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Hållbar framtid i samarbete med
myndigheter och näringsliv
IVL bedriver kvalificerad forskning inom områdena miljö och hållbar utveckling, ofta
med tvärvetenskaplig inriktning med tillämpade frågeställningar. Här ges en sammanfattad beskrivning av IVL, med fokus på samfinansierad forskning, vilka projekt som beviljats under året och vilka resultat vi kommit fram till. En mer detaljerad redogörelse av
IVL:s forskningsverksamhet och hur vi kan bidra till en hållbar framtid i samarbete med
myndigheter och näringsliv presenteras i verksamhetsberättelsen för 2021 till IVL:s ägare
Stiftelsen IVL. För en fullständig beskrivning av IVL:s verksamhet, som består av lika
delar forskning och uppdrag, hänvisas till ivl.se och IVL:s årsredovisning 2021.

Forskningsfinansiering

Samverkan

IVL:s forskning utgör ca hälften av vår omsättning
på 470 MSEK med finansiering från nationella
anslagsgivare och EU:s forsknings- och utvecklingsprogram. Med stöd från statliga anslag till
SIVL (37 MSEK 2021) bedriver IVL även samfinansierad forskning där näringslivet står för 50%
av finansieringen. Den samfinansierade forskningen drivs i samverkan med finansierande företag
i projektform och är inriktad på tillämpad forskning av generellt intresse för en bransch och samhället i stort. De statliga medlen används även för
att medfinansiera EU-projekt. Genom samfinansiering med näringslivet och EU så genererande
den statliga finansieringen på 37 MSEK projekt
med en total budget på drygt 79 MSEK under
2021, där kontantbidraget från näringslivet uppgick till ca 20 MSEK och från EU till 22 MSEK.

IVL bygger på en grundtanke om samverkan mellan forskning, näringsliv och myndigheter för att
lösa dagens och framtidens miljöproblem och
stödja omställningen till ett hållbart samhälle.
Vår ägarstiftelse såväl som bolagsstyrelsen är
sammansatt av representanter för näringsliv och
myndigheter, och våra forskningsprojekt bedrivs
i nära samarbete med relevanta avnämare. IVL
har även ett nära samarbete med akademin genom avtal med KTH och Chalmers samt med andra
institut. Internationellt samarbetar IVL med flera
olika partnerorganisationer inom våra EU-projekt samt med företag och internationella organisationer på den globala arenan. IVL har etablerad
verksamhet i Kina och Indien och projektsamarbeten i ett antal andra länder världen över.

Viktiga nationella forskningsfinansiärer är t.ex.
Vinnova, Formas, Mistra, Energimyndigheten
och Naturvårdsverket.
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Samfinansierad forskning och utveckling
på IVL under 2021
IVL:s forskning bedrivs inom tre Temaområden med inriktningarna Hållbar Miljö, Hållbart Samhälle respektive Hållbar Omställning. IVL:s samfinansierade forskning bedrivs
i nära samarbete med finansierande företag och branscher. Projekten är ofta tillämpade
med syfte att ge konkreta resultat och råd som kan användas och komma till nytta för
företag, branscher och myndigheter i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle.
Den samfinansierade forskningen innefattar även medfinansiering av EU-projekt.

Temaområde — Hållbar miljö

källor för dessa ämnen. Vidare omfattas hållbarhetsfrågor, acceptansfrågor och potentialbedömningar rörande energi och naturresurser,
markanvändning, kompensationsåtgärder och
vattenbruk. Ett utvecklingsområde är hållbar blå
tillväxt och marina näringar.

Temaområdet Hållbar miljö omfattar utveckling
och konsekvensanalyser av olika åtgärdsstrategier, regelverk, styrmedel och beslutsstödsystem
för begränsning av klimat- och miljöpåverkan vid
användning av naturresurser och ekosystemtjänster, inkluderande bevarande av den biologiska
mångfalden och sociala värden. Målkonflikter står
ofta i fokus inom temaområdet, där vi bland annat
driver dialogprocesser mellan näringslivet och
myndigheter. I verksamheten ingår att kartlägga
förekomst och effekter av luft- och vattenföroreningar samt farliga ämnen i miljön (yttre miljö luft, mark, biota, sediment, vatten- och innemiljö) samt att kartlägga risker, spridningsvägar och

Problem och lösningar

Våra medarbetare

Under 2021 bedrevs samfinansierade projekt om
bl.a. PFAS från avfallsförbrännings-anläggningar
(samfinansierades med Avfall Sverige). Projektet
var fokuserat på att utreda i vilken utsträckning
svenska avfallsförbränningsanläggningar släpper
ut PFAS till miljön via bottenaska, flygaska och
kondensatvatten. Vidare deltog IVL i Bonus-projektet Micropoll (Bonus var ett forskningssamar-

Kunder

Finansiell plan

Marknadsplan

Vad är IVL?
IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar
med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska
miljömålen.
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IVL drivs i bolagsform med Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL) som ensam ägare. IVL bildades
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bete mellan de åtta EU-länderna runt Östersjön
samt Ryssland). I projektet kartlades förekomsten av och källorna till mikroplast i Östersjön,
effekter och risker för ekosystemen och förslag på
kostnadseffektiva åtgärdsstrategier för att minska spridningen av mikroplast. IVL deltog med
kartläggning och riskbedömning samt med försök
med kostnadseffektiv rening av avloppsvatten vid
IVL:s testanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

Temaområde — Hållbart samhälle

Temaområde — Hållbar omställning

Temaområdet omfattar utveckling och implementer-

Temaområdet Hållbart samhälle omfattar strategier, regelverk och konsekvensanalyser kring
klimatfrågor, transporter och mobilitet, energisystem och stadsutveckling. Inom temaområdet arbetar vi med samhällets infrastruktur (inklusive bebyggelse) framför allt inom städer och
tätorter, men även på landsbygden. Trenden, såväl
i Sverige som i andra delar av världen, är att det
sker inflyttning till städer och tätorter från landsbygden. Det innebär både möjligheter och risker
för en hållbar samhällsutveckling. Lösningar av
grundläggande strukturell karaktär behöver integreras i den långsiktiga stadsplaneringen. Inom
ramen för temaområdet läggs också fokus på hållbara finanser och social hållbarhet i den gröna
omställningen.
Exempel på samfinansierade projekt som drivits
under 2021 är Fastighetsbranschens klimatpåverkan Scope 3 (samfinansierades med Sveriges Allmännytta, HSB, Fastighetsägarna) som syftar till
att etablera branschpraxis för beräkning av klimatpåverkan som andra aktörer orsakar men som
man har möjlighet att påverka. Dessa benämns i
GHG-protokollet som Scope 3. Två exempel på
denna kategori av utsläpp är boendes bilkörning och utsläpp förknippade med produktionen
av byggmaterial. Projektet genomförs i samverkan med fastighetsbranschen då behovet av gemensamma riktlinjer är stort. I projektet Klimatneutralt byggande Malmö (samfinansierades med
SBUF) är fokus på hur bygg- och fastighetssektorn
ska nå de mål som är kopplade till Lokal Färdplan Malmö 2030. Projektet adresserar den nödvändiga kunskapsuppbyggnaden som krävs med
t.ex. beräkning av klimatpåverkan med öppen
LCA-metodik. Inom projektet kommer även en
erfarenhetsuppföljning genomföras och en branschgemensam vägledning tas fram. IVL deltar
även i EU-projektet Clean shipping project platform som samlar kunskap från tidigare genomför-
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da projekt och deltagande organisationer. Fokus
är att främja en ren sjöfart i Östersjöregionen och
därtill hörande affärspotential. IVL leder ett arbetspaket som utnyttjar kunskap, erfarenhet och
data från tidigare forskning för att ta fram beslutsunderlag och bästa praxis, bästa teknologier
samt framtida riktningar för myndigheter och intressenter från sjöfartsindustrin.

ing av teknik, metoder och verktyg för att stödja
näringsliv och myndigheters arbete för en hållbar
omställning. Temaområdet fokuserar på resursanvändning, ökad resurseffektivitet s amt på att
täcka in produkters hela livscykel. Vårt mål är att
svara upp mot företagens och samhällets behov av
kompetens att analysera och utveckla åtgärder för
att möta klimat-, miljö- och arbetsmiljöutmaningar.
Exempel på samfinansierade projekt som drivits
under 2021 är Kväverening i kallt vatten som syftar till att öka kunskap om kväverening av kallt
avloppsvatten med MBBR-tekniken för att kunna åstadkomma kostnadseffektiv kväverening
vid låga temperaturer. Projektet samfinansieras
MIVA, MSVA, VAKIN. Ett antal VA-organisationer deltar med in-kind och projektet har också
ett bidrag från NEFCO. I projektet ingår att utifrån resultat och erfarenheter från pilot- och fullskaleförsök med kväverening samt långtidsförsök
i pilotskala välja optimal utformning och driftsätt
av MBBR-processen för att bibehålla kvävereduktion vid aktuella vattentemperaturer (5–12 °C). I
projektet ProScale advancement 2021–2022 (samfinansierades med BASF, Covestro, DOW, IKEM,
KTF) vidareutvecklas modellen ProScale för
bedömning av hälsorisker via direktexponering i
produkters livscykel, och fyller därmed ett viktigt
metodgap i livscykelanalysmetodik. Vidare undersöks ProScale-metodens tillämpbarhet i kemikalieorienterade satsningar inom EU Green Deal,
såsom ”Safe and Sustainable by Design (SSbD)
och förbättrar ProScale-metodens användbarhet
i LCA-studier och PEF (product environmental
footprints).
Fullständig förteckning av projekt
finansierade under 2021 presenteras här.
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EXEMPEL PÅ SAMFINANSIERADE PROJEKT

Forskningens samhällsnytta

För att världen ska lyckas uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen krävs det forskning, kunskap och
innovation. Vi måste hitta nya lösningar lokalt,
nationellt och globalt. Lösningarna kräver samarbeten mellan olika aktörer, såväl nationellt som
internationellt. Sverige ligger långt framme inom
hållbarhetsarbete och har möjlighet att ta en global ledarroll när det kommer till forskning och innovation som bidrar till de globala målen. För att
kunna koppla forskningens resultat till de globala
hållbarhetsmålen arbetar IVL kontinuerligt med
att utveckla metodik och kommunikationsvägar
för att beskriva forskningens samhällsnytta. Ett
exempel redovisas här intill, ytterligare två
exempel från 2021 finns på vår hemsida.

Resultatspridning

Resultat från IVL:s forskning sprids genom rapporter, vetenskapliga publikationer och konferenser samt digitalt via hemsida, nyhetsbrev och
LinkedIn. IVL deltar också i ett antal nationella
och internationella nätverk.
Resultat från den samfinansierade forskningen
publiceras i rapportserie IVL B. En sammanställning av publicerade B-rapporter från 2021 finns här.
En sammanställning av vetenskapliga artiklar med
resultat från IVL:s forskning (samfinansierade
projekt, EU-projekt och anslagsprojekt) publicerade under 2021 finns här.
Publicerade B-rapporter och vetenskapliga artiklar från IVL:s forskning finns även tillgängliga
på ivl.se samt i DiVA.

Rena Arktis från sot
Klimatförändringen i Arktis går snabbare än i andra delar av
världen och kan leda till betydande förändringar av ekosystem
och livsbetingelser för människan. Tidigare forskning har visat
att utsläpp av luftföroreningar som sot och svavel påverkar klimatet i Arktis och kan bidra både till uppvärmning och nedkylning. Sot bidrar till uppvärmningen både genom lokala utsläpp
och genom transport från närliggande områden till Arktis.
Ett viktigt led i arbetet att minska klimatförändringen i Arktis
är att skapa samarbeten mellan såväl de länder som ingår i det
Arktiska området som företag och lokala aktörer. I det EU-finansierade projektet EU Action on Black Carbon in the Arctic
har IVL medverkat till att utreda hur EU samt andra länder och
aktörer kan samverka för att minska utsläpp av sot och andra
luftföroreningar i Arktis.
Resultaten av projektet finns redovisat i ett antal publikationer:
• Enhancing the reduction of black carbon emissions to protect the Arctic.
• Elements in the policy landscape for action on black carbon
in the Arctic.
• EUA-BCA Stakeholder Analysis Report.

De viktigaste resultaten är bland annat:

• Identifiering av lokala, nationella och internationella aktörer
som påverkas av, eller kan påverka, utsläpp och effekter av
sot i Arktis.
• Identifiering av och förslag på utveckling av politiska och
ekonomiska instrument för att minska utsläpp och effekter
av sot i Arktis.
• Förbättrad kunskapsbas för åtgärder, teknisk underlagsdokumentation samt utökad förståelse och spridning av
kunskap.

Projektet bidrar till flera globala mål, framför allt;
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

KONTAKT
John Munthe
forskningschef

Mål 7 – Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

john.munthe@ivl.se
+46 (0) 10 788 68 06

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Hanna Oskarsson
forskningssamordnare

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.

hanna.oskarsson@ivl.se
+46 (0) 10 788 67 90
Läs gärna mer på ivl.se
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GÖTEBORG

MALMÖ
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BEIJING, KINA

MUMBAI, INDIEN

