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Sammanfattning 

 

De alarmerande globala miljöhoten är ett tydligt motiv för att utveckla nya s.k. ”gröna” eller 

biobaserade alternativ för samhällets energi- och materialförsörjning. Med detta som drivkraft 

är EcoBuild vid SP Trätek ett s.k. Institute Excellence Centre
1
 med syftet att förädla den 

värdefulla svenska skogsråvaran till innovativa, beständiga och miljöriktiga produkter. Fokus 

ligger på att ta fram nya biobaserade materialsystem som klarar behoven för t.ex. byggnads- 

och möbeltillämpningar, även för krävande utomhusmiljöer. 

 

 

 

 

Förädling av skogsråvara och biomassa till innovativa, eko-effektiva och beständiga 

träbaserade material och produkter 

 

 

Verksamheten sträcker sig över sex år med en totalbudget på ca 100 Mkr (2007–2012) där 

staten och stiftelser (VINNOVA, KK-stiftelsen och Strategiska Stiftelsen) finansierar 40% 

och industrin plus andra externa aktörer ca 60%. I dagsläget ingår 35 st. industriföretag i 

centret, däribland IKEA, Akzo, Kebony ASA, Perstorp, Södra och Norrskogs 

forskningsstiftelse. 

 

Visionen för centret är att inom sex år etablera en internationellt ledande miljö för FoU-

kompetens inom trämaterialområdet. En grundidé är därför att bygga upp en uthållig plattform 

för effektiv FoU-samverkan mellan universitet, institut och industrin. En stärkt samverkan 

mellan SP och KTH är i detta fall av särskild betydelse. 

 

Denna presentation ger en övergripande bild av centrets första två verksamhetsår samt hur 

fortsättningen planeras. I detta ingår en beskrivning av centrets organisation och en lansering 



av ett 20-tal delprojekt som hittills definierats, planerats och startats, t.ex. om nya biobaserade 

och miljövänliga lim- och ytbehandlingssystem, biokompositer och modifierat trä. 

 
1
EcoBuild är en av de åtta institutsbaserade forskarmiljöerna som våren 2006 i hård 

konkurrens beviljades långsiktig finansiering av både staten och industrin inom programmet 

Institute Excellence Centres. Motiveringen var att området och kompetensen är av stor 

betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Läs mer: 

 

1) http://www.vinnova.se/Verksamhet/Starka-forsknings--och-

innovationsmiljoer/Institute-Excellence-Centres/ 

2) www.ecobuild.se 
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