte avsätta en hel 
person för att skriva ansökan. Tillväxtverket skulle kunna vara stödjande.  
Få en översikt över utlysningar och ansökningsmöjligheter. 
Kommunikationen är viktig och måste nå ut. Exportuppbackning. 
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• Tillämpa också nyare styrmedel som innovationsupphandlingar, tävlingar, 
testbäddar. Program för innovationsupphandling. Kunskap om hur det går 
till. Ha en plats där man kan få hjälp och information. Spetsa 
upphandlingen så att även små bolag kan vara med. Samhället ska stötta 
genom hela kedjan. Rymdstyrelsen skulle kunna bidra till ökad användning 
av innovationsupphandling. 
 

• Verka för att stödja Rymdstyrelsens program för att stödja företag som 
utvecklar rymdtekniska tillämpningar når ut ännu mer.   

• Uppmärksamma rymdverksamhet i Innovationsrådets arbete. 
 

10.2.2. Hinder för implementeringen 
Hinder för implementering av rymdteknologi finns dels inom den egna sektorn och 
dels gentemot andra branscher. Inom den egna sektorn finns tre huvudsakliga 
sammankopplade ekonomiska hinder för tillväxt: initialkostanden för att satsa på 
rymdteknologi är i regel mycket hög, den höga risken associerad med rymdaktivitet 
(hög sannolikhet för misslyckande, tekniskt eller affärsmässigt, kombinerat med 
stora ekonomiska konsekvenser), kostnaden för transport till rymden, och då 
utryckt som kostnad per kilo som placeras i omloppsbana är även den hög. 
Gentemot andra sektorer utgör rymdteknologi ofta ett särskilt område där aktörer 
har svårt att se kopplingen mellan rymdteknologi och den egna branschens 
traditionella verksamhetsområden. 
 
Under tankesmedjan diskuterades några upplevda hinder: 
 

• Ekonomin är alltid ett hinder. Innovationsupphandlingar måste bli lättare 
och tydligare stödja möjliga spin off-effekter mellan sektorer. 

• Företagsinkubatorer försöker att realisera innovationer från rymdindustrin 
till nya marknader, men har svårt att ekonomiskt överbrygga ”dödens dal” 
dvs. den finansiella risken i utvecklingsfasen mellan konceptuell idé och 
produktlansering. 

• Utmaningen – kunskap om och förståelse för rymdteknologi och de 
innovationer som realiserats inom sektorn är begränsad hos problemägare 
inom miljöteknikområdet. Vad kan staten och kommuner göra för att 
stödja spin off-effekter från rymdindustrin? 

• Teknik att utgå ifrån: Att tydligt lyfta fram framgångshistorier och att i ett 
tidigt stadium veta vilka mål som är viktiga att styra mot. Hinder för 
utmaningar med bredd och höjd måste röjas undan. 

• Viktigt lyfta fram vad som faktiskt redan finns. Kulturkritik kanske behövs 
också i Sverige; det är få som pekar ut riktlinjer och vågar satsa högt och 
långsiktigt. 
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10.3. Var ligger potentialen att nå miljömålen? 
En del av syftet med nationella och internationella rymdprogram är direkt riktat 
mot verksamheter som kopplar till miljörelevanta frågeställningar och därigenom 
även de svenska miljökvalitetsmålen. Tydligast syns detta genom programmen för 
jordobservation från satellit, men också till viss del de möjligheter som ges med 
kommunikationssatelliter och satelliter för positionsbestämning. För andra 
tillämpningar är vägen för kunskapsöverföring mellan rymd- och miljöteknik 
längre. Vissa tekniker kan komma att nämnas flera gånger då de är relevanta för 
flera miljökvalitetsmål. 
 
10.3.1. God bebyggd miljö 
För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö angavs ett antal olika innovationer och 
tekniker som utvecklats inom rymdsektorn, och som direkt eller med anpassning 
kan användas för att snabbare nå målet. Punkterna som diskuterades delas in under 
olika temaområden. 

Odling och natur 

• Högteknologisk urban odling genom användning av energieffektiv LED-
belysning med justerbara våglängder hos belysningen, för optimal avkastning i 
växthusodling. Detta utvecklas nu för rymdbruk, men kan tillämpas också i 
urban miljö, och i kommersiell växthusodling. 

• Optimerat precisionsjordbruk i urbana grönområden där odlingscykeln, 
markförutsättning, utsäde, gödsling, avkastning, återföring av näringsämnen, 
och bevattning optimeras genom precis positionering via GPS och i 
kombination med jordobservations- och väderdata från satellit. 

• Grön strukturövervakning från rymden i urbana grönområden och i gränsytor 
mellan stad och landsbygd, såsom ”gröna kilar”, grönområden och tätortsnära 
natur. 

• Utveckling av vår mat inspirerad från behoven och kraven på mat som 
utvecklats för konsumtion i rymden. 

• Proteinodling i vattenmiljö. 
 

Infrastruktur 

• Transportlogistik och precisionsstyrning av trafikflöden i städer, mellan 
städer, till lands och till sjöss. Eventuell automatisering.  

• Ruttplanering mot realtidstrafik. 
• Resurshushållning från design av mer slutna system inspirerade från tekniker 

utvecklade för rymdplattformar. 
 

Byggnader och material 

• NASA Sustainability Base, NASAs nya kontorsbyggnad i Ames, Kalifornien, 
konsumerar 90 % mindre vatten än en vanlig byggnad och har andra goda 
miljöprestanda baserat på rymdteknik och annan miljöteknik. Det kan vara 
möjligt att ta konceptet till Sverige och uppföra en tvillingbyggnad. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

78 
 

• Med inspiration från rymdfarkoster, utveckla smartare hantering av volymer 
och yteffektiva boendelösningar, och i förlängningen av detta kompaktare och 
mer yt- och volymeffektiva städer. 

• Byggnader i nya lättviktsmaterial utvecklade för rymdindustrin. 
• Nya svetstekniker som spar material och energi. 
• Energieffektiv luftrening av inomhusmiljö. 
• Aktiva och passiva sensorer för mätning och styrning av inomhusmiljö efter 

förhållanden i omgivningen och utomhusluften. 
• Effektiv energilagring i nya typer av batterier. 
• Effektivare och ”grönare” bränslen. 

10.3.2. Giftfri miljö 
För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö diskuterades ett antal olika innovationer och 
tekniker som utvecklats inom rymdsektorn och som direkt eller med anpassning 
kan användas för att snabbare nå målet. Punkterna som diskuterades delas in under 
olika temaområden. 
 

Odling 

• Akvaponik: att med inspiration från rymdteknik kombinera akvakultur (odling 
av fiskar eller andra vattenlevande organismer) med hydroponisk odling 
(odling av växter utan jord) i ett slutet, recirkulerande system för att minska 
användningen av växtgifter och åstadkomma hög vatteneffektivitet. 
 

• Minska användningen av pesticider och fungicider genom användning av 
LED-teknik och precisionsdosering. 
 

Miljöövervakning 

• Förebygga och hantera incidenter med potentiellt miljöfarliga ämnen (t. ex. 
olja). 
 

• Säkra transportsystemsbehållare och fordon för miljöfarliga ämnen. 
 

Substitution av material 

• Rymd som plattform för framtagning av nya material som kan komma att 
ersätta giftiga material. 
 

10.3.3. Begränsad klimatpåverkan 
För miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan diskuterades ett antal olika 
innovationer och tekniker som utvecklats inom rymdsektorn, vilka direkt eller med 
anpassning kan användas för att snabbare nå målet.  
 
• Effektivare förbränningsmotorer och bränslen minskar utsläpp. 
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• Kommunikationsteknologi – att inte behöva vara på plats fysiskt. Internet till 
alla via rymden, som i kombination med appar och smartphones ökar 
tillgängligheten till information och virtuella möten. 

• Solcellskraftverk i rymden, högeffektiva solceller i ökenområden. 
• Transportlogistik och styrning - precision, automatisering minskar 

bränslebehovet och därmed utsläppen. 
• Lättviktsmaterial: lättare fordon är energieffektivare och ger minskad 

klimatpåverkan. 
• Återvinning, energi och vattenkretslopp i hållbar byggd miljö baserat på 

rymdteknologi tillämpad i samband med bemannade rymdfärder. 
• Plattform för förståelse av jordens klimat- och miljötillstånd.  

10.3.4. Ingen övergödning 
För miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan diskuterades ett antal olika 
innovationer och tekniker som utvecklats inom rymdsektorn och som direkt eller 
med anpassning kan användas för att snabbare nå målet. 
 
• Mindre näringsämnen i miljön genom ökad användning av slutna system. 
• Övergödning genom övervakning av bioproduktion i modeller baserade på 

satellitdata för att identifiera risk för närsaltläckage. 
• Giftfri miljö genom övervakning av skogar och odlingar och bekämpning bara 

vid verklig övergödning.  
• Mer precisa data för övergödningsproblematik. 
• Akvaponik: slutna recirkulerande system. 
• Återvinning – till exempel genom vattenrening som effektivt återvinner 

näringsämnen.  
 

10.4. Överblick över typer av tekniker med 
 potential 
 
Redan idag finns exempel på tekniker från rymdindustrin möjliga att tillämpa inom 
miljöområdet. Som tidigare nämnts finns övervakningssateliter för observation av 
planeten Jorden som är direkt framtagna för att svara på miljörelaterade 
frågeställningar. Vidare är både satelliter för kommunikation och 
positionsbestämning viktiga komponenter. Exempel som diskuterades under 
tankesmedjan var: 
 
• Transportlogistik och precisionsstyrning av trafikflöden i städer, mellan 

städer, till lands och till sjöss. Spårning av fartyg och flyg med transpondrar 
som kommunicerar via satellit. 
 

• ”Rymddusch” (se faktaruta 4) och andra slutna återvinningssystem i bebyggd 
miljö. 
 

• Akvaponik och optimerad odling med LED- belysning. 
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• Satellitövervakning med fokus på Östersjön – samla alla länder och samtidigt 
utveckla de baltiska länderna. Få Sverige att skapa samverkan mellan 
Östersjöländerna. 
 

• Big data: utnyttja datamängden från en stor mängd sensorer, från både satellit- 
och markbundna system, i syfte att förstå och övervaka miljöproblematik. 
Följa och delta i EU- kommissionens Copernicus program och det 
internationella GEO (Group on Earth Observation) programmet.  
 

• Vad behöver människor för att kunna trivas på en mindre yta, som i rymden? 
”Design för människor”. Ändring av samhällsacceptans för nya bondeformer 
och recirkulationstekniker.  
 

10.5. Nuvarande och framtida 
 tillämpningsområden 
 
Under rubrikerna nedan diskuterades nuvarande och framtida tillämningsområden 
för rymdteknologi inom ramen för miljöteknik och de fyra miljökvalitetsmålen. 
 

10.5.1. Nu och i nära framtid 
• Satellitövervakning våren 2015, av övergödning, klimatpåverkan, 

miljöförstöring. Samarbeten kring akuta miljöproblem, t.ex. övergödning i 
Östersjön. 

• Övervakning av naturresurser, jordbruk, skogsbruk, vattenanvändning. 
• Big data och sensor fusion, dvs. att kombinera data från en mängd sensorer 

för att bättre förstå samband och påverkansfaktorer. 
• Satellitdata för övervakning, säkerhet, kontroll, logistikplanering– tekniken 

finns redan nu. 
• Fordon i nya lättviktsmaterial. 
• Nya effektivare och billigare solceller. 
• Systemhantering mellan stuprören: utveckla broar mellan olika sektorer, 

belysa gemensamma problem och söka gemensamma lösningar. 
• Rening och återanvändning av resurser i stort och smått, t. ex. rymddusch, 

avfallshantering, energikonservativa, slutna system. 
• Farligt gods: logistik, samordning, övervakning. 
• Creative space som upplevelse/utbildning/forskningsmiljö. 
• Design för människor med användning av mindre yta och volym. 
• Energilagring. 
• Metoder och teknik för bemannade återanvändbara rymdfarkoster (för 

olika applikationer/utveckling). 
• Satellitdata direkt från satellit till telefon, global internetkommunikation 

via satellit. 
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10.5.2. På medellång sikt, 2020–2030 
• Små satelliter: mikro- och nanosatelliter för en mängd tillämpningar, 

billiga att sända upp i omloppsbana. 
• Nya koncept för volymhantering vid utveckling av nya fastigheter/bostäder 

för att möta urbaniseringsfrågan. 
• Slutna kretslopp och återbruk i större skala, i kvarter/stadsdelar. 
• Luftreningssystem för större miljöer/byggnader. 
• Effektiv odling: liten yta, nya grödor/arter med högt näringsinnehåll. 
• Trafikstyrning i realtid med varierbara optimeringsparametrar, 

energiförbrukning, transportsträcka och -tid mot rådande trafiksituation. 
• Vattenfri dusch (bakterier, ljus eller vibrationer): möjligt inom 5 år, 

kommersiellt inom 15 år. 
• Akvaponik i stor skala till havs på mobila odlingsplattformar, 

automatstyrda mot optimerad vattenförsörjning (nederbörd och 
solinstrålning). 

• Smarta bränslen. 
• Helt nya material utvecklade i tyngdlöst tillstånd. 

 

10.5.3. På längre sikt, 2040 och längre fram 
• Vattenåteranvändning. 
• Solenergi från rymden- genom solkraftverk i omloppsbana. 
• Design för människor, attitydförändring och utforska grundläggande 

mänskliga behov (bostadsdesign). 
• Hel automatiserade fordon (förarlöst) – trafikstyrning. 
• Energieffektiva självförsörjande megastäder Singapore 2050. 
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11. Förklaringar av vissa termer 
 och begrepp  
 
Akvaponik 
En kombination av akvakultur (odling av fiskar eller andra vattenlevande 
organismer) med hydroponisk odling (odling av växter utan jord) i ett slutet, 
recirkulerande system där fiskodlingens avloppsvatten blir växtodlingens 
gödselmedel. Detta skapar ett mycket vatteneffektivt odlingssystem utan utsläpp av 
avloppsvatten från fiskodlingen.  
 
Autonoma bilar 
Bilar som med hjälp av avancerad mjukvara, positioneringssystem och sensorer kör 
sig själva, utan direkt mänsklig styrning.  
 
Biomassabaserad ekonomi 
Biomassa från skog, jordbruk och stadens organiska avfall kan i många fall ersätta 
fossila råvaror både som bränsle och som insatsvara i exempelvis plastproduktion.  
 
Biomimetik 
Att med tekniska metoder och i produkter efterlikna hur organismer genom 
evolution löst problem. Exempel är att efterlikna termitstackens konstruktion för att 
genom självdrag åstadkomma energieffektiva ventilationslösningar för byggnader, 
att efterlikna ytskiktet på lotusblommans blad för att skapa fasadfärger som lätt kan 
rengöras av regn eller att bygga fläktar som efterliknar hajfenans 
strömningsmönster. 
 
Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi är innebär att i hela samhället, i en stad eller i ett företag skapa 
cirkulära kretslopp av material och andra resurser, i stället för det idag vanligare 
linjära flödet. Cirkulär ekonomi är inspirerat av ekosystemes naturliga kretslopp, 
där ”avfall” från en organism nästan alltid kan användas av andra organismer.  
Avfall ska ses som råvaror. Produkter ska designas så att de är lätta att återanvända 
eller återvinnas, genom att de är giftfria och lätta att demontera i sina 
beståndsdelar. Organiskt avfall ska i första hand också kunna vara en råvara för 
andra material, i andra hand var en del av bränsleproduktion eller 
energiåtervinning. 
 
Cradle to Cradle 
Ett perspektiv på samhällets och ekonomins resursflöden, som syftar till att 
produkter inte ska gå från vaggan (cradle) till graven (exempelvis till en deponi) 
utan att en produkt i slutet på sin användningsperiod kan bli råvaran för en ny 
produkt. 
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Crowdfunding  
är en form för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal 
finansiärer många hjälps åt att finansiera projekt, idéer och innovationer genom 
mindre donationer och frivilliga bidrag. Ofta används Internetbaserade plattformar 
som t ex Kickstarter för detta. Finansieringsformens minskar risken för 
producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala 
för sig innan själva produktionen påbörjas. På svenska kalla detta ibland 
gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering.  
 
Dödens dal 
En populär benämning på ett i Sverige vanligt förekommande fenomen som företag 
och deras innovativa produkter möter ungefär i mitten på en produktutvecklings - 
eller innovationskedja. Finansiering och annat stöd kan finnas för rena 
utvecklingsprocesser och också i slutet av en produktutvecklingskedja, t ex för 
storskaligt marknadsgenomslag. Problemet för många företag med innovativa 
produkter eller systemlösningar är ofta att få de viktiga första ordrarna, och här 
upplevs ofta stödet till företagen som mindre väl utvecklat. 
 
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ett ekosystem som gynnar människor, det 
vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det 
kan till exempel pollinerande insekter, vegetation som skydd mot naturkatastrofer 
som översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller musslor, 
naturliga skadedjursbekämpning genom andra djur, de nyttor som tillgång till 
parker och grönytor har för rekreation och upplevelser, reducering av partikelhalter 
och växthusgaser, bildandet av bördig jord samt produktionen av livsmedel, 
träråvara, fibrer och substanser med medicinsk effekt. 
 
Vanligtvis delas ekosystemtjänster in fyra olika kategorier:  
- Stödjande tjänster är de som är nödvändiga för att de övriga ekosystemtjänsterna 
 ska fungera, främst då cirkulationen av vatten och näringsämnen. 
- Reglerande tjänster är funktioner som pollinering och rening av vatten och luft. 
- Kulturella tjänster är estetiska faktorer, upplevelse av platsidentitet, rekreation 
 och naturupplevelse.  
- Försörjningstjänster är de livsmedel och råvaror som ekosystemen ger.  
 
Ekosystemtjänster kan också användas, utvecklas eller skapas vilket ger en rik bas  
för innovationer och utveckling av gröna teknologier, som t ex avancerade gröna 
tak, våtmarker för vattenrening eller innovativa utveckling och skötsel av urbana 
ekosystemtjänster. 
 
Hydrofila och hydrofoba ytor 
Ytor som är "vattenskyende" eller "vattenälskande". Detta har ofta betydande 
miljötekniska fördelar. Exempelvis är ofta hydrofoba ytor lätta att rengöra, och 
exempelvis så kan en hydrofil yta på ytterfönster medföra mindre kondens. 
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Hydroponisk odling 
Odling där växternas rötter finns i vatten med lösta näringsämnen. En vanlig 
odlingsmetod i kommersiell växthusproduktion. 
 
Industriell symbios 
Industrielle produktion eller livsmedelsproduktion där en industris avfall eller 
restprodukt används i andra industriers produktion. Exempelvis finns 
tomatodlingar i växthus i Sverige, som använder spillvärme från en industri för 
uppvärmning och kolsyra som restprodukt från en annan industri för att gödsla 
tomatodlingen. 
 
Integrerade kretsloppsanpassade systemlösningar 
En övergripande strategisk systemsyn som innebär att olika tekniska eller 
naturbaserade delsystem samverkar med varandra, och där det då bildade större 
systemets funktion optimeras för att åstadkomma miljömässig, ekonomisk och 
social nytta, snarare än att optimera varje delsystem för sig. Ofta handlar detta om 
att underlätta eller nyttiggöra ett flöde av en resurs mellan olika delsystem. Ett 
exempel är biogaskedjan där organiskt avfall omvandlas till biogas, som driver 
exempelvis stadsbussar, och rötresten förs till någon typ av odlingssystem. Andra 
exempel är smart grids för eldistribution, sammanlänkningen av stadens tekniska 
system och ekosystemtjänster med varandra för att hantera avloppsvatten eller 
dagvatten samt intelligenta övergångar eller omlastningsmöjligheter mellan olika 
transportslag för gods eller trafikanter. 
 
 Internet of Things 
Detta kallas ibland också sakernas Internet, som innebär att via datakommunikation 
kan hushållets eller företagets maskiner, bilar och varor kommunicera med 
varandra genom att de har inbyggda sensorer, processorer och 
kommunikationsmöjligheter. Detta kan ge många fördelar, också för miljön. 
Exempelvis kan kylskåpet tillfälligt stängas av när elbelastningen är hög i hemmet, 
för att sedan automatiskt sättas på när elanvändningen i övrigt minskar. Gods och 
transporter kan följas realtid, där logistiken kan optimeras eller automatisk 
övervakning ske som säkerställer en obruten fryskedja. Fastighetsautomatisering av 
uppvärmning och ventilation kan också ge betydande miljövinster.  
 
Katalytiska ytor 
Ytor som har katalytiska egenskaper, det vill säga att påskynda kemiska processer 
eller öka utbytet av dessa. Ett exempel är den katalytiska avgasreningen i bilar, 
som bland annat omvandlar giftig kolmonoxid till koldioxid. Ett annat exempel är 
husfasader eller gator med katalytiska ytor, som bryter ned föroreningar. 
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13. Bilaga 1: Exempelsamling 
Bilagan visar ett antal exempel på produkter och tjänster inom de olika 
spetsområdena. Exemplen ska se som illustrationer. Detta urval skulle lätt kunna 
göras större. Exemplen ger en överblick över möjligheter inom olika delområden 
och ska inte ses som en värdering av en specifik teknik som bättre än en annan.  
 

 
13.1. IT 
 
13.1.1. Miljöapp 
Leverantör:    Greenly AB 
Kontaktuppgifter:  http://greenely.com/about-us/ 
Funktion och syfte: 
Greenly AB har utvecklat en app för iOS och Android som visualiserar 
energiförbrukningen i hemmet. Appen kan påverka konsumenter att spara både 
energi och pengar. 
 
13.1.2. Styrsystem för bostäder 
Leverantör:    Ngenic 
Kontaktuppgifter:  https://ngenic.se/ 
Funktion och syfte: 
Ngenic Tune: Styrsystem för värme i bostadshus med egen värmepump. Reglerar 
värmen baserat på innetemperatur, utetemperatur och väder. Systemet styrs från en 
app i telefonen. 
 
13.1.3. Energimonitoring 
Leverantör:    NODA Intelligent Systems AB 
Kontaktuppgifter:  http://www.noda.se/ 
Funktion och syfte: 
Utvecklar system för energiövervakning och energioptimering. Har produkterna 
”Smart Heat Grid” som optimerar nyttjandet av fjärrvärme och ”Smart Heat 
Building” som optimerar byggnaders energikonsumtion. 
 
13.1.4. Solbanken 
Leverantör:    Solelia Greentech 
Kontaktuppgifter:  http://www.solelia.se/sv/solbanken/ 
Funktion och syfte: 
Solbanken: En IT-lösning som möjliggör för solels-producenter att ”sätta in” sin 
producerade el på solbanken. Elen säljs sedan på elmarknaden. Producenten kan 
sedan ”ta ut” sin el vid ett tillfälle då solen inte skiner. Detta möjliggör för fler 
mikroproducenter av el. 
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13.1.5. Styrsystem för el från solceller 
Leverantör:    Ferroamp 
Kontaktuppgifter:  http://www.ferroamp.com/ 
Funktion och syfte: 
EnergyHub: System för optimering, övervakning och lagring av elenergi i 
kombination med elproduktion från solceller. 
 
13.1.6. Sensorer för luftkvalitet 
Leverantör:    SenseAir 
Kontaktuppgifter:  http://www.senseair.se 
Funktion och syfte: 
Utvecklar sensorer som mäter främst luftkvalitet. Sensorerna kan kopplas till 
automationssystem för till exempel inneklimat eller liknande. De kan även 
användas för övervakning av luftkvalitet. 
 
13.1.7. Mjukvara för mindre spill vid skärning 
Leverantör:    Tomologic 
Kontaktuppgifter:  www.tomologic.com 
Funktion och syfte: 
Tomologic erbjuder mjukvara som optimerar hur artiklar skärs ut ur material, vilket 
reducerar spillet och energiåtgången då skärlängden minskar. 
 
13.1.8. Analys av värme- och kylprocesser 
Leverantör:    ClimaCheck Sweden AB 
Kontaktuppgifter:  www.climacheck.com/ 
Funktion och syfte: 
ClimaCheck har utvecklat en metod för analys av värme- och kylprocesser i syfte 
att optimera funktionaliteten och den dagliga driften av värmepumpar och kyl-, 
frys- och luftkonditioneringsanläggningar. Systemet ger energibesparingar och 
sänkta kostnader genom ökad driftsäkerhet. 
 
 
13.2. Nanoteknik 
 
13.2.1. Ytbehandling för jämna ytor med låg friktion 
Leverantör:   Applied NanoSurfaces 
Kontaktuppgifter:  http://appliednanosurfaces.com/ 
Funktion och syfte: 
Metod för ytbehandling som ger en beläggning med lägre friktion och slitage. 
Applied Nanosurfaces har tagit fram en patenterad metod för ytbehandling som ger 
en beläggning på ytor med hjälp av nanoteknik. Metoden kan integreras i befintliga 
verktygsmaskiner. Resultatet är en mycket jämn beläggning som minskar friktion 
och slitage. Med detta håller produkterna längre och energianvändningen minskar 
genom mindre friktion, vilket leder till mindre klimatpåverkan. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

89 
 

 
13.2.2. Nanotrådar för energisnåla LED-lampor 
Leverantör: Glo AB  
Kontaktuppgifter:  http://www.glo.se/ 
Funktion och syfte: 
Nanotrådar används för LED-lampor.  
GLO AB har tagit fram nanotråds-LED. Med hjälp av dessa kan speciellt LED med 
vitt ljus produceras, vilket har lägre energianvändning än dagens tekniker. 
Tekniken kan t.ex. användas för belysning, displayer och i bilsektorn. Tekniken har 
tagits fram i Lund med hjälp av Nanometerkonsortiet. Den lägre 
energianvändningen bidrar till mindre klimatpåverkan. 
 
13.2.3. Solceller utan dyra material  -  
Leverantör : Sol Voltaics 
Kontaktuppgifter:  http://www.solvoltaics.com/ 
Funktion och syfte: 
Nanotrådar av gallium-arsenid integreras i solceller för hög effektivitet i 
elproduktion. Genom en speciell tillverkningsprocess kan företagit Sol Voltaics 
producera nanotrådar av gallium-arsenid, som är ett standardmaterial för 
högeffektiva solceller. Med den nya processen kan mängden gallium-arsenid och 
andra dyra material i solcellerna reduceras, men fortfarande producera fullt 
fungerande solceller, vilket kan leda till mer kostnadseffektiv elproduktion och 
därmed minskad klimatpåverkan.  
 
13.2.4. Solceller integrerade i byggnader  
Leverantör:   Exeger  
Kontaktuppgifter:  http://exeger.com/ 
Funktion och syfte: 
Exeger tillverkar solceller med en ny specifik teknik endimensionella fotokristaller 
(1DPC). Typiska tillämpningar är solceller integrerade i byggnader och solceller 
för bilsektorn. Solcellerna kan bidra till minskad klimatpåverkan. 
 
13.2.5. Sensorer för olika typer av nanoteknikapplikationer 
Leverantör:   Insplorion 
Kontaktuppgifter:  http://www.insplorion.com/applications/applications 
Funktion och syfte: 
Nanoplasmonisk mätning (Nanoplasmonic sensing, NPS) kan användas för 
mätning och skräddarsydda applikationer för t.ex. heterogen katalys, batterier, 
lagring av vätgas. NPS-teknologin kan användas i båda höga temperaturer och 
krävande kemiska miljöer. Sensorerna kan potentiellt bidra till mer effektiva 
processer och därmed speciellt minska klimatpåverkan. 
 
 

http://exeger.com/
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13.2.6. Effektiv luftfilter med nanoteknik 
Leverantör:   Dinair 
Kontaktuppgifter:  http://www.dinair.se/ 
Funktion och syfte:   
Med en metod för elektrospinning av nanofiber har forskarna vid 
industriforskningsinstitutet Swerea IVF tillsammans med Dinairs dotterbolag 
Filton AB lyckats framställa luftfilter med förbättrade egenskaper. Genom att 
belägga ett filter med nanofibrer, uppnås en extremt högeffektiv filtrering, med ett 
mycket lågt tryckfall över filtret.  Detta bidra till hög energieffektivitet, vilket 
minskar klimatpåverkan och beroende på vilka föroreningar som filtreras även till 
målen God bebyggd miljö och Giftfri miljö. 
 
13.2.7. Nanoteknik för vattenrening 
Leverantör:   nano4water.eu 
Kontaktuppgifter:  https://nano4water.vito.be 
Funktion och syfte:   
Nanoteknik har potential att förbättra tekniker för vattenrening. Bland annat har EU 
finansierat mer än tio projekt med olika inriktningar exempelvis: nya nano- 
membran för mer effektiv separation, nanomaterial för katalysatorer, bio-
inspirerade membran. Flera av projekten har leverarat resultat som nu är nära 
kommersiell implementering.  De nya lösningar kan bidra till både giftfri miljö och 
minskad övergödning, även minskad klimatpåverkan, när energibehovet för 
separationen minskar. 
 
13.2.8. Aerogel för bättre isolering 
Leverantör: Svenska Aerogel AB  
Kontaktuppgifter:  http://www.aerogel.se/ 
Funktion och syfte:   
Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara en liten del 
av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande 
gasen eller är vakuum. Det gör materialet väl lämpat för isolering, t.ex. för 
byggnader. Då kan uppvärmningsenergi sparas och därmed klimatpåverkan 
minskas. 
 
Den porösa strukturen kan potentiellt också användas i filtreringsändamål. 
 
13.2.9. Material med stor sorptionsförmåga 
Leverantör:   Disruptive materials 
Kontaktuppgifter:  http://www.disruptivematerials.com/ 
Funktion och syfte: 
Disruptive materials tillverkar ett mesoporöst magnesiumkarbonat med specifika 
egenskaper. Med sin höga ytarea och låga tillverkningskostnad kan den användas 
exempelvis för avfuktning och annan sorption t.ex. inom avfallsbehandling. Genom 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

91 
 

detta kan produkten bidra till lägre energianvändning och därmed minskad 
klimatpåverkan samt till en giftfri miljö. 
 

 

13.3. Bioteknik och naturbaserade lösningar 
 
13.3.1. Miljövänligt korrosionsskydd, adhesiva ytor 
Leverantör:  Biopolymer Products AB 
Kontaktuppgifter: http://biopolymer.se 
Funktion och syfte: 
Proteiner från musslor används inom medicinen för adhesiva ytor samt i andra 
applikationer som rostskydd. 
 
13.3.2. Giftfri bottenfärg för båtar 
Leverantör:  Ekomarine Paint 
Kontaktuppgifter: http://www.ekomarine.se/ 
Funktion och syfte: 
Båtbotten målas med ett skikt, vars nedbrytning kräver syre. Ytan närmast skrovet 
blir då syrefattig, vilket hämmar påväxt av havstulpaner, musslor, snäckor etc. 
 
13.3.3. Diesel från tallolja 
Leverantör:  Sunpine AB, Preem 
Kontaktuppgifter: www.sunpine.se, www.preem.se 
Funktion och syfte: 
Tallolja från massa- och pappersbruk fraktioneras och hydreras till diesel som 
antingen kan blandas in i vanlig diesel eller användas som enda bränsle i vanlig 
dieselmotor. 
 
13.3.4. Omega 3-fetter som kosttillskott 
Leverantör:  Simris Alg 
Kontaktuppgifter: www.simrisalg.se 
Funktion och syfte:  
Fotosyntesbaserad framställning av omega 3-fetter från mikroalger som odlas i 
slutna reaktorer med solljus som ”bränsle”. Fettsyrorna kan  
 
13.3.5. Återvinning av textilier 
Leverantör:  Re:newcell 
Kontaktuppgifter: http://renewcell.se/ 
Funktion och syfte: 
Re:newcell producerar cellulosabaserade fibrer som är lika starka och av lika hög 
kvalitet som fibrerna i de kläder som återvinns. Tekniken vänder sig till 
producenter av t.ex. viskos, lyocell och dissolvingmassa. 
 

http://biopolymer.se/
http://www.ekomarine.se/
http://www.sunpine.se/
http://www.simrisalg.se/
http://renewcell.se/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 5933 
Spetstekniker för miljömålen 

 

92 
 

13.3.6. Gröna tak 
Leverantör:  Veg Tech 
Kontaktuppgifter: http://www.vegtech.se 
Funktion och syfte:  
Tak beläggs med sedumväxter, vilket förbättrar dagvattenhantering, minskar 
byggnadens energiförbrukning, bidrar till stadens biologiska mångfald och 
förlänger livslängden för takets tätskikt. 
 

13.3.7. Ytbehandling av textilier 
Leverantör:  Organoclick 
Kontaktuppgifter: http://www.organoclick.com 
Funktion och syfte:  
Med hjälp av enzymer och icke toxiska lösningsmedel modifieras fibrerna för att 
bli motståndskraftiga mot väta, mögel eller mekaniskt slitage. 
 

13.3.8. Gasbarriärer 
Leverantör:  Xylophane 
Kontaktuppgifter: http://www.xylophane.com 
Funktion och syfte:  
Film framställd av hemicellulosa. Filmen fungerar som barriär för syrgas, fetter, 
smak- och doftämnen och lämpar sig därför som komponent i 
livsmedelsförpackningar. 
  
 

13.4. Rymdteknik 
13.4.1. Rymddusch 
Leverantör:  Orbital Systems AB 
Kontaktuppgifter: http://orbital-systems.com/ 
Funktion och syfte: 
En dusch för anläggningar och hemmabruk som använder samma konceptuella idé 
som system på ISS, vatten- och energiåtervinning på upp till 90 % jämfört med en 
konventionell dusch. 
 

13.4.2. LED-belysning 
Leverantör:  Heliospectra 
Kontaktuppgifter: http://www.heliospectra.com/ 
Funktion och syfte: 
Energieffektiv smart belysning för odling av växter i växthus. 
 

http://orbital-systems.com/
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13.4.3. Satellitplattformar 
Leverantör:  OHB- Sweden 
Kontakuppgifter: http://ohb-sweden.se/ 
Funktion och syfte: 
Utveckling av nya satellitplattformar för jordobservation och forskning. 
 

13.4.4. Komponenter för rymdindustri 
Leverantör:  ÅAC Microtec 
Kontaktuppgifter: http://www.aacmicrotec.com/ 
Funktion och syfte: 
utvecklingsverktyg och miniatyrkomponenter utvecklade för den extrema miljö 
som råder i rymden som därför kan användas under extrema förhållanden även på 
jorden. 
 

13.4.5. Bränsle 
Leverantör:  ECAPS 
Kontaktuppgifter: http://www.sscspace.com/contact/ecaps-contacts 
Funktion och syfte: 
Högeffektiva bränslen med minskad miljöbelastning. 

http://ohb-sweden.se/
http://www.aacmicrotec.com/
http://www.sscspace.com/contact/ecaps-contacts
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14. Bilaga 2: Deltagare vid 
 tankesmedjor för 
 spetstekniker 
 
14.1. IT för miljön: 2014-10-14 
 

 
 
Christina Öhman Interaktiva Institutet 
Andreas Lundgren IBM 
Niklas Johansson Viktoria 
Jennie Cato  Teknikföretgen 
Torkel Danielsson Intuitive Aerial 
Tuija Kvisto  Almega 
Bertrand Noharet  Acreo ICT 
Barbara Evaeus WWF 
Petter Ögren  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation 
Lars Nybom VINNOVA, Avd. Samhällsutveckling – Transport, 

Miljö och Regioner  
Mattias Höjer KTH, CESC - Centre for Sustainable 

Communications 
Ulf E Andersson Naturvårdsverket 
Maria Sjö  Naturvårdsverket 
Uwe Fortkamp IVL Svenska Miljöinstitutet 
Linus Bergfors  IVL Svenska Miljöinstitutet 
 
 
14.2. Nanoteknik för miljön: 2014-10-21 
 

 
 
Åsalie Hartmanis SwedNanoTech  
Ulf E Andersson Naturvårdsverket 
Maria Strömme Ångströmlabbet Uppsala 
Magnus Rangnitt RKM-gruppen 
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Anna Reuithe  Trafikverket 
Michael Persson Akzo Nobel 
Bengt Kasemo  Chalmers 
Martin Magnusson Nanoscience vid Lunds universitet 
Anders Ruland Watersprint 
Andreas Stubelius  Energimyndigheten 
Uwe Fortkamp IVL Svenska Miljöinstitutet 
 
 
14.3. Bioteknik och naturbaserade lösningar 
 för miljön: 2015-01-13 
 

 
 
Elin Lydahl  Tekoindustrierna 
Sebastian Håkansson SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet 
Johan Thiberg  
Ingemar Petermann Acreo Swedish ICTs 
Annika Kruuse ISU Institutet för hållbar stadsutveckling 
Henrik Aspeborg KTH Bioteknologi 
Anna Carin Thomér Miljödepartementet 
Henrik Lange  Miljödepartementet 
Björn Oliviuson Haninge kommun 
Lars Nybom  Vinnova 
Öivind Andersson Lunds Universitet 
Anna Glansen  Tomorrowmachine 
Uwe Fortkamp IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Louise Staffas  IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Robert Svensson Alnarp Cleanwater Technology AB 
Peter Larsson  Swedish Biomimetics 3000 
Thomas Welander AnoxKaldnes AB 
Ulf E. Andersson Naturvårdsverket 
Mårten Hellberg OrganoClick AB 
Maria Sjö  Naturvårdsverket 
 
 
14.4. Rymdteknik för miljön: 2015-01-15 
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Christer Fuglesang KTH 
Lars Nybom  Vinnova 
Maria Sjö  Naturvårdsverket 
Olle Dierks  Munktell Science Park 
Ulf E Andersson Naturvårdsverket 
Anne Ytterskog SSC Swedish Space Corporation 
Marcus Liljeberg IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Karin Holmquist Rymdstyrelsen 
Staffan Hillberg Heliospectra 
Anna Carin Thomér Miljödepartementet 
Anneli Sjögren Tillväxtverket 
Christer Nilsson Rymdstyrelsen 
Gierth Olsson  OHB Sweden AB 
Henrik Lange  Miljödepartementet 
Dan Ohlsson  ÅAC Microtec 
Åke Sivertun  Försvarshögskolan 
Cecilia Hertz  Umbilical Design AB 
Jenny Järvelä  Innovatum AB 
Karin Nilsdotter Spaceport Sweden 
Jon-Erik Dahlin KTH 
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Spetstekniker för 
miljömålen
Fyra tankesmedjor för en ny 
generation svensk miljöteknik

Den internationella marknaden för miljöteknik växer och smarta 

lösningar för produkter, tjänster och processer blir en allt viktigare 

konkurrensfaktor. 

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett regeringsuppdrag 

om att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur tillämpning 

av spetsteknologier som IT-, bio-, rymd- och nanoteknik kan bidra 

till målen i regeringens miljöteknikstrategi samt generations- och mil-

jökvalitetsmålen.  Uppdraget genomfördes efter samråd med Vinnova, 

Rymdstyrelsen, Energimyndigheten och i dialog med branschorgani-

sationer och forskningsaktörer.

Med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet genomfördes fyra 

tankesmedjor med deltagare från spetsteknikföretag, branschorga-

nisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor verk-

samma inom områdena IT-, bio-, rymd- och nanoteknik. Rapportens 

övergripande rekommendationer för att främja spetstekniker för att 

nå miljömålen: 

• Stärk aktörsamverkan, kunskapsförsörjning, omvärldsstudier 

och kunskapsimport!

• Främja upphandlingar av innovationer och ny teknik - 

särskilt med anknytning till hållbar stadsutveckling, ener-

gieffektivisering och processoptimering, miljöskydd och 

miljöövervakning samt integrerade kretsloppsanpassade 

systemlösningar!

• Utveckla nya affärsmodeller där spetsteknikers goda miljö-

prestanda utnyttjas!
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