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Så tar vi oss
an klimatutmaningen

C

halmers tar nu fram en sammanhållen
klimatstrategi. Den kommer bland
annat innehålla en plan för att vår
verksamhet om tio år ska ligga i linje med
IPCC-rapportens mål om max 1,5 graders
uppvärmning.
Det är inget lätt åtagande för Chalmers –
som har ett rikt internationellt utbyte inom
hela verksamheten, och behöver ha det fortsättningsvis också. Flygresor är vår enskilt
största klimatpåverkan.
Vårt största bidrag som tekniskt och naturvetenskapligt lärosäte – och det är viktigt att
komma ihåg – ligger emellertid i det kunnande
som våra forskare, lärare och studenter utvecklar tillsammans, och deras samlade bidrag till
klimatomställningen av hela samhället. Idag
och framöver. Det handlar om vår utbildning,
forskning och hur effektivt vi kan föra ut ny
kunskap till andra aktörer i vårt globala samhälle. Parallellt måste vi dock visa att vi tar
våra forskares resultat på allvar i vår egen
verksamhet.
I det här numret av Chalmers magasin lyfter vi ett axplock av allt som görs, med fokus
på forskning och insatser som tar sikte på stora
effekter, och de allra största utsläppskällorna.
Att realisera fossilfri drift av flyget och
andra transportslag, och reducera de utsläpp
som ändå sker, engagerar många. Vi ger flera
exempel på det. Andra forskare arbetar med
vad basindustrin kan göra. Industrin står för

en tredjedel av utsläppen, och Sveriges cementtillverkning har till exempel lika stor klimatpåverkan som svenskarnas utrikesresor med
flyg. Här kan enskilda beslut och nya tillverkningsprocesser ge stor klimateffekt.
Minusutsläpp i industriell skala kommer
att krävas för varje scenario som IPCC ser
som tänkbart, mer eller mindre beroende på
hur fort omställningen går i övrigt. Och här
är Chalmers forskning faktiskt världsledande.
Solkraft är självklart centralt i sammanhanget. Chalmers pionjärinsatser inom
kemisk lagring av solenergi är fascinerande
att läsa om.
Jag vill samtidigt påminna om den snabba
utbyggnaden av dagens konventionella solcellsteknik, där vi räknar med att solceller på
Chalmers campus inom kort kommer att producera el motsvarande förbrukningen från 25
eluppvärmda villor. Solpaneler på våra egna
tak ger oss bra förutsättningar att forska kring
lagring, styrning och handel av lokalt producerad el – och även kring hur lokala och storskaliga elnät kan integreras.
Hur vi samverkar med övriga samhällsaktörer kring framtidens elförsörjning återkommer vi till i kommande nummer.

Stefan Bengtsson
Rektor
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”Vi måste experimentera med
former för lärande – hos fler”
Lärosäten måste ta en starkare roll i det livslånga lärandet, tänka nytt och samarbeta mer
kring utbildning, var budskapet från ansvarig minister Matilda Ernkrans, när hon besökte
Chalmers. Hon fick med sig flera exempel på nytänkande, bland annat inom AI.
Text: Christian Borg Foto: Johan Bodell

– I Sverige är vi duktiga på att samverka, att skapa tillsammans, prova ihop, utan att veta vad slutresultatet blir,
säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
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H

ur ska Sverige bättre hantera näringslivets försörjning av kompetens i den
nya digitala eran? Det var ämnet för
ministermötet 17 maj där inspelen spände vitt,
och samtalet till slut landade i en diskussion
om universitetens framtida form.
I NTE KO N S TI G T, eftersom utbildningssektorn
precis som näringslivet är utsatt för digitaliseringens omvälvande kraft. Alla samhällssektorer påverkas. Den snabba teknikutvecklingen
gör många kunskaper till färskvara. Allt färre
kommer att uppleva sig vara färdigutbildade
bara för att de tagit sin examen, och arbetsgivare
kanske kräver att man fortbildar sig.
– Har man då sin grund i en akademisk
utbildning, och man som individ vill fortsätta
utvecklas, ta en kortare kurs – kanske vill tillbaka till universitetsmiljön – då behöver universitet och högskolor bli bättre på att erbjuda
sådana möjligheter, sa Matilda Ernkrans,
minister för högre utbildning och forskning.
D E T Ä R I N G A S M Å VO LY M E R vi talar om. Idag
har Sveriges lärosäten 400 000 studenter. När
yrkesverksamma adderas blir mängden deltagare i lärandet långt större. Här krävs också
väsentligt mer flexibilitet i formerna.
– Jag tror att vi kommer få se utbildningsformat i framtiden som vi inte ens kan föreställa oss idag, sa Marianne Grauers, vd för
Chalmers Professional Education, och påtalade skillnaden mellan kompetenshöjning,
påbyggnad och omställning.
– Olika målgrupper har olika förutsättningar. Vi måste anpassa utbildningarna så
att de gör nytta. Innan en kurs i digitalisering
kanske man behöver påbyggnad i matematik,
sa Marianne Grauers.

jobbar
aktivt med företag, exempelvis med lärandemoment i industriföretagens utvecklingsprojekt så att vidareutbildningen har direkt praktisk nytta för både den anställde och
arbetsgivaren. Marianne Grauers framhöll
att de små och medelstora företagen är speciellt utsatta.
Även stora organisationer har svårt att
hantera alla kompetensutvecklingsbehov,
påpekade Peter Elmfeldt, personaldirektör
på SKF Group:
– Vi talar inte om en grupp, utan om massor av personer som ska lyftas utifrån digitaliseringsaspekten. Vi behöver göra det tillsammans. Frågan är: Hur fördelar vi investeringen
CHALMERS PROFESSIONAL EDUCATION

tade att Chalmers AI research centre, Chair,
nyligen har antagit ett etiskt förhållningssätt
som ska genomsyra all verksamhet.
Hur ska universiteten då hantera alla dessa
utbildningsbehov?
Genom innovationer som sker i samverkan
mellan aktörer, menade Matilda Ernkrans.
Utbildning måste prioriteras lika högt inom
samverkan som forskning och nyttiggörande.
– I en komplex värld kan ingen ensam aktör
lösa de svåra frågorna. Vi behöver också stärka
relationen mellan utbildning och forskning, för
att se till att studenterna kommer ut på arbetsmarknaden med de absolut senaste kunskaperna, sa Matilda Ernkrans.
Robin Teigland, professor i digital transformation och strategi, lyfte
att förnyelsen i näringslivet ofta drivs av snabbfotade, decentraliserade företag som agerar mer
i form av nätverk av unga specialiserade professionella. Caroline Krensler, operativ chef för
göteborgska Vinngroup bekräftade det. De har
byggt sin verksamhet utifrån ett flertal entreprenörsbolag och lockar på så sätt till sig andra
aktörer som vill dela erfarenheter och framgångar.
DAG E N S M O D E R ATO R

”Jag tror att vi kommer
få se utbildningsformat
i framtiden som vi inte
ens kan föreställa
oss idag”
mellan oss? Gör vi inte det tappar vi helt klart
i konkurrenskraft, och mycket av det samhälle
vi vill leva i, sa Peter Elmfeldt.
Den snabba utvecklingen inom artificiell
intelligens accentuerar behoven och berör
många professioner. Journalister har redan
sett sin arbetsmarknad förändras och måste,
liksom statsvetare, ta hänsyn till algoritmernas effekter på demokratin. Socionomer och
ekonomer får konkurrens av AI som handläggare. Pedagoger, beteende- och naturvetare
– alla behöver förstå möjligheterna med, och
effekten av, AI inom sina områden.
aspekter centrala. Olle
Häggström, professor i matematik, varnade för
kapplöpningsmentaliteten inom AI-utvecklingen, där alla säger sig vilja komma först, vilket riskerar att åsidosätta klokskap i utvecklingen.
– Att jag så starkt lyfter de etiska frågorna
kring AI gjorde mig så sent som för något år
sedan till en udda figur på en teknisk högskola.
Jag kände mig lite som en svikare. Det här har
faktiskt vänt. De etiska frågorna har börjat
komma i fokus, sa Olle Häggström, som berät-

Stefan Bengtsson bekräftade att Chalmers behöver inkludera arbetslivets olika uttryck tydligare i utbildningarna.
– Vi kommer att behöva hitta nya former av
samarbeten för att nå de här målen, och vi kommer att behöva testa nya vägar och nya metoder.
Allt kommer inte att fungera från start, men vi
testar och utvecklas, sa Stefan Bengtsson. •
C H A LM E R S R E K TO R

I NTE M I N S T Ä R E TI S K A

Samtalet på Veras gräsmatta leddes av Robin
Teigland, professor i digital transformation och
strategi vid Chalmers. Med sig hade hon AIassistenten Sparky.

– Det kommer att krävas en kritisk massa resurser
för att klara de komplexa utmaningar vi står inför.
Satsa på de noder som man tror kan bära utvecklingen, sa rektor Stefan Bengtsson, med tydlig
adressering till regeringen.
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Den första bilden av ett svart hål
Astronomer vid Chalmers har bidragit till banbrytande observationer av det jättelika
svarta hålet i galaxen Messier 87. Den första bilden av ett supermassivt svart hål och
dess skugga väckte enorm uppmärksamhet världen över när den presenterades i april.
Foto: eso.org

P

bidragit genom sitt arbete vid Almateleskopet
i Chile.
– Man använder hela jorden som teleskop

och på så hög radiofrekvens. Det är som att se
en golfboll på månen, berättade hon för SVT
Vetenskap under presskonferensen. •

Foto: Anna-Lena Lundqvist

å den berömda bilden syns skuggan av
det supertunga svarta hålet i mitten av
galaxen M 87, som ligger 55 miljoner
ljusår bort. Bilden har skapats av det globala
nätverket Event Horizon Telescope, med åtta
radioteleskop som har utformats för att just
ta bilder av svarta hål – himlakroppar som
inte ens ljuset kan lämna.
John Conway, professor i radioastronomi
vid Chalmers och föreståndare för Onsala
rymdobservatorium, är en av flera Chalmersforskare som ingår i nätverket.
– Dessa resultat är otroligt spännande. Men
de är bara början på vad jag tror kommer att
bli ett fantastiskt äventyr när det gäller att
avbilda svarta hål, säger han.
Kirsten Kraiberg Knudsen, biträdande
professor i astronomi vid Chalmers, har också

Bäst utbildning i Europa
Internationella studenter anser att Chalmers har
den bästa utbildningen i Europa, enligt färska siffror.
Upplevelsen av att studera vid Chalmers i Göteborg
rankas högst i världen.

I
Foto: Johan Bodell

undersökningen har International Student
Barometer kartlagt internationella studenters upplevelser av sina lärosäten inom
olika kategorier. Årets resultat bygger på
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svar från nästan 200 000 internationella studenter vid 212 lärosäten i hela världen.
I utbildningskategorin – där Chalmers
placeras bäst i Europa och fyra i världen –
lyfter studenterna från Chalmers fram att
lärarna är experter inom sitt område, att de
talar utmärkt engelska och att de har en god
förmåga att förmedla sina kunskaper. Kvaliteten på lärarnas feedback och bedömningar
får särskilt beröm. Även välkomstprogrammet för nya studenter får bra betyg.
Chalmers får allra högsta placeringen i
världen på frågan om universitetet är ”en bra
plats att vara på”. Detta återspeglar studenternas upplevelser av att leva som student på
Chalmers i Göteborg. •

Lär världen
om flygets
klimatavtryck
En engelsk version av det webbaserade verktyget klimatsmartsemester.se lanserades i
maj. Verktyget är framtaget av Jörgen Larsson och hans forskargrupp och används för
att utifrån olika färdsätt beräkna utsläppen
för en given resa. Det ökade intresset för
alternativa färdsätt har drivits på av chalmersforskningen, vilket bidragit till att ordet
”flygskam” har slagit igenom som nytt
begrepp i internationella medier. •

Foto: Carina Schultz
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Chalmers väger
tungt på 33-listan
Tätt samarbete med Ikea

Foto: Johan Bodell

Ikea Range and Supply och Chalmers har
skrivit på för ett femårigt samarbete inom
forskning, kompetensutveckling och innovation. Ett av målen är ökad hållbarhet, genom
bland annat återvinning, nya material och
digitalisering. •

Fler vill till Chalmers
Mängden sökande studenter med Chalmers
som förstaval inför hösten ökade med nio
procent – den högsta ökningen bland Sveriges
större lärosäten. Antalet kvinnliga sökande
ökade med hela tolv procent, och faktiskt ännu
mer till utbildningar som länge dragits med
obalans mellan könen, såsom inom elektroteknik och datateknik. En förklaring kan vara
att fler ser spännande jobb i ett mer digitaliserat och elektrifierat samhälle. Men även att
Chalmers har lyckats nå ut med budskapet
genom bland annat Camp Vera – en helg i
mars då 100 gymnasietjejer, som vunnit sin
plats genom en tävling, fick prova på teknik
av olika slag. •
Internationellt kvitto på samhällsnytta
Chalmers har, som fjärde universitetet i världen
och första i Europa, fått kvalitetsstämpeln
”Engaged University” av det internationella
organet ACEEU, ackrediteringsrådet för entreprenöriella och engagerade universitet. Omdömet är ett kvitto på den höga kvaliteten i universitetets metodiska arbete med att skapa
nytta för det omgivande samhället.

Mer än en fjärdedel av bolagen på listan över Sveriges hetaste unga
teknikbolag har koppling till Chalmers.
Foto: DB Schenker

F

ör tolfte året i rad har Ny Teknik och
Affärsvärlden granskat omkring 400
startup-bolag i jakten på Sveriges intressantaste unga teknikbolag till den så
kallade 33-listan. Nio av de 33 bolagen på
årets lista har koppling till Chalmers.
Sex av dem är sprungna ur universitetsinkubatorn Chalmers Ventures.
1928 Diagnostics har utvecklat en plattform med vilken DNA-teknik identifierar
och förebygger antibiotikaresistens. Det
linköpingsbaserade företaget Epishine, gör
organiska, tunna, böjliga och återanvändbara solceller. Båda bolagen har legat på
listan i tre år och kallas därför guldbolag.
Andra Chalmers Ventures-bolag är
Revibe Energy, som fångar upp vibrationer
i industriella miljöer och omvandlar dem
till elektricitet; Monivent, som utvecklar
medicinteknisk utrustning för andningshjälp till nyfödda; Zeropoint Technologies,
vars teknik för att komprimera data i RAMminnet ger ökad datalagring och effektivare
datorer samt Swedish Algae Factory, som
arbetar med kiselalger till exempelvis solceller, vattenrenare och UV-filter.
Tre av bolagen på listan kopplar till alumner: Einride, som grundades av Robert Falck,
har just fått klartecken att prova sina elektrifierade och autonoma lastbilar, T-podar,
på allmän väg ihop med Schenker. Annotell,
grundades av alumnen Daniel Langkilde

T-poden vid DB Schenkers anläggning i Jönköping, en hyttlös, eldriven, självkörande lastbil utvecklad av Einride.

och Oscar Petersson och utvecklar träningsdata för AI. Det tredje är Everdrone, där
alumnen Emil Granberg tillsammans med
vd Mats Sällström samarbetar med Chalmers Industriteknik för att utveckla autonoma drönare med målet att rädda liv. •

Grattis internet – 35 år!
Visste du att det var på Chalmers som Sverige för första gången kopplades upp mot
internet? Hur gick det till när forskningsassistent Ulf Bilting år 1984 beställde Sveriges första IP-adress och lyckades koppla
upp det lokala nätet på institutionen mot

det amerikanska forskningsnätverket Arpanet? Se Youtube-filmen om när internet
kom till Sverige! •

SE MER
youtube.com/ChalmersUniversity
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Kasper Moth-Poulsen samtalar med
Seyed Amirabbas Nazemi, student från
Universitetet i Grenoble, om det nya
nanopartikelbaserade katalysatorsystemet.
Det kan generera en temperaturhöjning
i vätskan från 20 till 83 °C.
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FÅNGAR
SOLENS
ENERGI
SOM VÄTSKA
Han har i labbskala lyckats med det sensationella:
att fånga sommarsolens strålar, lagra dem kemiskt,
för att vintertid kunna värma upp hus på gammal
solvärme.
– Vi kan nu spara energin i upp till 18 år, säger
Kasper Moth-Poulsen.
Text: Karin Aase

D

Foto: Oscar Mattsson och Johan Bodell

en tredje oktober 2018 släppte Chalmers nyheten att en grupp kemiforskare hade utvecklat ett utsläppsfritt
energisystem som kan spara solvärme från
sommar till vinter.
Telefonen började ringa hos gruppens
ledare, professor Kasper Moth-Poulsen.
”God dag, jag driver ett hotell på Kanarieöarna och jag skulle gärna vilja använda
ditt system. Var kan jag köpa det någonstans?”
Gensvaret var enormt. Sedan dess har närmare 300 artiklar publicerats på nyhetssajter
som tillsammans når över 100 miljoner människor. Både journalister och andra har undrat
var, hur och när systemet finns tillgängligt.
Inte så konstigt. I en värld där allt fler blir

desperat medvetna om de negativa konsekvenserna av den globala uppvärmningens klimateffekter är sökandet efter ny, ren energi en
självklarhet. Ska klimatmålen nås, ja, då måste
energiproduktionen förändras. Och kanske
sitter Kasper Moth–Poulsen och hans grupp
inne med en del av lösningen.
Det handlar alltså inte om förnybar el. Utan
värme.
Kärnan i deras lösning är en specialdesignad molekyl, en modifierad variant av den
konstgjorda molekylen norbornadien, som
består av kol, väte och kväve.
Molekylen har den unika egenskapen att
den byter skepnad när den träffas av solens
strålar.
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Solfångaren består av en konkav reflektor med ett
rör i mitten. Den följer solens vandring över himlen och fungerar på samma sätt som en parabolantenn genom att fokusera solens strålar, i det här
fallet till vätskan som leds genom ett rör.

Grafi k: Yen Strandqvist

Då förändras bindningarna mellan atomerna
så att den övergår i ett nytt tillstånd, en energirik isomer med namnet quadricyclan, en
molekyl med samma atomer fast sammanbundna på ett annat sätt. Isomeren kan sedan
lagras för att användas när energin behövs.
Norbornadien är en vätska. På relativt kort
tid har forskargruppen också lyckats bygga
ett utsläppsfritt system där vätskan kan cirkulera runt. Först fångar vätskan upp energi
från solljus i en solfångare på taket. När den
passerar genom en katalysator och töms på

10 — CH ALMERS MAGASIN , NR 1. 2019

sitt energiinnehåll frigörs värme, samtidigt
som molekylen återgår till sin ursprungliga
form. Då är den redo att fånga upp solenergi
på nytt.
Solenergi på flaska helt enkelt.
– Vi kan nu spara energin i upp till 18 år.
När vi vill använda den får vi en värmeökning
som är högre än vi vågat hoppas på, säger
Kasper Moth-Poulsen.
Forskarna har nyligen fått systemet att
fungera, och läget är lovande.
– Vi har kunnat gå från grundforskning till
att visa att tekniken fungerar i labbmiljö, något
som bara det är enormt roligt och väldigt stort.
Om vi nu kan ta det härifrån till att fungera i
större skala kan vi verkligen göra skillnad.
Ja, när då?
Väldigt snart, med forskares måttstock
mätt.
– Uppskattningsvis dröjer det kanske fem
till tio år innan det här är en färdig innovation
som kan användas kommersiellt, säger Kasper
Moth-Poulsen.
för Kasper.
Men det var inte någon önskan att rädda världen som fick honom att satsa på kemin. Istället var tungan på vågen en bra lärare. Den
tonårige Kasper var visserligen duktig på kemi
men det fanns flera karriärvägar som lockade
– arkitektur, musik… ja, världen erbjöd mycket
som var roligt.
Men så frågade hans gymnasielärare i kemi
R E SA N H IT BÖ R JA D E I TO N Å R E N

om inte Kasper skulle vara intresserad av att
delta i Kemi-OS i Montreal. Det lät kul. Han
gjorde uttagningsprovet och blev en av fyra
gymnasieelever som representerade Danmark.
– Och då tänkte jag: om jag redan har kommit så här långt inom kemi då kanske det är
något som är värt att satsa vidare på.
Han var inte bara bra på det. Kemi tillfredsställde också önskan att vara med och kreera:
att bygga på det som finns och från det skapa
något nytt.

”Vi upptäckte ett
nytt sätt att modifiera
molekylens övergångstillstånd som gör det
möjligt att lagra energin
hundra gånger längre.”
– Naturvetenskap är spännande för att du
får vara med och göra något möjligt som inte
var möjligt förut. Det blir en personlig utmaning att se vad du kan åstadkomma.
Men ska du skapa något nytt måste du vara
väldigt medveten om vad som redan finns,
vad andra har skapat före dig.
– Ska du bli en bra kemist måste du vara
intresserad av historia. Du måste läsa om de

E N E RG I SYS TE M E T
FUNGERAR
CIRKULÄRT

Först fångar vätskan
upp energi från solljus
i en solfångare på taket.
Därefter kan den lagras utan att förlora energin. När energin ska
användas körs den genom katalysatorn så att
vätskan blir varm.
Värmen skulle till exempel kunna användas
till elementen i ett hus,
och vätskan kan sedan
skickas tillbaka upp på
taket igen för att ansamla mer energi – helt
utan utsläpp eller försämrade egenskaper
hos molekylerna.

PROFILEN

Doktorander och studenter utför mycket av det experimentella arbetet. Kasper Moth-Poulsens forskargrupp har växt till 18 personer,
inklusive de doktorander han delar med andra grupper.

kemister som har kommit före dig, för du
måste veta vad som har gjorts för att veta vad
som är kvar, och du måste veta var vi har varit
för att veta vart vi ska.
Beslutet att satsa ledde till doktorandstudier på Köpenhamns universitet, följt av en
postdoc på University of California, Berkeley.
Där fick han möjlighet att jobba med professor Rachel Segalman som tyckte att han med
sin bakgrund skulle passa perfekt inom ett
forskningsprojekt om lagring av förnyelsebar
energi. Var han möjligen intresserad? Visst.
Från 2009 till 2011 bodde han i Kalifornien. Det var där han fick upp ögonen för
solenergilagrande molekyler.
– Då var jag ensam i världen om att forska
kring denna typ av kemisk värmelagring.
Tänk, då står ändå värmeenergin för ungefär
48 procent av EU:s totala energianvändning.
gick Chalmers ut i stor rekryteringskampanj där man sökte en hel grupp
forskarassistenter från olika discipliner till
sina nyinrättade styrkeområden.
I SA M M A V E VA

Kasper Moth-Poulsen, som ville tillbaka till
Skandinavien, blev mycket nyfiken.
– Jag visste att Chalmers erbjöd en bra
forskarmiljö men det som fick mig riktigt
intresserad av den här rekryteringen var att
man inte bara sökte en person utan en hel
grupp som skulle få resurser för att kunna
utvecklas tillsammans. Jag vet ju vad jag kan,
men också vad jag inte kan. Det är bara genom
att samarbeta med andra som jag kan nå mina
mål. Och här verkade det finnas riktigt bra
möjligheter för det.
Inte minst gav styrkeområdena de unga
forskarna chans att samarbeta flervetenskapligt på ett sätt som hade varit svårt att genomföra i en traditionell organisation.
– Att jobba i styrkeområden stämmer väldigt väl in på hur jag fungerar. Jag får nya idéer
när jag pratar med människor och lyssnar på
vad de gör, för då ser jag vad jag med mitt perspektiv kan tillföra och vice versa. Om du
börjar granska vad jag har åstadkommit kan
du se att nästan alla resultat har kommit i
samarbete med andra.

SEDAN 2011 HAR K ASPER MOTH-POULSEN byggt

upp en forskargrupp på Chalmers med målet
att försöka hitta ett sätt att lagra sommarens
överflöd av solenergi så att det kan användas
för att täcka vinterns underskott.
När gruppen började koncentrera sig på
molekylen norbornadien för detta syfte lossnade det på allvar.
– De stora utmaningarna har varit att det
är flera parametrar i molekylen som måste
fungera bra samtidigt. Till exempel måste
molekylen vara bra på att absorbera solljus
samtidigt som den kan lagra energin under
längre tid. Lösningen kom när vi upptäckte
ett nytt sätt att modifiera molekylens övergångstillstånd som gör det möjligt att lagra
energin hundra gånger längre än tidigare.
För att utvinna den lagrade energin utvecklade gruppen en katalysator. Den visade sig
kunna trigga en reaktion som värmer vätskan
med 63°C när den energirika isomeren quadricyclan återgår till formen norbornadien,
sin ursprungliga form.
Katalysatorn fungerar som ett filter som 
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vätskan spolas genom. Har vätskan en temperatur på 20°C när den pumpas in i filtret så
kommer den vara 83°C när den kommer ut på
andra sidan. Den värmen kan exempelvis
användas till värmeelement i hus.
Resultatet, det slutna solenergisystemet,
är exempel på teknologin som forskarna kalllar för Most, Molecular solar thermal energy
storage. Bara under det senaste året har forskarteamet gjort stora framsteg.
– Men det är lång väg kvar för att göra systemet optimalt, säger Kasper Moth-Poulsen.
Molekylen måste fortfarande bli bättre på
att absorbera solens ljus, samtidigt som forskarna behöver arbeta med både kostnad och
grön kemi för att göra produktionen så billig
och miljövänlig som möjligt.
– Det är en sak att demonstrera basal funktion i liten skala, en helt annan att bevisa att
molekylen kan fungera under längre tid och
kan produceras i stor skala till bra pris.

är att hitta de samarbeten, personer och finansiärer som kan hjälpa
till att ta resultaten vidare. Från uppfinning
i labbet till användbar innovation. Och även
om han nu har bevisat att systemet fungerar
är Kasper Moth-Poulsen långt ifrån färdig
med sin forskning.
– Jag vill lära mer och skapa nytt, den önskan har jag fortfarande kvar. Nu ska vi samarbeta med Chalmers Ventures för att se hur
vi kan ta vår forskning vidare ut i samhället.
Om jag kan vara en liten del av en ny energilösning, om min forskning kan vara med och
göra skillnad, då är det väldigt roligt. •
UTMANINGEN HÄRNÄST

– För att skapa en innovation av vårt solenergisystem måste man tänka in hela produktens livscykel, från produktion till funktion och återanvändning, säger Kasper Moth-Poulsen.

KAN ÄVEN
ANVÄNDAS
I FÖNSTER
FÖR ATT JÄMNA
UT VÄRMEN
Vem har inte besvärats av hettan i
kupén i en bil som har stått länge
i solen? Samma kemiska värmelagringsteknik skulle kunna användas
i fönster för att utjämna temperaturen
i byggnader eller bilar.
Kasper Moth-Poulsens forskargrupp
försöker tillsammans med andra kollegor ta fram ett fönsterlaminat för
detta. Lagringstiden hos molekylen
behöver i det här fallet designas
annorlunda för att fånga optimalt
mycket energi när solen skiner och
några timmar senare självständigt
frigöra värme när solen har försvunnit.
På bilden syns hur molekylen, innesluten i plast, snabbt fångar upp
solens sken. Den övre gulaktiga vätskan började belysas ögonblicket innan
bilden togs. Vätskan lägre ner har
absorberat ljus i några sekunder, ändrat isomeriskt tillstånd, och då tappat
sin gula färg.
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Tror på
klimatneutral
betong och
fossilfritt flyg
På bara tjugofem år ska Sverige bli en av världens första
fossilfria välfärdsstater.
Går det? Radikala tekniksprång krävs men kostnaden
behöver inte bli oöverstiglig. Det anser två Chalmersforskare som båda guidar industrin på resan mot en framtid
utan klimatutsläpp.
Text: Björn Forsman

Foto: Johan Bodell, Shutterstock och Pixabay

D

e flesta miljökrav som ställs på näringslivet riskerar att göra produkter
och tjänster dyrare. Ofta används
detta som argument mot miljöskatter och andra styrmedel. Fördyringarna påverkar konsumenternas betalningsvilja och snedvrider
konkurrensen, hävdas det.
Företagen ser miljökraven som affärshot
– särskilt de som konkurrerar på en global
marknad.
Sverige,
som leds av miljöprofilen Svante Axelsson,
R EG E R I N G S I N ITI ATI V E T FOS S I LF R IT T

försöker vrida på perspektivet och göra låg
klimatpåverkan till en affärsmöjlighet: Fossilfri konkurrenskraft är mottot för de färdplaner som olika industrisektorer antagit eller
arbetar med.
En nyckelfråga är hur mycket dyrare en
produktion som lever upp till högt ställda
miljökrav behöver bli.
Den frågan intresserar Johan Rootzén,
postdoc på avdelningen för energiteknik. Han
forskar kring energi- och materialsystem med
särskild inriktning på basindustrins klimatpåverkan.

Tillverkningen av cement, som används i betong, står för omkring fem procent
av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser.
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Ett av de material han studerat är betong, som
gör ett mycket stort klimatavtryck. Främst på
grund av innehållet av cement, vars tillverkning ensam står för omkring fem procent av
Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser.
– Det går att i viss mån minska betongens
klimatpåverkan, men koldioxidfri betong
skulle kräva mycket stora investeringar i ny
teknik, konstaterar Johan Rootzén.
till hands
för att nå nollutsläpp är CCS, carbon capture
and storage – att fånga in koldioxiden som
uppstår vid cementtillverkningen och sedan
lagra den i berggrunden.
– Våra studier visar att klimatneutral
cement där koldioxiden avskilts skulle bli
omkring 70 procent dyrare än i dag, berättar
Johan Rootzén.
– Men samtidigt skulle ett hus byggt med
betong där denna cement ingår bara bli en
halv procent dyrare än om det byggts med
vanlig betong eftersom betongkostnaden utgör
en så liten del av totalkostnaden.
Dessa forskningsresultat från Chalmers
har enligt Johan Rootzén bidragit med ett
nytt perspektiv på hur man skulle kunna hantera en av de mest svårhanterliga utsläppskälD E N TE K N I K SO M LI G G E R N Ä R M A S T

lorna i branschen. De bidrog till att han, tillsammans med professor Filip Johnsson på
samma avdelning, kom att ingå i styrgruppen
för bygg- och anläggningssektorns färdplan,
som presenterades förra året.
Men skulle byggsektorn verkligen ”tåla”
att betongen blir så mycket dyrare? Ja, det
tror Johan Rootzén.
– Cement- och betongtillverkningen är
ganska regional och byggindustrin domineras
av ett begränsat antal aktörer. Där råder inte
samma knivskarpa konkurrens som i en del
andra branscher, resonerar han.
– Risken att bli utkonkurrerad om man är
lite dyrare är inte lika stor. Dessutom finns
en betydande potential för att genom effektivare materialanvändning minska användningen av cement och betong.
Om de stora byggentreprenörerna tillsammans med några av de största beställarna –
Trafikverket och de tre storstadskommunerna
– bestämmer sig för att i framtiden enbart
köpa klimatneutral betong skulle det ge tillräcklig säkerhet för att få till stånd de stora
investeringarna i CCS, menar han.
På frivillig väg, utan några styrmedel alls?
– Det är en fråga som vi arbetar med nu.
En tanke är att byggbranschen inrättar en

transformationsfond och sätter av en viss procentsats på all betong som köps in. De fonderade pengarna skulle kunna ta en del av den
risk som ligger i en CCS-satsning.
I brist på ett frivilligt initiativ skulle politikerna kunna lagstifta om så kallat utökat
producentansvar, i stil med förpackningsindustrins ansvar för återvinning.
En tredje variant vore att staten tog ut en
skatt eller avgift på betongen och sedan finansierade investeringen i CCS.
Oavsett metod, så visar Johan Rootzéns
beräkningar att även en modest klimatavgift
på betong snabbt skulle bygga upp miljardresurser, eftersom samhället använder så
mycket.
är förstås bara en del av bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan. Många andra nödvändiga åtgärder är både enklare och billigare.
Därför kunde det vara frestande för branschen
att välja dessa i första hand – att ”plocka de
lågt hängande frukterna”.
Men det varnar Johan Rootzén för:
– Det är minst lika bråttom att komma igång
med de utsläppsminskningar som ligger längre
fram i tiden, närmare nollvisionsmålet 2045.
C E M E NTE N S T U N G A FOS S I L A AV TRYC K

”Ett hus byggt med
betong där klimatneutral
cement ingår skulle bara
bli en halv procent dyrare
än om det byggts med
vanlig betong”

Johan Rootzén, postdoc på avdelningen
för energiteknik
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”Första slutsatsen blev
att vi behöver gå mycket
snabbare fram än vad
flygbranschen själv tror
är möjligt.”

Anna Elofsson, doktorand på avdelningen
för fysisk resursteori

– Börjar vi inte planera för CCS nu, så kommer den inte att finnas på plats om tio eller
femton år, då den behövs.
Byggindustrins klimatpåverkan har inte
fått så stor uppmärksamhet i debatten, det är
få som talar om betongskam. Det motsatta
gäller våra flygresor, som alltmer kommit att
symbolisera en livsstil som anses oförenlig
med klimatmålen.
Dock inte om flygindustrin själv får bestämma. I den färdplan som branschen presenterade förra året är målet att inrikesflyget
ska vara helt fossilfritt redan 2030 och att
detsamma ska uppnås för utrikes flygresor
till 2045.
i ny
teknik. Till att börja med handlar det om en
eller ett par stora anläggningar för tillverkning av biobaserat flygbränsle. På längre sikt
behöver elflyg och andra tekniker utvecklas.
Men till skillnad från betongen finns
numera ett färdigt förslag till hur flygbranschen skulle kunna lätta från startbanan på
sin färd mot fossilfrihet. Den statliga så kalllade biojetutredningen, som lades i våras, hade
chalmersdoktoranden Anna Elofsson som en
av sina sekreterare:
– Vi hade två hållpunkter för vårt arbete.
Dels branschens egen färdplan mot fossilfriÄV E N H Ä R K R ÄVS S TO R A I N V E S TE R I N G A R

het, dels vad Sverige åtagit sig som nation för
att uppfylla sin del av Parisöverenskommelsen
om klimatet.
– Första slutsatsen blev att vi behöver gå
mycket snabbare fram än vad flygbranschen
själv tror är möjligt, berättar hon.
Som doktorand på avdelningen för fysisk
resursteori har Anna Elofsson specialiserat
sig på långväga resor och styrmedel på detta
område – där just flygandet hör till det mest
problematiska ur klimatsynpunkt.
Utredningens huvudförslag är att det införs
en reduktionsplikt för flygbränsle, det vill
säga tvingande regler om successivt minskade
klimatutsläpp per ton tankat drivmedel – något
som redan gäller inom vägtrafiken.
Men i stället för cirka 14 procents
biobränsleinblandning år 2030 – vilket motsvarar inrikesflygets andel i flygbranschens
färdplan– föreslår biojetutredningen en nivå
på 30 procent.
Branschens försiktigare målsättning beror
delvis på en stor osäkerhet kring lönsamheten
i de miljardsatsningar på bioflygbränsle som
måste till.
– Ambitionen med vårt förslag om reduktionsplikt är att det ska skapa tillräcklig långsiktighet, så att flygbränsleproducenter ska
våga investera i nya produktionsanläggningar,
förklarar Anna Elofsson.

ÄVE N OM UTR E D N ING E N HON LE D D E kom fram

till andra slutsatser än dem som föreslogs i
färdplanen, så ser hon Fossilfritt Sverige som
ett nyttigt initiativ:
– När industrin får komma med egna förslag blir det lättare för staten att matcha dem
och föra en diskussion om vad som kan och
måste göras, säger hon.
bedömning.
– Klimatfrågan är extremt komplex. Ett
sätt att hantera problemet är att dela upp det
i delar – som i Parisavtalet, där varje land fick
i uppdrag att ta fram sina egna klimatplaner.
– Att bryta ned klimatutmaningen branschvis, som Fossilfritt Sverige gör, är egentligen
samma sak. Det är ett sätt att komma närmare
problemet och därmed få saker att hända. •
J O H A N ROOT Z É N G Ö R SA M M A

CH A LMERS M AGAS IN , NR 1. 2019 — 17

MINUSUTSLÄPP –
TEKNIKEN ÄR HÄR

MeO

Sveriges industrier har presenterat sina färdplaner mot ett fossilfritt
Sverige år 2045. Men ska vi klara klimatmålen i Parisavtalet krävs även
stora minusutsläpp av koldioxid.
Text: Anders Lyngfelt och Malin Ulfvarson

Grafi k: Yen Strandqvist

”Alla dagens klimatscenarier kräver
minusutsläpp för att klara målen”
Anders Lyngfelt
Luftreaktor
1. I luftreaktorn strömmar luft

CO2

genom bädden av heta metalloxidpartiklar. Partiklarna tar då
upp syre från luften och följer
med gas-strömmen upp
genom reaktorn...

MINUSUTSLÄPP. Växter binder koldioxid när de växer och om man fångar in
koldioxiden som frigörs när de bränns blir
resultatet ett minusutsläpp, alltså att koldioxid avlägsnats från atmosfären.

CO2

LAGRING KAN SKE SÄKERT. Den
separerade koldioxiden lagras i geologiska
formationer djupt under markytan eller havsbottnen. Att koldioxidlagring fungerar i stor
skala har man visat bland annat i Norge, där
stora mängder koldioxid har lagrats
under Nordsjön sedan 90-talet.

Luft

Luft, med mindre syre
I kemcyklisk förbränning används två
reaktorer, en luftreaktor och en bränslereaktor. I båda reaktorerna finns det en
fluidiserad bädd av metalloxidpartiklar
som cirkulerar genom processen.

2 . ...och in i en så
Cyklon som
separerar gas

kallad cyklon som
skiljer partiklarna
från den heta gasen.
Denna gas består
nu nästan enbart av
kväve och små
mängder syre.

Kemcyklisk förbränning –
fångar elegant in koldioxiden
Anders Lyngfelts forskargrupp var först i världen med
en pilotanläggning som visar att kemcyklisk förbränning fungerar. Det revolutionerande är att bränslet
aldrig kommer i kontakt med förbränningsluften,
utan syre tillförs med en syrebärande metalloxid.
På detta sätt kan koldioxid fångas in utan dyr gasseparation.

3. Partikellåsen förhindrar
att gas rör sig mellan
reaktorerna. Partiklarna
kan rinna genom låset
med hjälp av ånga.

H2O

CO2

Ånga

SYREBÄRARE. Chalmers har undersökt hundratals
olika material för att hitta en effektiv syrebärare, och
för att elda biomassa fungerar naturliga mineraler
bäst, till exempel ilmenit (bilden).

4. Partiklarna, faller ner

Partikellås

Bränslereaktor

i bränslereaktorn där
bränslet reagerar med
metalloxidens syre i en
förbränning. Avgaserna
från denna förbränning
består av koldioxid och
vattenånga, och sedan
ångan kondenserats
återstår nästan ren
koldioxid, som kan tas
om hand och lagras.

Me
Bränsle
Ånga

5. De heta metalloxidpartiklarna,
som nu lämnat ifrån
sig en del av sitt
syre, förs tillbaka till
luftreaktorn, där de
tar upp nytt syre.

Fluidiserad
bädd

KOLDIOXIDBUDGETEN ÄR
SNART SLUT
Idag spår världens klimatforskare att koldioxidbudgeten för
1,5-gradersgränsen har förbrukats redan om ungefär 10 år. Det är
knappast möjligt att stoppa de fossila koldioxidutsläppen så snabbt.
För att klara 1,5-gradersgränsen behöver vi därför minusutsläpp.
Den hittills mest lovande metoden är infångning och lagring av
koldioxid från biomassa, Bio-CCS (där CCS står för Carbon
Capture and Storage).

TEKNIKEN ÄR MOGEN OCH KOSTNADSEFFEKTIV. Chalmers har utvecklat metoden i fyra
pilotanläggningar, upp till 100 kW effekt, och har
undersökt processen under mer än 4000 drifttimmar.
Kemcyklisk förbränning är ekonomiskt attraktiv,
men kräver incitament som idag saknas, till exempel
en avgift för utsläpp av koldioxid. Den uppskattade
kostnaden är 150–250 kronor per ton koldioxid, alltså
mindre än hälften av annan teknik för koldioxidinfångning.
Österrike
Övriga Europa 6%
10%
Nordamerika
10%

Chalmers
36%
Asien
16%

Spanien
(CSIC)
22%

KUNSKAPEN SPRIDS. Chalmers kunskaper om
kemcyklisk förbränning har genom samarbeten
spridits över världen. Ungefär tre fjärdedelar av den
samlade drifterfarenheten för tekniken finns i Europa, som diagrammet ovan visar. Anders Lyngfelt är
världens mest citerade forskare inom fältet, och en av
Chalmers mest citerade forskare totalt sett.

H AV E T O C H M I L J Ö N

OROSMOLNEN
FÖRPASSAS
UNDER YTAN

Rederier installerar nu skrubbrar på mängder av fartyg världen över för att möta
de strängare reglerna för svavelutsläpp som träder i kraft vid årsskiftet.
Risken är att det bara flyttar miljöförstöringen från luften till havet. Det menar
forskare i Göteborg, som varnar för att effekterna i det marina ekosystemet skulle
kunna bli allvarliga.
Text: Johanna Wilde

Foto: Pixabay och Anna-Lena Lundqvist

I

januari 2020 sänks gränsen drastiskt för
hur mycket svavel den globala sjöfarten får
släppa ut i luften. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har skärpt reglerna
från max 3,5 till 0,5 procent tillåten svavelhalt
i bränslet.
nu att installera
skrubbrar på sina fartyg, i stället för att gå
över till betydligt dyrare lågsvavlig bunkerolja
eller alternativa bränslen. En skrubber tvättar
M Å N G A R E D E R I E R VÄ L J E R
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avgaserna i en fin spray av vatten, vilket kan
sänka svavelhalten i luftutsläppen till motsvarande lägre nivå.
Ida-Maja Hassellöv, docent i maritim miljövetenskap på Chalmers, är djupt oroad över
utvecklingen. Inte för att svavlet förflyttas
från luften till havet – där omvandlas det till
sulfat som är en naturlig beståndsdel i havsvatten – utan på grund av den följdeffekt
utsläpp av skrubbervatten i havet får.
– En anledning till de skärpta reglerna är

att man vill minska försurande utsläpp av
svaveloxider från fartyg, säger hon. Men vid
skrubberanvändning minskar inte utsläppen,
de koncentreras bara i havet i stället för att
spridas med luften över större ytor av hav,
land och sjöar. När svaveloxiderna reagerar
med vatten och bildar sulfat blir det lokalt en
kraftig försurning av havsvattnet.
– Dessutom tvättas en rad andra föroreningar ur avgaserna, vilket gör att skrubbervatten innehåller en cocktail av giftiga ämnen.

H AV E T O C H M I L J Ö N

Till exempel har vi visat att ett fartyg kan
släppa ut lika mycket koppar och zink från
sin skrubber som från sin båtbottenfärg. Under
vissa betingelser tvättas också kväveoxider
ur avgaserna, vilket i exempelvis Östersjön
kan bidra till övergödningsproblematiken.
Så kallade öppna skrubbrar är ett uppenbart problem, eftersom de släpper ut allt tvättvatten i havet. Men även de flesta slutna
skrubbrar, som cirkulerar vattnet och tillsät-

”Om det är någon gång
man ska använda
försiktighetsprincipen
så är det nu”
ter basiska kemikalier, avskiljer en del tvättvatten för att kunna fylla på med nytt vatten
och bas. De släpper ut mindre volymer tvättvatten än öppna skrubbrar, men deras tvättvatten har å andra sidan en högre koncentration av föroreningar.

skrubbrar just nu ökar exponentiellt. Särskilt
när det gäller Östersjön, som redan är hårt
belastat av miljöförstöring, men även när det
gäller många andra havsområden. Situationen
är mest ansträngd i de områden som står för
den viktigaste biologiska produktiviteten
– det vill säga nära kusterna.
OK U N SK APE N ÄR I NTE BAR A S TOR när det gäl-

ler utsläppens effekt på havets ekosystem,
utan också när det gäller innehållet i olika
typer av skrubbervatten. Få oberoende studier
har gjorts. Ett exempel på kunskapsbristen
är att man inte ens vet var metallerna i skrubbervattnet kommer ifrån. Från bränslet, smörjoljor eller rörledningar, är några av gissningarna. Och metallerna utgör en stor risk, särskilt
i kombination med försurningen. Ett lågt pH
får metaller att gå över i fri jonform vilket gör
dem mer toxiska.
Helheten diskuteras sällan när det gäller
skrubberutsläpp, enligt Ida-Maja Hassellöv.

– Ofta pratar man bara om svavlet i sig, men
det är som sagt inte det egentliga problemet.
Därmed framstår skrubbrar som ett bra och
billigt sätt att möta de nya svavelreglerna.
En skrubber betalar sig på bara runt 18 månader jämfört med att köpa lågsvavlig bunkerolja.
Behovet är alltså stort av mer av den typ
av forskning som Ida-Maja Hassellöv ägnar
sig åt tillsammans med sina kollegor Erik
Ytreberg och Amanda Nylund. Men med
tanke på skrubberboomen, som pågår i detta
nu, menar hon att behovet av snabbare åtgärder är ännu större.
– När det gäller Sverige borde Transportstyrelsen förbjuda öppna skrubbrar i svenska
vatten. Kina, Kalifornien och vissa europeiska
hamnar har infört sådana förbud, och vi har
redan forskningsresultat nog för att motivera
det för Sverige också. Om det är någon gång
man ska använda försiktighetsprincipen så är
det nu. •

IDA-MAJA HASSELLÖV ingår i en forskargrupp på

Chalmers som undersöker hur skrubbervatten
påverkar plankton, i samarbete med professor
Angela Wulffs forskargrupp vid Göteborgs
universitet. De är de första forskarna som gör
fältförsök på naturliga planktonsamhällen.
Stora kassar med havsvatten från Stockholms
skärgård behandlas med skrubbervatten, och
parallellt gör forskarna laboratorieförsök med
enskilda planktonarter.
Resultaten visar bland annat att olika
planktonarter är olika känsliga för skrubbervatten. Det är i sig inte förvånande men pekar
på svårigheten att göra fullständiga, detaljerade analyser av storskaliga effekter av skrubberanvändning. En särskild utmaning är att
urskilja effekterna av försurning och giftiga
ämnen när algerna samtidigt får gödning i
form av kväveoxider.
– Ingen vet vad utsläpp av skrubbervatten
skulle innebära i större skala och på längre
sikt, säger Ida-Maja Hassellöv. Men eftersom
plankton är basen för hela det marina ekosystemet är det väldigt skrämmande att antalet
– Det är verkligen tråkigt att man inte bara kan
glädja sig åt de nya svavelreglerna, säger Ida-Maja
Hassellöv. Eftersom många rederier väljer
skrubbrar i stället för att byta bränsle minskas förvisso utsläppen till luften, men istället blir det en
ökad belastning på haven.
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NOTISER

Grafensvamp gör litiumsvavelbatterier högintressanta

Grafi k: Yen Strandqvist

Chalmersforskare har nyligen presenterat
ett genombrott för nästa generations svavelbaserade batterier. Med hjälp av så kallad
grafensvamp har de lyckats förbättra både
energiinnehållet och livslängden markant
hos litiumsvavelbatterier.

Forskarna har använt sig av en porös och
svampliknande aerogel som är baserad på
grafen. Den suger upp en svavelrik lösning,
så kallad katolyt, vilket ger funktionerna
katod och elektrolyt i kombination och
utnyttjar svavlet på ett bättre sätt.
Teoretiskt är litiumsvavelbatterier fem gånger så energitäta
som dagens litiumjonbatterier,
men mycket arbete återstår
kring konceptet. För att slå igenom på marknaden krävs exempelvis nya tillverkningsprocesser, enligt professor Aleksandar
Matic. •

Maten inom EU
bidrar till avskogningen
i tropikerna

Bränslecellsbilar – som tankas med vätgas
och bara släpper ut vatten – är för många
de hållbara transporternas drömlösning.
Men för att introducera vätgas i stor skala
krävs system som eliminerar risken för att
knallgas ska bildas.
Fysikforskare från Chalmers har nu tagit
fram världens snabbaste vätgassensor, en
optisk nanosensor inkapslad i en plast som
bara släpper igenom vätgas. Den lever upp
till bilindustrins krav: att kunna detektera
0,1 procent väte i luft på mindre än en sekund.
Sensorn fungerar också stabilt över tid.
– Det känns fantastiskt att kunna presentera en sensor som förhoppningsvis ska

Foto: Henrik Sandsjö

Bäddar för vätgasbilens genombrott

vara en del i vätgasbilens stora genombrott.
Intresset som vi ser i bränslecellsbranschen
är motiverande, säger Christoph Langhammer, som har gjort arbetet tillsammans med
Ferry Nugroho. •

Robothand – nu med känsel

Foto: Max Ortiz Catalan

En svensk patient med amputerad hand har
blivit först i världen att få en benförankrad
och rörlig handprotes. som kan både styras
och uppfatta känsel på ett naturligt sätt.
Under en banbrytande operation place-
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rades titanimplantat i bägge underarmsbenen (radius och ulnar). Från implantaten
drogs elektroder till nerver och muskler,
som samlar in signaler som både kan styra
protesen och förmedla känselintryck tillbaka till hjärnan.
Den nya implantatteknologin har utvecklats under ledning av Max Ortiz Catalan på
Chalmers och Integrum AB. Operationen
leddes av Rickard Brånemark och Paolo
Sassu. Den genomfördes på Sahlgrenska
universitetssjukhuset, som en del i det större
EU-projektet Detop. •

En sjättedel av utsläppen från den mat som
genomsnittseuropén äter kan direkt kopplas
till avskogning av regnskog, visar nya studier
av Chalmersforskare, i samarbete med Stockholm Environment Institute, Senckenberg
Biodiversity and Climate Research Centre i
Tyskland och NTNU i Norge.
– Vill EU på allvar göra något åt sin klimatpåverkan är det här en viktig utsläppskälla. Och här finns dessutom stora möjligheter att påverka hur produktionen går till,
genom att ställa hårdare miljökrav på dem
som exporterar livsmedel till EU, säger Martin Persson, som tillsammans med Florence
Pendrill står bakom studierna. •

Ny global standard
sätter pris på
miljöförstöringen
En ny ISO-standard hjälper företag att värdera och hantera sina miljöskadekostnader,
genom att sätta ett tydligt pris på vad deras
varor och tjänster kostar miljön.
– En anledning till att hållbar utveckling
inte går tillräckligt snabbt är att den inte är
hopkopplad med ekonomin. Experten talar
sitt språk, företagsledningen sitt och de negativa miljöeffekterna förblir ofta kalkyler på
ett papper. Genom att översätta miljöfrågor
till pengar blir det mycket enklare att presentera helheten för organisationen och påverka
strategiska beslut, säger Bengt Steen, professor emeritus vid Chalmers.
I samarbete med AB Volvo, Essity, Nouryon och IVL Svenska Miljöinstitutet har han
lett utvecklingen av den nya standarden, på
initiativet från Swedish Life Cycle Center.•

STYRKEOMRÅDENAS PRIS

Studerar protein med helt nya
verktyg – från metallernas värld
Proteinerna i cellernas membran sköter en stor mängd funktioner som är
nödvändiga för cellers överlevnad. De är ofta måltavla och transportör för läkemedel
i kroppen. Konstigt nog vet vi rätt lite om hur de fungerar. Men en överraskande
metod kan ändra på det.
Text: Malin Ulfvarson Foto: Johan Bodell

M

artin Andersson arbetar med materialanalys på atomnivå. Med hjälp
av atomsondstomografi studerar
han olika hårda material. Metoden utvecklades på 70-talet och Chalmers var internationella pionjärer på området – ett arbete som
Martin Andersson och hans forskargrupp
vidareutvecklar.
– I samband med en studie av gränsytan
mellan skelett och implantat upptäckte vi att
det gick att urskilja organiskt material i benet
med den här tekniken. Då fick vi idén att
vidareutveckla metoden för proteiner, säger
Martin Andersson.
Han kontaktade Pernilla Wittung-Stafshede och Fredrik Höök för att kombinera
forskningsexpertis från de tre institutionerna
för kemi och kemiteknik, biologi och bioteknik samt fysik. Utmaningen låg i att utveckla
en provberedningsmetod som bibehåller proteinet intakt i sin naturliga miljö. Om de
lyckades skulle det ge ny kunskap som öppnar
dörren för nya mer målinriktade läkemedel.
är
inriktade på proteiner i cellernas membran
som omsluter cellerna. Membranproteinerna
sköter en stor mängd funktioner som är nödvändiga för cellens överlevnad och funktion.
Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av
aminosyror som veckar sig på olika sätt för
att aktivera olika funktioner. För att förstå
proteinernas funktion studeras alltså dess
tredimensionella struktur, men om man flyttar proteinet från membranet ändrar det form.
Idag används flera olika metoder för att avbilda
proteiner, men ingen metod ger en bra bild av
M E R Ä N H Ä L F T E N AV VÅ R A L Ä K E M E D E L

Forskarna Pernilla Wittung Stafshede, Martin Andersson
och Fredrik Höök fick Styrkeområdenas pris 2019.

hur enskilda membranproteiner ser ut i sin
naturliga miljö.
Att applicera atomsondstomografi på biologiska material, speciellt proteiner, är helt
nytt.
– Vi kunde testa våra tidiga idéer tack vare
medel från Chalmers styrkeområde för materialvetenskap, vilket är mycket värdefullt. Vi
behöver kunna visa preliminära resultat för
att framgångsrikt söka medel från externa
anslagsgivare, säger Martin Andersson.
på flera sätt.
Forskarna får inte bara fram den tredimensionella strukturen utan även proteinets
kemiska sammansättning. Med den nya metoden kan potentiellt alla proteiner studeras,
vilket inte är möjligt idag. Hittills har man
bara lyckats avbilda en procent av proteinerna
i cellernas membran.
M E T O D E N Ä R B A N B RY TA N D E

– Vi har fortfarande mycket att lära om
proteiner, till exempel de som bidrar till så
kallade felveckningssjukdomar som Parkinson och Alzheimer. De proteiner som är
inblandade där är mycket flexibla och börjar
klumpa ihop sig vid sjukdom, men vi vet inte
varför och hur eftersom de är svåra studera
med andra metoder, säger Pernilla WittungStafshede.
Nu har den första vetenskapliga artikeln
blivit accepterad och de tre forskarna hoppas
kunna utöka projektet framöver. I det fortsatta
arbetet behöver provberedningsprocessen
snabbas upp och precisionen öka.
– Om vi lyckas med vårt projekt så kommer
resultatet generera en potentiellt enorm nytta
för framtida forskning och läkemedelsutveckling, säger Fredrik Höök. •
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AI INOM FORSKNINGEN

Big Data kan
revolutionera forskningen
Tillgången på stora datamängder och maskininlärning kan vässa forskningen inom alla
ämnesområden. Chalmers expertgrupp för forskningstillämpningar har bland annat
hjälpt kollegor att upptäcka sprickbildningar i betong, förstå flöden av fotgängare
i staden och fordonskomponenter genom leveranskedjan. Hur bär de sig åt?
Text: Karin Aase Foto: Johan Bodell

F

orskargruppen inom betongbyggnad
använder artificiell intelligens för att
upptäcka och analysera sprickbildning
i betongkonstruktioner. De använder sig av
digitala tvillingar till befintlig infrastruktur,
och de nya metoderna har gjort forskarna till
pionjärer på området, i samarbete med Stanford University.
För att bemästra de nya AI-metoderna fick
de hjälp av Chalmers expertgrupp som bidrar
med kunskaper om maskininlärning och hantering av Big Data.
– Det vi ser är ett nytt batteri av metoder
som går att tillämpa i forskningsarbetet. För
oss är det viktiga att visa för forskarna vad
som går att göra och vad det kan bidra med i
deras forskning, säger Vilhelm Verendel,
enhetschef för expertgruppen Data Science
Research Engineers.
ALLT BÖR JAD E 2015 . Chalmers hade länge följt

utvecklingen inom Big Data och maskininlär-

ning och såg möjligheterna som det kunde ge
forskningen inom alla Chalmers forskningsområden. Problemet var bara att insamling,
analys och visualisering av stora datamängder
är komplext och kräver flera olika sorters
kompetens. Sannolikheten att hitta en person

”Vi har mer data än
någonsin, den är
tillgänglig för forskare
och vi har verktyg för
att analysera och
visualisera den”
som satt inne med all den kunskapen var minimal. Sannolikheten att hitta flera sådana personer – så att enskilda forskargrupper skulle
kunna anställa var sin expert – var obefintlig.
Lösningen blev att inrätta en expertgrupp

som skulle hjälpa forskare över hela Chalmers
att lära sig om, och använda sig av, de nya
metoderna. Den så kallade Big Data-satsningen initierades av Chalmers styrkeområden, och har ökat både tillgänglighet till och
medvetenhet om de möjligheter som finns.
– Genom de nya metoderna för att bearbeta
stora datamängder kan man dels testa sina
hypoteser på nya sätt, dels kan man ha mer
explorativa projekt som gör det möjligt att
identifiera nya hypoteser och studera helt nya
frågor, säger Vilhelm Verendel.
PÅ AVD E LN ING E N FÖR S TADSBYGG NAD är man

intresserad av att förstå hur människor rör sig
i staden eftersom det påverkar många socioekonomiska processer som till exempel segregation. För att skapa sig en bild krävs att mycket
stora datamängder sammanställs. Genom
kunskap om hur stadens fysiska struktur påverkar dessa flöden kan man testa samband och
på sikt planera och bygga mer hållbara städer.
– I dagens samhälle existerar mer data än
någonsin, den är tillgänglig för forskare och vi
har dessutom verktyg för att både analysera
och visualisera den på ett helt annat sätt än vi
kunde tidigare, säger Vilhelm Verendel.
– Det innebär att det finns många nya
metoder för att hitta mönster i stora, komplicerade datamängder, nästan oavsett vad du
forskar om.

Muhammad Azam Sheikh, Oscar Ivarsson,
Rongzhen Chen och Vilhelm Verendel i expertgruppen Data Science Research Engineers får
snart ytterligare förstärkning.

24 — CH ALMERS MAGASIN , NR 1. 2019

AI INOM FORSKNINGEN

FÖRUTSE
LOGISTISKA FLÖDEN
Tillsammans med fordonsföretag
har forskare visualiserat hur produktoch leveranskedjor varierar, för att
skapa verktyg som kan förutse dessa
flöden.
– Data Science-experterna har
ett starkt intresse och driv att verkligen förstå våra problemställningar
och bidra till våra projekt, säger
Patrik Jonsson, professor i supply
chain management.

ANALYS AV
KOST OCH HÄLSA

Alla typer av forskare kan hitta och testa hypoteser av helt nya slag, menar Vilhelm Verendel,
som leder expertgruppen inom maskininlärning och Big Data för forskningssyften.

som har
gjort de nya metoderna möjliga. För det första
digitaliseringen, som innebär att allt fler av
våra vardagliga hjälpmedel innehåller en dator
som registrerar data. För det andra det faktum
att i stort sett alla dessa datorer är uppkopplade mot varandra och kan dela data. Och för
det tredje den snabba utvecklingen inom
maskininlärning de senaste fem till tio åren.
Visualisering baserad på komplexa data
och system tjänar ett viktigt syfte: att skapa
förståelse och kunskap om världen. Avancerad visualisering har förmågan att sprida
kunskap om komplexa system till bredare
målgrupper och ge dem verktygen att testa
olika samband utan att själva ha kompetenser
inom statistik.
F R A M F Ö R A L LT Ä R D E T T R E SA K E R

på Chalmers
bara växer. Expertgruppen har hjälpt 30 projekt sedan starten 2015, och i dagsläget får
åtta forskargrupper stöd från enheten. Deras
kompetens efterfrågas från många olika forskningsområden.
De har bland annat bidragit i projekt för
att hjälpa transport- och fordonsföretag stuI N T R E S S E T F R Å N FO R S K A R N A

dera hur produktplaneringsdata och leveransplaner varierar. De har utvecklat visualiseringsverktyg för arkitekturforskarna, och även
stöttat en forskargrupp i livsmedelsvetenskap
att analysera individers bakteriesammansättning i tarmen i syfte att prediktera hur individer svarar på en specifik kost.
– I början fick vi nästan leta efter projekt
där vi kunde bidra, men i vår senaste utlysning
kunde vi bara hjälpa 20 procent av de ansökningar som kom in, säger Vilhelm Verendel.
I dagsläget håller man på att rekrytera
ytterligare två personer för att försöka tillfredsställa behovet, och de kommer även att
jobba mer med artificiell intelligens inom
Chalmers nya AI-forskningscentrum Chair.
– Det händer nya saker varje dag inom
maskininlärning. Om några år har vi ännu
bättre kunskap om hur vi ska applicera artificiell intelligens för att kunna analysera all data
vi samlar på oss, säger Vilhelm Verendel. •

Bör kostråd anpassas till individnivå? Det studerar forskargruppen
inom livsmedelsvetenskap genom
att analysera hur individer svarar
på en specifik kost.
– Det har varit mycket värdefullt
för oss att testa nya verktyg och
tillvägagångssätt i dialog med
experterna och samarbetet har lett
till nya metoder och snabbare tester, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap.

VISUALISERA
STADENS FLÖDEN
Genom avancerad visualisering
som inkluderar många komplexa
data och hur de påverkar varandra,
skulle stadsplanerare i framtiden
ges kraftfulla verktyg för att bygga
hållbara städer.
– Viktigast för vår forskning är
gränssnittet som gör det möjligt
att testa samband mellan fotgängarflöden och stadens fysiska egenskaper, säger Meta Berghauser
Pont, docent i stadsbyggnad.
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HÅLLBART BOENDE

– Vi är först i världen med att återvinna vatten från dusch till dusch och handfat, säger chalmersforskaren Jesper Knutsson,
som kan tänka sig att senare utvidga försöken även med tvätt-, regn- och toavatten.

Varför duscha i dricksvatten?
Varmvattnet går åt i badrummet. En tredjedel av ett hushålls avloppsvattnet passerar ut
genom golvbrunnen i duschen – förhållandevis rent och varmt. Varför inte rena, hetta
upp och loopa tillbaka det som nytt fräscht varmvatten?
Text: Christian Borg Foto: Johan Bodell

F

orskning kring precis detta pågår sedan
årsskiftet i boendelabbet HSB living
lab. Duschvattnet från sex badrum
samlas upp i ny rördragning för så kallat
”hygien-gråvatten”, far ner till bottenplan
och renas i husets nya reningsanläggning.
Badrummen används dagligen av 18 studenter. I sommar kommer de få sitt återvunna
gråvatten tillbaka i form av 60-gradigt varmvatten av normal kvalitet.
– De ska få duscha i sitt eget returvatten,
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blandat med vanligt kallt dricksvatten utifrån. En viktig del av uppföljningen handlar
om just den psykologiska aspekten, upplevelsen av att duscha i grannarnas duschvatten,
säger Jesper Knutsson, forskare från Chalmers
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.
Här finns stora summor att spara. Över
60 procent av det varmvatten som ett typiskt
hushåll konsumerar går åt i badrummet.
Genom att tillvarata både vattnet och dess
värme kan typhushållet minska sin årsför-

brukning av vatten med 30 kubikmeter, visar
förstudierna. Elförbrukningen kan gå ner
med en tredjedel, runt 1500 kWh årligen.
Gråvatten-projektet ska nu följa upp om
dessa siffror stämmer i verkligheten. Deltagande parter är Graytech AB, HSB och konsultfirman Bengt Dahlgren ihop med Chalmers, SIS och Rise.
– Förra sommaren hade Sverige brist på
vatten, och många områden är ju extremt vattenstressade, konstaterar Jesper Knutsson. •

Långsiktighet
ger resultat.

55

Annons-sida
Chalmers Ventures

23

Arbetat aktivt med 55 bolag och 23 projekt
i våra program och processer

14
nya bolag

Startat 14
nya bolag

31 MSEK har under året
investerats i 34 olika bolag

31

INVESTERATS
BOLAG I

MSEK

34
BOLAG

Här är en snabb inblick i några av Chalmers Ventures siffror för 2018.
Hör gärna av dig om du vill veta mer om vad vi kan göra för att hjälpa
din idé, forskning eller ditt bolag att nå längre.
CHALMERSVENTURES.COM

Forskarna som
löser Northvolts
tillgång på råvaror
Spodumen-kristallerna ovan togs upp ur den finska litiumgruvan Haapalouma. Över hälften av världens litium finns i Bolivias saltöken,
men dagens största producenter är Chile, Australien, Kina och Argentina.

Elbilsförsäljningen ökar dramatiskt. Det är lätt att föreställa sig ett framtida berg
av kasserade batterier, fullproppade med värdefulla men svårutvunna metaller och
mineraler. Än finns ingen kostnadseffektiv återvinning av litiumjon-batterier på plats.
Men kanske snart.
Text: Mats Tiborn

Foto: Johan Bodell och Shutterstock

R

edan tidigt i arbetet med att starta batteritillverkning för elbilar i Skellefteå
insåg Northvolt att planen även måste
innehålla en helt ny återvinningslina.
Avgörande för litiumjon-batteriernas
framtid är att kunna säkra tillgången till
råmaterial på ett hållbart sätt. Batterierna
innehåller metaller från källor som kommer
vara slut inom några decennier. Brytningen
av den viktiga metallen kobolt omgärdas av
människorättsliga problem som exempelvis
barnarbete. Samtidigt skapar dagens kommersiella återvinning stora utsläpp av koldioxid. Den är inte särskilt lönsam heller.
Northvolt behövde en världsunik, hållbar
teknologi för att lyckas.
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– VI STÅR INFÖR EN MYCKET STOR OMSTÄLLNING .

Industriers råvaruflöden måste bli hållbara
och vi måste ta vara på vad vi tar upp ur
marken. Återvinning är nödvändigt för att
vi ska klara detta, säger Northvolts miljöchef
Emma Nehrenheim.
Många universitet kontaktades. Northvolt
fastnade för forskarna inom industriell materialåtervinning på Chalmers, efter goda
erfarenheter av tidigare samarbeten.
– De har väldigt bra förmåga att förstå
industrins behov. Processer för återvinning
finns visserligen redan, men bara på akademisk nivå. Vi behövde någon som kunde
optimera kunskapen för industrin, säger
Emma Nehrenheim.

Forskargruppen inom industriell materialåtervinning har varit involverade i en mängd
olika industrisamarbeten, och har unik kom-

”Varje batteri
väger cirka 150 kilo.
Det är bara
att räkna”
petens. Kunskapen kring batteriåtervinning
på Chalmers är helt enkelt stor.
– Vi hade en gynnsam utgångsposition.
Inom gruppen har vi en väldigt stor samlad
erfarenhet kring utvecklingsprocesser för

B AT T E R I ÅT E R V I N N I N G

industri, säger Martina Petranikova, forskarassistent som leder samarbetet från Chalmers sida.
Litiumjon-batterier består – förutom av
litium – främst av blandningar av grafit,
nickel, kobolt, koppar, mangan, aluminium
och plast. Idag återvinns materialen främst
genom smältning. Då går all litium förlorad
i slagget. Det som blir kvar separeras genom
vätskeextraktion. Smältning är en väldigt
energikrävande metod som dessutom ger
mycket koldioxidutsläpp.
sig istället
av hydrometallurgi. Istället för att smälta
batterierna går den energisnåla metoden
helt ut på lakning och vätskeextraktion vid
relativt låga temperaturer.
Processen börjar med att batteriet laddas
ur helt, för att därefter krossas. Sen kan
beståndsdelarna börja separeras. Järn
avlägsnas med magneter. Plast kan blåsas
bort. Det aktiva materialet löses upp genom
lakning, vilket lämnar grafiten kvar som
olösligt sediment. Metaller som koppar,
CHALM E RSFORSK AR NA ANVÄN D E R

– Det har gått väldigt bra hittills. Martina
Petranikova och hennes medarbetare har ett
sätt att arbeta som passar industrisamarbeten
väldigt bra, och de är mycket bra på att leverera. Vi hoppas att Chalmers även kan följa
med i nästa steg, säger Northvolts Emma
Nehrenheim.
batterier
demoanläggningen kommer hantera beror på
hur mycket Northvolt får tag på. Visionen är,
enligt Emma Nehrenheim, att så stor del som
möjligt i deras batterier på lång sikt kommer
från återvunnet material.
Det är alltså hög tid för elbilstillverkarna
att börja ta sin del av producentansvaret.
– Fram till 2025 kommer bilindustrin ha
skapat 12 miljoner batteriförsedda fordon.
Varje batteri väger cirka 150 kilo. Det är bara
att räkna. Det kommer bli enormt mycket
material. Förr eller senare kommer det tillbaka till tillverkarna och då måste teknologin
vara på plats, säger Cristian Tunsu. •
H U R S T O R VO LY M F Ö R B R U K A D E

Nytt och fräscht. Den dagen berget av förbrukade litiumjon-batterier växer måste en fungerande återvinning vara på plats.

kobolt, nickel och litium befinner sig då i
flytande joniskt tillstånd. De kan sen extraheras, en i taget, med hjälp av organiska
ämnen skräddarsydda för att binda just en
specifik metall. De olika organiska ämnena
konsumeras inte i processen utan kan senare
återanvändas.
– Utmaningen är att arbeta med riktiga,
förbrukade batterier. Det så finns mycket
orenheter i dem. Ska vi kunna återanvända
exempelvis extraherad kobolt måste den vara
helt ren. Det kräver en optimerad process,
men vi har kommit långt och är snart där,
säger Cristian Tunsu, som utför det mesta
laboratoriearbetet.
När projektet är klart senare i höst räknar
forskarna med att kunna återvinna det mesta
av batteriets åtråvärda metaller: koppar,
nickel, litium och kobolt.
F R ÅG A N Ä R : B LI R KOS TN A D E R N A R I M LI G A?

– Utmaningen är att skapa en teknologi som
är hållbar, på ett ekologiskt, ekonomiskt och
säkerhetsmässigt sätt, säger Martina Petranikova, forskaren som leder Northvolt-samarbetet
från Chalmers sida.

– Vi kommer utvärdera processen, men
just nu vet vi inte. Det handlar mer om säker
tillgång till råmaterialen i det här läget, säger
Martina Petranikova.
När det gäller återvinning är det inte bara
den direkta lönsamheten som styr. Europeisk lagstiftning kräver producentansvar.
Batterierna kommer tillbaka till tillverkaren
när de är förbrukade och det är förbjudet
att deponera dem. Samtidigt skapar egen
återvinning också trygghet i produktionen.
Tillgången på råvara säkras.
Projektet avslutas med bygget av en demoanläggning i Northvolts utvecklingslabb i
Västerås. Demolinan ska vara klar att använda
vid årsskiftet 2019/2020.

– Kasserade batterier innehåller betydligt
högre halter av kobolt och litium än vi finner
i de naturligt förekommande mineralerna.
Återvinning är alltså ett riktigt bra komplement
till gruvbrytning, säger Cristian Tunsu, forskare
i industriell materialåtervinning.
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Målet som växer
med antalet spelare
Masterstudenterna i produktutveckling behöver skarpa
projekt, och behov finns det gott om. Vinterns projektkurs resulterade i lösningar för elva vitt skilda problem.
Text: Christian Borg Foto: Marcus Folino

K

lubbar och kommuner behöver fotbollsmål av skilda storlekar för att ungdomar
ska kunna spela fotboll enligt de nya
regler som gäller. Ibland har lagen bara fem
spelare på plan, ibland sju, ibland nio.
För att de ska slippa köpa in och sköta
om flera uppsättningar mål bad Svenska
fotbollsförbundet chalmersstudenterna
utveckla ett mål som går att justera i storlek.
– Vi konstruerade ett mål i aluminium
där rören är justerbara. Nätet kan glida med
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när målet växer, och mekanismerna är lätta
att förstå, säger Erica Petersson.
Gruppen har intervjuat både kommunala
inköpare, fotbollstränare och spelare. Ungdomar har fått testa att använda det, för att
de skulle försäkra sig om att produkten inte
skadar någon.
– Det har varit jättekul – men tidskrävande. Man får se detta som ett koncept.
Det är inte klart för att skickas till fabrik
och börja tillverkas. •

Här ett konceptförslag för laddningsuttaget till en
plug-in-hybrid från Volvo. Vänster fram är optimalt, enligt studenterna.

Ett koncept för att förgasa sopor med solens
hjälp, på uppdrag av i3tex.

Foto: Martin Rahm

NNYOHTEI S
TER

Grafi k: Alexander Ericson

Visst går det att smälta
guld i rumstemperatur!

När spänningen stiger kan oförutsedda saker
hända. Det gäller även guld. Chalmersforskaren Ludvig de Knoop hade placerat en
minimal guldkon i ett elektronmikroskop när
det hände. Han ställde in maximal förstoring
och drog på ett extremt kraftigt elektriskt

Genombrott inom
organisk elektronik

fält. I efterhand såg han att de översta lagren
av guldatomer smälte, i rumstemperatur. De
lämnade sin ordnade struktur och släppte
kopplingarna till varandra.
– Jag blev verkligen överraskad av upptäckten. Det här är ett extraordinärt fenomen
som ger oss nya grundläggande kunskaper
om guld, säger fysikforskaren Ludvig de
Knoop på Chalmers.
Tack vare teoretiska beräkningar har forskarna kunnat förstå att fenomenet har att
göra med defekter som skapades i de översta
atomlagren. De räknar med att den nya tekniken kan användas i sensorer, katalysatorer
och transistorer. •

Gör om skolboken
i kemi

Foto: Martina Butorac

Hon ska få fler
att äta fullkorn

En enkel idé från Chalmers – om hur man
i ett slag skulle kunna fördubbla effektiviteten hos organisk elektronik – visade sig
hålla. OLED-displayer, plastbaserade solceller och bioelektronik är teknologier som
nu kan bli mer konkurrenskraftiga genom
upptäckten att det går att ”dubbeldopa”
polymerer. Den elektriska ledningsförmågan hos halvledaren ökar.
– Hela forskarfältet har varit helt inne
på att studera en typ av material. Vi valde
att titta på en annan typ av polymer, med
lägre joniseringsenergi, som tillåter två
elektronöverföringar. Det är egentligen
väldigt enkelt, säger Christian Müller, professor i polymervetenskap. •

Elektronegativitet är en av de mest välkända
modellerna för att förklara varför kemiska
reaktioner sker. Kunskaperna lärs ut till
elever redan på högstadiet. Chalmersforskaren Martin Rahm, och kollegor, omdefinierar nu elektronegativitet i grunden med
en ny skala, som omfattar hela 96 grundämnen, och bland annat flyttar platsen för
syre och krom i rangordningen.
– Den nya definitionen är den genomsnittliga bindningsenergin av de yttersta
och svagast bundna elektronerna, de så
kallade valenselektronerna. Vi har tagit
fram värdena genom att kombinera experimentella data med kvantmekaniska beräkningar, säger Martin Rahm.
– Det är en omfattande skala som jag
tror och hoppas kommer påverka forskning
inom kemi och materialvetenskap. •

Ekologisk mat är
sämre för klimatet

Foto: Johan Bodell

Solcell från Epishine

Fullkorn är bra för folkhälsan, och faktiskt
en av de enskilt viktigaste kostfaktorerna
för att förebygga ohälsa. Men nio av tio
svenskar äter för lite. Enligt nordiska
näringsrekommendationer behöver vi få i
oss 70-90 gram fullkorn per dag.
På initiativ från Chalmers byggs nu ett
stort samarbetsprojekt upp, med syfte att
få fler att äta fullkorn i exempelvis bröd,
pasta och flingor.
– Vi har hittills lyckats mobilisera uppåt
40 intressenter, allt från livsmedelsindustri
till konsumentorganisationer och offentliga
aktörer. Nu organiserar vi oss och formulerar aktiviteter som verkställs under nästa
fas – samverkansfasen – som föregås av en
Steg 2-ansökan hos Vinnova. Besked ges i
december, säger livsmedelsforskaren Karin
Jonsson, som leder projektet.•

Skördarna per hektar är väsentligt lägre
inom ekologiskt jordbruk än inom konventionellt – samma mängd mat kräver större
markarealer. Det leder till mycket större
indirekta koldioxidutsläpp från avskogning
för ekomat, enligt en uppmärksammad artikel i Nature, som presenterar en ny metod
att värdera klimatpåverkan av olika beslut
kring markanvändning.
– Ekologiska ärtor odlade i Sverige har
ungefär 50 procent större klimatpåverkan
än konventionellt odlade, visar vår studie.
För svenskt ekologiskt vete är skillnaden
ännu större, nära 70 procent, säger Stefan
Wirsenius, forskare från Chalmers och en
av de ansvariga för studien.
Även ekologiska kött- och mejeriprodukter är sämre för klimatet än konventionellt
producerad mat, enligt Wirsenius, eftersom
dessa djur föds upp på ekologiskt foder. •
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INDIVIDUALISE R AD UTBILDNING

AI, transporter och
sport blir först ut i ny
utbildningssatsning
Alla studenter ska få chans att individuellt kunna välja
breda tematiska kurser. Så ska lärandet på Chalmers
snabbt kunna anpassas till nya behov.
Text: Erik Krång Foto: Johan Bodell och Anna-Lena Lundqvist

B

ehovet av arbetskraft med färska och
aktuella kunskaper ökar ständigt. Det
gör också förväntningarna på att Chalmers ska leverera. Samtidigt vill studenternas
kunna forma sina utbildningar och kunna
anpassa sitt lärande efter det som man märker
att man vill jobba med i framtiden.
SVAR ET FÖR AT T MÖTA MÅNG A av dessa önske-

mål är Tracks, Chalmersstiftelsens hittills
största investering inom utbildningsområdet.
Grundtanken i den nya tioåriga satsningen
är att Chalmers i praktiken anpassar utbildningen genom att utöka utbudet med speciellt
utformade kurser som, i paket, skapar tematiska spår mellan existerande utbildningar.

Detta möter efterfrågan från samhället och
ger studenterna ytterligare möjlighet att
påverka sin egen utbildning. Idén är att kurserna kommer att vara valbara för alla studenter på Chalmers, och studenten kan välja
en eller flera kurser inom ett spår – eller byta
mellan spåren.
Under hösten 2019 ska de första pilotkurserna på grundläggande och avancerad nivå
ges. De tre teman som har valts ut är AI, hållbara transporter samt hälsa och sportteknologi. Just nu pågår arbetet med att identifiera
lämpliga projekt inom respektive tema.
– Temana kan vara olika sätt att närma sig
samma sak: AI kan vara ”paraplyet” och hållbara transporter en del av sättet att närma sig
AI – eller tvärtom, säger Kristina Henricson
Briggs, som tillsammans med Mikael Enelund
leder Tracks.
E F TE R D E N FÖRS TA M I N I PI LOTE N i höst väntar

– Målet är att implementera Tracks-utbudet fullt
ut redan om tre år. Men först ska vi utvärdera
pilotkurserna och se hur vi går vidare, säger
Kristina Henricson Briggs, som projektleder
satsningen tillsammans med Mikael Enelund.
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ytterligare en pilotomgång. Om tre år hoppas
hon att Chalmers kan er bjuda ett fullt utbud
av tematiska kurser.
Tanken är att en Tracks-kurs ska komplettera det traditionella utbildningsutbudet
genom att gå över ämnesgränserna, och träna
studenter från olika inriktningar att arbeta
tvärdisciplinärt både vad gäller personer och
ämnen.
– Det skapar möjlighet för studenter med
olika kunskaper och erfarenheter att samar-

beta och ta sig an komplexa samhällsutmaningar tillsammans, säger Kristina Henricson
Briggs.
Lärandemålen för kurserna – det vill säga
vad man ska kunna efter att de avslutats – är
fastlagda från början, men vägen dit – kursinnehållet – är öppet och kan formas närmare
inpå kursstart än vanligt.

”Det kommer att
finnas ett ’före’
och ett ’efter’ den
här satsningen”
– Innehållet för att nå till kursmålen behöver inte vara fast, och ett tema kan innehålla
olika inriktningar. Exempelvis skulle ”vatten”
kunna innefatta allt från försörjning till energi.
Nya fysiska miljöer för lärande är det andra
benet i Tracks-satsningen. Visionen är flexibla
miljöer som kan anpassas efter kursinnehåll,
med grupprum, labb och verkstäder för att
bygga prototyper. Just nu försöker man identifiera var på campus Johanneberg den platsen
kan finnas.
– Den samlade Tracks-miljön som vi så småningom hoppas få till ska vara ett skyltfönster

K L I M AT E T

utåt. Nyckelorden är hållbara lärandemiljöer
– studenterna tillbringar mycket tid på Chalmers och då är det viktigt att de mår bra här.
F R ÅN C H ALM E RS S TU D E NTK ÅR är man positiv

till Tracks, framför allt delen med lärandemiljöer.
– Bland det som önskades mest av studenterna var möjligheten att skapa nya, moderna
lärandemiljöer som kombinerar det fysiska
och det digitala, säger kårordförande Gustav
Eriksson.
– Att vi dessutom kan förena detta med ett
utmaningsdrivet kursinnehåll som ligger i den
forskningsfront som Chalmers är en del av,
gör det hela ännu mer spännande.
Gustav Eriksson hoppas också att satsningen med tiden kommer att färga av sig på
lärosätet i stort.
– Det är viktigt att alla studenter på Chalmers får möjlighet att ta del av satsningen,
både att läsa Tracks-kurser inom ramen för
sitt utbildningsprogram och att studera i de
nya miljöerna. Vi vill att satsningen ska märkas av hos alla studenter och på hela Chalmers.
Och även om det är svårt att veta exakt hur
helheten kommer att utvecklas vågar Kristina
Henricson Briggs säga att just detta kommer
att ske.
– Vi siktar på att ungefär lika många studenter ska vara involverade i Tracks-kurser
på ett år som vi har studenter som studerar
utomlands, det vill säga runt 300. Precis som
utlandsstudenterna kommer hem med nya
erfarenheter och idéer kommer Tracks-studenterna också påverka sin omgivning.
DET VAR STRAX FÖRE JUL 2018 som Chalmersstif-

telsen presenterade Tracks, som innebär att
man satsar 200 miljoner kronor över tio år på
utbildning och lärandemiljöer för framtiden.
– Jag tror att det är en jätteviktig investering, och att det kommer att finnas ett ”före”
och ett ”efter” den här satsningen, säger Maria
Knutson Wedel, avgående vicerektor för Chalmers utbildning, som i juni tar över som rektor
för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Tracks passar också bra in i Chalmers
”dna”, då det handlar om att skapa, bygga,
arbeta över gränser och lyhört ha örat utåt. •

De tre teman som studenterna kan välja mellan i
höst blir AI, hållbara transporter samt hälsa och
sportteknologi.
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FRAMTIDSSÄKRA
DIN KOMPETENS
MED CHALMERS
Teknikutvecklingen ökar kompetensbehoven och ställer allt högre krav
på yrkesverksamma att uppdatera sina kunskaper genom hela yrkeslivet.
Chalmers Professional Education utbildar chefer och medarbetare
inom teknikintensiva företag och organisationer.
Många av våra deltagare är i grunden tekniker, ingenjörer och sjöfolk,
men även andra har valt oss som en naturlig partner för sin kompetensoch karriärutveckling. Och vi har nöjda användare. Våra kurser har
i genomsnitt 4,4 av 5 i betyg i utvärderingar efter genomförda utbildningar.
Våra utbildningsområden:
• Ledarskap och management
• Utveckling och innovation
• Operations och lean
• Energi och hållbarhet
• Samhällsbyggnad
• Digitalisering, IT och kommunikation
• Fordonsteknik och transport
• Sjöfart
• Materialteknik

Hör av dig till Chalmers Professional Education för mer information om
hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att möta framtidens kompetensutmaniNgar
www.chalmersprofessional.se
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NYTT OM NAMN

PERNILL A WIT TUNG -STAFS-

E LV I R D Z A N I C ( S J Ö FA R T

ANDREAS

JOHANSSON

LINDA OLOFSSON ( F97

TO R B J Ö R N H O L M S T R Ö M

H E D E ( K 9 3 D R 9 6 ) är årets

O C H LOG I S TI K 0 5 ) blir ny vd

( M 05 ) flyttar tillbaka till Sverige

D R 0 3 ) är ny föreståndare för

( M79) är ny ordförande för Stif-

Gustaf Dalén-medaljör. Prisutdelningen hölls den 11 maj i
samband med Chalmersska
Ingenjörsföreningens vårmöte i
Göteborg.

för Göteborgs Hamn AB i juni.
Han kommer närmast från ett
uppdrag som Vice President of
Business Development inom
Ceva Logistics i Houston.

och en position inom global expansion på H&M, efter 7 år i
Asien. Han fick Rune Anderssons stipendium från Chalmers
2010.

Swedish Electromobility Centre, det nationella centrumet för
forskning och utveckling av eloch hybridfordon samt laddinfrastruktur.

telsen Chalmers tekniska högskola. Han har ett långt förflutet
inom Volvokoncernen där han
är senior rådgivare till Volvo
Groups vd.

OLOF C ATO, ( F98 ) är ny vd för

PAU L G U S TAVS S O N , ( I 91)

Y LVA J E D E BÄC K LI N D B E RG

L ARS - B E R TIL E K MAN ( V92 )

Formica Capital. Han kommer
närmast från rollen som ansvarig för de onoterade innehaven
på det privatägda investmentbolaget JCE Group Aktiebolag.

är ny vd för Nordkalk. Han har
tidigare arbetat som vd och
koncernchef för Britax Group
Ltd, som tillverkar bilbarnstolar.

( K F 9 3 ) har utsetts till ny vd för

är ny marknadsområdeschef för
Samhällsbyggnad Väst på
COWI. Han har tidigare varit vd
på Göteborgs stadshus AB,
samt trafikdirektör inom Göteborgs stad.

Helsinge Vatten. Hon kommer
närmast från tjänsten som gatuchef i Bollnäs kommun.

CHALMERS MASTERCARD
Med ett Chalmers MasterCard får du tillträde till spännande
studiebesök och föreläsningar varje termin. Som ett tack till
kortets användare.
Med arrangörer som Ruag Space, Onsala rymdobservatorium, Volvo, Poseidon,
Produktionssystemslaboratoriet på Chalmers och event såsom ostprovning
har detta blivit den mest uppskattade förmånen bland
våra kortinnehavare.

Välkommen du också att ta del av nyheterna
från teknikens framkant!

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ www.chalmersmastercard.se

Är du alumn och har
fått ny tjänst eller
en utmärkelse?
Skicka ditt tips
tillsammans med en
högupplöst bild till
chalmersmagasin@
chalmers.se

Nästa nummer kommer
under hösten 2019
Du är en del av Chalmers
nätverk. Håll kontakten med
Chalmers och andra chalmerister
– uppdatera dina uppgifter på
www.chalmers.se/alumni
Om du vill följa Chalmers
utveckling, besök Chalmers på
webben: www.chalmers.se
Adress
Chalmers magasin
412 96 Göteborg
Du kan även läsa Chalmers
magasin på webben:
www.chalmers.se/
chalmersmagasin

POSTTIDNING B
Avs. Chalmers magasin
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och marknad
412 96 Göteborg

VI SES VÄL

I ALMEDALEN?
En bred uppställning av experter från Chalmers deltar i
årets Almedalsvecka 30 juni–7 juli, som arrangörerna i Visby
beskriver som världens största demokratiska mötesplats
för samhällsfrågor.
Diskussionerna kommer bland annat handla om klimatomställningen ur olika perspektiv: Synen på skogens roll, hur vi ska få
maten att räcka till, hur lokala energisystem kan göras smartare
och olika effekter av omställningen i både transportsektorn och
annan industri.

Dessutom: Har akademin tillräckligt skarpa verktyg för att kunna
bidra fullt ut?

Välkommen till
Västsvenska arenan!

Minskar polariseringen
mellan stad och landsbygd med
bättre platsutveckling?

Är forskarnas ensamrätt till patent
ett problem för svensk innovation?

Se bortom filén!

Varför råder det inte samsyn
om skogens roll i klimatarbetet?

Svenskt elflyg – önskedröm
eller realistisk möjlighet?

Varför hamnar inte all mat i magen?

chalmers. se | vastsvenskaarenan.se

