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Inledning
Ett långsiktigt strategiskt arbete med att föra in miljöfrågor och hållbar utveckling som en naturlig del i Chalmers
verksamhet har gett resultat. Skillnaden i kunskap och attityd har förändrats markant under de senaste åren. Det
ﬁnns en förståelse och acceptans för att miljöfrågor och hållbar utveckling är en del av Chalmers kärnvärde och ett
styrkeområde idag. Samtidigt ﬁnns en tröghet att låta miljö- och hållbarhetsperspektiven genomsyra verksamheten
på ett naturligt och tydligt sätt. Forskning med drivkraft och motiv inom områdena miljö och hållbar utveckling
ﬁnns i dag vid nästan alla Chalmers institutioner. Om man även räknar in den forskning som har tydlig tillämpning
inom området eller som har miljövinster som ”bieffekt” är alla institutioner klart och tydligt aktiva inom miljösidan
på både forsknings- och utbildningsområdet. Med utgångspunkt från de starka sidorna inom både grundutbildning
och forskning skulle Chalmers kunna dra fördel av en föränderlig värld och ta ett stort kliv framåt. Att ta emot alla
nya studenter med en föreläsning om de stora miljö- och hållbarhetsfrågorna visar att Chalmers tar dessa utmaningar på allvar och det är viktigt att de förväntningar som då skapas hos studenterna följs upp i deras utbildning.
Inom forskningen har dessa områden vuxit starkt under de senaste åren, på grund av ett strategiskt arbete vid
högskolan kombinerat med satsningar från Chalmers stiftelse genom Chalmers miljöinitiativ. Det ﬁnns en bred
och djup kompetens inom många områden med relevans för miljöfrågor och hållbar utveckling, t.ex. inom
klimat- och energiområdet i vid bemärkelse, globala resursfrågor i övrigt som vatten och markanvändning,
teknik för övervakning, transporter, uthålligt byggande och stadsutveckling, mm. Samtidigt ﬁnns det ett behov
av att involvera ﬂer medarbetare i arbetet med att få in miljöfrågor och hållbar utveckling i Chalmers forskning
och utbildning om det skall kunna genomsyra verksamheten och få den att utvecklas. Vid vissa institutioner
dominerar forskning inom miljö och hållbar utveckling och vid andra utgör den en delmängd. Av de nationella kompetenscentra inom miljöområdet (sex stycken) som startade under 90-talet ligger fyra vid Chalmers:
CPM, produktrelaterad miljöanalys; CERC, förbränningsmotorteknik; HTC, högtemperaturkorrosion och KCK,
katalys. CEC, Chalmers EnergiCentrum har också en tydlig inriktning mot en hållbar samhällsutveckling.
Föreliggande rapport är utförd år 2006 på uppdrag av rektor Jan-Eric Sundgren som ett led i Chalmers arbete
med miljöfrågor och det bredare begreppet hållbar utveckling1. Rapporten ger en översikt över forskning och
utbildning samt tankar kring dessa områden som ﬁnns vid Chalmers institutioner och ett antal kompetenscentra.
Den beskriver också möjliga utvecklingsvägar och behov. Rapporten bygger på intervjuer med prefekter för
Chalmers samtliga institutioner och föreståndare för fyra av Chalmers kompetenscentra med relevans för området
samt information som inhämtats på annat sätt. Syftet med intervjuerna har varit att ge underlag till rapporten samt
att fortsätta den diskussion som kontinuerligt pågår inom Chalmers ledning och prefektgrupp kring strategiska
frågor vid högskolan.

Göteborg i oktober 2006

Helene Bergsten

Oliver Lindqvist

Kajsa Winnes

Hållbar utveckling lanserades internationellt som ett begrepp av Brundtlandkommissionen i sin rapport ”Our Common Future” 1987.
Efterföljande konferenser och rapporter har utvecklat begreppet och det är tolkat i olika sammanhang. De internationellt accepterade
varianterna på begreppet ”Hållbar utveckling” innehåller dock alltid en global aspekt och ett tidsperspektiv över ﬂera generationer. Det
bygger också på att de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling skall integreras i en helhet.
1.
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Iakttagelser, slutsatser och förslag
Slutsatser i korthet
•

Forskning och undervisning med fokus på miljöfrågor är väl förankrat på Chalmers men bedrivs av
en relativt liten grupp personer i förhållande till Chalmers storlek. Om man inkluderar miljövinster
som ”bieffekt” är alla institutioner klart och tydligt aktiva på både forsknings- och utbildningsområdet.

•

Arbetet med hållbar utveckling har bara startat. Förståelse för detta begrepp kräver helhetssyn, tvärvetenskapliga angreppssätt och samverkan över gränser, även utanför Chalmers. Begreppets innebörd och
värdegrund behöver diskuteras bland studenter, lärare/forskare och övrig personal så att alla kan göra det
till sitt. Det konkreta arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling bör bedrivas såväl från verksamhetens
praktiker som från Chalmers ledning.

•

Inom grundutbildningen finns vid många institutioner en vilja att göra mer inom miljöområdet och hållbar
utveckling. På institutionerna har man en relativt god uppfattning om vad man kan bidra med men har
problem med hur man skall omsätta detta i konkret handling.

•

Studenternas förväntningar på ett miljö- och hållbarhetsinnehåll i utbildningen är delvis skapade av
Chalmers genom rekryteringsmaterial och introduktionsföreläsning i hållbar utveckling. Dessa förväntningar bör mötas och man bör ta tillvara studenternas erfarenheter och engagemang. Särskilt viktigt är det
att ge de som väljer att fördjupa sig inom dess områden en ”röd tråd” genom utbildningen.

•

En utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling vid Chalmers kan vara att vi gemensamt skall se till
att alla som studerar vid Chalmers (studenter och doktorander) har kunskaper om hållbar utveckling och
känner att de kan förhålla sig till detta under sina studier och i sin yrkesmässiga tillvaro. De skall vara
verksamma i kanske 40 år i en värld som står inför stora utmaningar. Vilka frågor måste de kunna hantera
och hur kan de förberedas för detta? Om vi utgår från studenterna får vi med hela kedjan studenter-doktorander-lärare/forskare-arbetsliv.

•

Fordons- och transportforskningen i vid bemärkelse, inkluderande energifrågor, är mycket omfattande på
Chalmers. Miljöaspekterna ingår inte som en naturlig del undantaget de projekt som har detta som syfte.
Här finns en stor potential att tydliggöra miljö- och hållbarhetsaspekter på ett påtagligt sätt där det är
relevant, och därmed vidga möjligheterna till utveckling.

•

Den utbildning och framför allt forskning som pågår inom miljö- och hållbarhetsområdena är ofta inte
tydlig och synlig. Man gör mycket mer än vad man visar i sina broschyrer eller på hemsidan. Delvis beror
detta på att miljöhänsyn ingår som ett definierat krav i många ingenjörers eller arkitekters vardag och man
sätter det inte i ett större sammanhang utan håller sig på produkt- och processnivå.

•

Högskolan förväntas i allt högre grad samverka med det omgivande samhället. Chalmers har möjlighet
att samspela med näringsliv och offentlig sektor på ett framskjutet sätt, såväl regionalt som nationellt och
globalt, genom att utnyttja och fortsatt utveckla de erfarenheter och kunskaper som förvärvats inom miljöområdet.

•

Formen för Chalmers framtida arbete med hållbar utveckling är viktig. Det kan göras insprierande och
roligt och upplevas som viktigt och berikande men det kan också bli ytterligare ett ok att bära för många
om man inte når fram.

•

Potentialen för Chalmers är enorm om man förmår skapa ett kunskapsinnehåll som stödjer hållbar utveckling. Efterfrågan på kompetens inom detta område är stor idag och förväntas öka i framtiden.
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Institutionernas aktivitetsnivå
De mest aktiva
Institutionen för Energi och miljö intar en särställning i detta sammanhang eftersom i princip all verksamhet kan sorteras in under miljö och hållbar utveckling. På utbildningssidan är Energi och miljö den
största leverantören av miljökurser i dagens system och den rollen kommer möjligen att förstärkas i
och med att de nya master-programmen inrättas. Många av dagens grundutbildningsprogram får sina
obligatoriska fem kurspoäng i miljö/hållbar utveckling från Energi och miljö. Tre av professorerna inom
Chalmers miljöinitiativ är verksamma vid institutionen.
Till de mest aktiva inom området tillhör också övriga institutioner där professorer inom Chalmers miljöinitiativ är aktiva, det vill säga; Arkitektur, Kemi- och bioteknik, Radio- och rymdvetenskap. Även institutionen för Bygg- och miljöteknik har en bred verksamhet och stort allmänt engagemang inom området.

De som är på gång
Flera av Chalmers institutioner har enstaka forskargrupper med stark miljöprofil men där det finns en
vilja från institutionens sida att utveckla området bredare. Vissa grupper har arbetat i många år och har
högt anseende nationellt och internationellt medan andra är relativt nystartade. Till den här kategorin
hör de båda fysikinstitutionerna samt Sjöfart och marin teknik. Institutionerna för Signaler och system
samt Tillämpad mekanik har också flera forskargrupper med stark miljöprofil men den allmänna forskningsinriktningen vid är mer oklar eftersom båda institutionerna sedan omorganisationen samlar många
små forskargrupper.

De som har lite
Några institutioner har ”bara” en mindre forskargrupp, som i dag helt eller delvis sysslar med miljö och
hållbar utveckling. Till dessa hör Mikroteknologi- och nanovetenskap, Matematiska vetenskaper samt
Data- och informationsteknik. Sistnämnda institution har en mycket stark men relativt isolerad grupp i
Industriell miljöinformatik.

Övriga
Övriga institutioner har i nuläget ingen verksamhet som kan sägas vara driven i första hand av miljömotiv. Det betyder dock inte att det inte finns intresse att undersöka potentialen inom miljö och hållbar
utveckling i relation till institutionernas nuvarande forskning.

Grundutbildning
Chalmersverksamheten inom miljökurser och lärande för hållbar utveckling består av insatser på alla
nivåer: En timmes introduktionsföreläsning för alla studenter när de kommer till Chalmers; beslut om
minst 5 poäng i kurser inom hållbar utveckling för att få examen; beslut om fem mastersprogram och en
”minor” inom området; en mängd valfria kurser; forskarskolor inom området; fortbildningskurser samt
öppna föreläsningsserier och föreläsningar utanför Chalmers. Under våren 2006 etablerades också en
UNESCO-professur inom ”Education for Sustainable Development” vid Chalmers.

Iakttagelser
•

Grundutbildning av större omfattning inom miljöområdet görs främst av några få institutioner. Utbildning
med utgångspunkt från hela hållbarhetsbegreppet ges i mycket liten omfattning.

•

Det naturvetenskapligt-, tekniska perspektivet lämpar sig för miljöfrågor som oftast kan avgränsas och
definieras och där man kan använda eller utveckla lämplig metodik, ge konkreta svar och lösningar. Man
har problem med det bredare och mer abstrakta begreppet hållbar utveckling på alla nivåer.

•

Många inom forskar-/lärargruppen säger sig ha svårt att reflektera över hela hållbarhetsperspektivet i
förhållande till den utbildning som ges. Begreppet hållbar utveckling ter sig som svårhanterligt, odefinierbart, politiskt och långt ifrån Chalmers utbildning och verksamhet.
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•

De obligatoriska 5 poängen inom hållbar utveckling som skall finnas inom grundutbildningen är ibland
svåra att identifiera och uppdelade i olika kurser. Det beslut som nyligen tagits om att styra om från
miljökurser till kurser i hållbar utveckling är inte allmänt känt. Än så länge är det miljökurser som ges.

•

Vid några institutioner ingår miljöfrågorna som en naturlig del i många kurser, men vid flertalet institutioner har man inte i någon högre utsträckning kopplat detta till sitt eget ämne och konkretiserat det i
kurserna, utöver de 5 poängen.

•

Studieportalen innehåller samtliga kurser som ges vid Chalmers. För läsåret 2005/2006 uppges det totala
antalet kurser vara 1587 st. Antalet miljömärkta kurser var 49 st. Det verkliga antalet kurser med miljöinriktning var dock mycket större.

•

”Miljölärarna” tenderar att vara desamma genom åren och förnyelsen består i att nya doktorander
successivt tas in i kurserna. Bland seniorerna sker inte något avgörande tillskott.

•

Det finns inte någon generell kompetens för att undervisa i miljöfrågor eller hållbar utveckling vid
Chalmers och den kompetensutveckling som sker är via de nätverk som finns mellan miljölärarna och i
övrigt på individens eget initiativ.

•

Många av Prefekterna säger sig vara positiva till att grundutbildningen styrs om mot fler moment rörande
miljöfrågor och hållbar utveckling om detta kan göras inom ramen för kursens kunskapsinnehåll.

•

Det finns på institutionernas ledningsnivå en vilja att göra mer men man har, med några undantag, inte
tagit några mer omfattande egna initiativ till att förändra sina kurser med utgångspunkt från miljö- och
hållbarhetsperspektiven.

•

Prefekterna har en relativt god uppfattning om vad man kan bidra med i undervisningen rörande miljöfrågor men har problem med hur man skall omsätta detta i konkret handling.

•

Chalmers har flera databaser och andra verktyg som skulle kunna användas brett av många program för
att utveckla intressanta frågeställningar inom energi- och klimatområdet.

Behov och förslag
•

Att marknadsföra Chalmers som en högskola som tar hållbar utveckling på allvar ställer krav på högskolan. Möt upp de förväntningar som skapas hos studenterna i rekryteringsmaterial, vid introduktionstillfället mm. Hela intrycket under studietiden är viktigt.

•

Kunskapsmassan avseende lärandet inom miljö- och hållbarhetsområdena måste förvaltas och utvecklas
långsiktigt. Då krävs en genomtänkt strategi, förankring och resurser samt en ämnesövergripande organisation.

•

Koppla utvecklingen av grundutbildningen inom dessa områden till Chalmers UNESCO-professur inom
”lärande för hållbar utveckling”.

•

Det finns behov av en tydlig intern och extern information om hur man som student kan få en ”miljö och
hållbarhetsprofil” i sin utbildning vid Chalmers. Rekryteringsmaterial till studenter bör innehålla detta
liksom Chalmers hemsida.

•

Studenter med intresse för miljö och hållbar utveckling behöver stöd vid val av kurser och i förlängningen masterprogram. Studievägledningen har, generellt sett, inte överblick över möjligheterna inom
detta område på Chalmers. Kursportalen ger inte heller en bra bild.

•

Inom Chalmers olika organ behövs ett bättre synliggörande av kravet på 5 obligatoriska poäng inom
hållbar utveckling i grundutbildningen. Stöd arbetet med att utveckla dessa från de miljökurser som
ges idag till kurser i hållbar utveckling.

•

Garantera och förbättra kvalitén i inslagen av hållbar utveckling i Chalmers övriga kursutbud. Ge
effektivt beställarstöd vid beställning av sådana kurser.

•

Vid omläggningen av utbildningen i enlighet med Bolognamodellen finns en möjlighet att på ett effek-
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tivt sätt föra in miljö- och hållbarhetsperspektiv i kandidat- och mastersprogrammen och skapa en
”röd tråd” genom utbildningen. Detta kräver dock styrning och tydliga mål samt resurser.
•

Fem av masterprogrammen har en tydlig inriktning mot miljö och hållbar utveckling. Vid utvecklingen
av övriga 39 mastersprogram är det viktigt att man även där tar upp miljö- och hållbarhetsaspekten på
lämpligt sätt i utbildningen.

•

Kurser inom miljö- och hållbarhet behöver ofta spänna över många institutioner och kanske även
över Chalmers och Göteborgs universitet. Administrativa hinder måste undanröjas och flexibiliteten i
systemet behöver öka.

•

Lärarkåren behöver inspiration och stöd för att kunna ta upp frågor om hållbar utveckling på ett bra
sätt i utbildningen. Idag finns inga incitament för att ägna tid åt att ta fram bra material eller för de
befintliga ”miljölärarna” att gå ut till andra och hjälpa dem att fundera på hur de skulle kunna skapa
bra innehåll och metoder i sin undervisning med avseende på hållbar utveckling.

•

Vi behöver arbeta på att formulera bra exempel för undervisningsändamål och uppgifter för tentamina. Behov finns också av samverkan med andra som har mer kunskap kring de ekonomiska och
sociala aspekterna av hållbar utveckling. Göteborgs Universitet utgör här ett starkt stöd där utbyte
och samverkansformer är etablerade.

•

Inom undervisningen behöver man arbeta mer med att lösa ”öppna” problem och att diskutera
problem som kan ha flera alternativa lösningar.

•

Det finns behov av stöd inom grundutbildningen för att bredda utbudet av kurser och moment med
relevans för miljöområdet och hållbar utveckling. Här skulle en ”pool” av kunniga kollegor inklusive doktorander kunna fungera som resurs och ”bollplank”, bl.a. för att identifiera de övergripande
frågeställningar där respektive persons/institutions kompetens kan ta tillvara samt utveckla relevant
pedagogik.

•

Ämnesrelevansen är viktig. Studenterna skall känna att de arbetar med viktiga problem som har relevans för deras framtida yrkesutövning.

•

Samla erfarenheter från andra universitet som arbetat aktivt med att få in miljö och hållbar utveckling
i teknisk utbildning såsom TU Delft och UPC Technical University i Barcelona m.fl.

•

Det finns ett behov av att tillgodogöra sig relevant pedagogik för att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor eftersom detta skiljer sig från den traditionella tekniska utgångspunkten.

•

Chalmers skulle kunna ha ett antal 5-p kurser inom hållbar utveckling på kvällstid med allmän behörighet för alla intresserade, såväl egna studenter som andra. Detta skulle också ha stort symbolvärde.

Forskning
Forskning kring miljöfrågor har vuxit starkt under de senaste åren, tack vare ett strategiskt arbete vid
högskolan kombinerat med satsningar från Chalmers stiftelse genom Chalmers miljöinitiativ. Det finns
en bred och djup kompetens inom många områden med relevans för miljöfrågor och hållbar utveckling, t.ex. inom klimat- och energiområdet i vid bemärkelse, globala resursfrågor i övrigt som vatten
och markanvändning, teknik för övervakning, transporter, uthålligt byggande och stadsutveckling, mm.
Samtidigt finns det ett behov av att involvera fler i arbetet med att få in miljöfrågor och hållbar utveckling
i Chalmers forskning och utbildning om det skall kunna genomsyra verksamheten och få den att utvecklas. Vid vissa institutioner dominerar forskning inom miljö och hållbar utveckling och vid andra utgör den
en delmängd. Av de nationella kompetenscentra inom miljöområdet som startades under 90-talet ligger
fyra vid Chalmers: CPM, produktrelaterad miljöanalys, CERC, förbränningsmotorteknik, HTC, högtemperaturkorrosion och KCK, katalys. Chalmers Energicentrum, CEC, har också en tydlig inriktning mot
en hållbar samhällsutveckling.
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Generella intryck från möten med prefekter och föreståndare
Forskning med drivkraft och motiv inom områdena miljö och hållbar utveckling finns i dag vid nästan
alla Chalmers institutioner. Om man även räknar in den forskning som har tydlig tillämpning inom
området eller som har miljövinster som ”bieffekt” är alla institutioner klart och tydligt aktiva inom
miljösidan på både forsknings- och utbildningsområdet. Med miljövinster som ”bieffekter” menas
till exempel energi- eller materialbesparingar som nås genom nya metoder och tekniska framsteg.
Jämfört med den kartläggning av miljövetenskap och hållbar utveckling som genomfördes vid Chalmers
1998 har området vuxit och utvecklats markant. Det som då var ett område som vid de flesta sektioner låg i marginalen är i dag ett profilområde för Chalmers och ett centralt forskningstema för flera
av högskolans institutioner. Mycket av det kan tillskrivas Chalmers stiftelses satsning CEI (Chalmers
Environmental Initiative) och medlemskapet i forsknings- och industrialliansen AGS (Alliance for Global
Sustainability). Vid mötena med Chalmers prefekter är det också uppenbart att intresset för den här
typen av forskningsfrågeställningar vuxit generellt. De flesta, även de som fortfarande mest har forskning
med miljövinster som ”bonus”, har visat ett tydligt intresse för olika möjligheter att utveckla verksamhet
där miljöfrågor och hållbar utveckling är den drivande kraften. Det finns också ett allmänt intresse av att
undersöka olika möjligheter att expandera forskningens tillämpningar att även omfatta miljöområdet.
Inom många forskningsområden där man idag endast tillfälligtvis eller inte alls arbetar med miljöfrågor
har man möjlighet att ta sig an kvalificerade problemställningar inom detta område. Exempelvis finns
metodik som utvecklats för andra områden vilken relativt enkelt skulle kunna appliceras på miljöfrågor
och då ge helt nya möjligheter för forskningen. Här finns flera intressanta utvecklingsområden som kan
ge utrymme för mer ämnesöverskridande forskning och nya projekt.

Potentiella utvecklingsområden och förslag till vidare utveckling
•

Energi- och klimatforskningen är väl utvecklad vid Chalmers och är representerad vid många institutioner. Stora anslag har hämtats hem inom dessa områden.

•

Forskning med ett djup inom olika teknikområden har kompletterats med helhetssyn och långsiktigt
hållbar utveckling som mål. Så kallad systemövergripande forskning har utvecklats starkt under de
senaste åren bl.a. genom Chalmers miljöinitiativ. Denna är ofta tvärinstitutionell och görs i samverkan med andra universitet och aktörer. Det finns stor potential att utveckla och utnyttja denna för
fler områden.

•

Forskarutbildningen vid Chalmers innehåller generellt inga obligatoriska eller valfria moment av
miljö eller hållbar utveckling, även om det givetvis finns kurser där det är ämnesrelevant. Nästa steg
kan vara att utveckla stimulerande valfria kurser där doktoranderna möts över disciplingränserna
och där man också utnyttjar industrikontakter. På så vis kan man föra in ett utifrån-perspektiv på
vilka utmaningar som näringsliv och andra sektorer står inför, lokalt och globalt, samt diskutera hur
samverkan med forskningen kan ske för framtida lösningar.

•

Chalmers kompetenscentra inom miljöområdet har utvecklat många och viktiga industrikontakter.
Högskolan i övrigt är dock inte fullt lika bra på att ta tillvara dessa kontakter och utveckla dem. Här
finns goda möjligheter att bygga vidare.

•

Inom området sensorer och sensorsystem finns forskning finns bland annat vid MC2, Signaler och
system samt Data- och informationsteknik. Tillämpningsområdena är hur många som helst; katastrofvarning och beredskap, föroreningsövervakning i luft mark och vatten, hälso- och livsmedelskontroll, etc.

•

Forskning inom miljöområdet innehåller ofta komplexa samband. Såväl utformningen av försöken
som tolkningen av resultat kräver delvis annan kompetens än den rent tekniska. Matematisk statis-
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tik samt avdelningen komplexa system har goda möjligheter att tillföra kvalificerad kunskap såväl i
ett initialskede som under projektens gång.
•

Fordons- och transportforskningen i vid bemärkelse, inkluderande energifrågor, är mycket omfattande på Chalmers. Miljöaspekterna ingår inte som en naturlig del undantaget de projekt som har
detta som syfte. Chalmers har en ”sårbarhet” i sin forskning i och med att så stor volym är relaterad
till fordons- och transportforskning i vid bemärkelse. Här finns en stor potential att ta in miljöaspekter på ett tydligt och betydande sätt där det är relevant, och därmed vidga sina möjligheter till
utveckling.

•

Kan Chalmers forskare ta sig an hela hållbarhetsbegreppet och genom samverkan skapa en helhet
innefattande fler dimensioner än den tekniska blir man en helt annan aktör i samhällsutvecklingen.
Att bygga på sin grundidentitet men ha förståelse för olika nivåer i samhället gör att man blir
drivande i utvecklingen och inte bara en leverantör.

Övergripande utmaningar
•

Om Chalmers menar allvar med bilden av att hållbar utveckling ingår i värdegrunden är det viktigt
att medvetandegöra all personal och göra hållbar utveckling till en gemensam angelägenhet för alla.
Inspiration och insikt!

•

Inför Chalmers arbete med en ny strategi för de kommande åren bör man fundera på hur miljöfrågor och hållbar utveckling kan kopplas till visioner-strategi-mål-resurser på ett tydligt sätt inom
samtliga verksamhetsområden.

•

Det finns behov av en dialog inom Chalmers där var och en kan göra begreppet hållbar utveckling
till sitt. En stimulerande dialog som omfattar en stor del av Chalmers personal och studenter kan
vara ett steg på vägen och ge en bred förankring.

•

Viktigt att ”leva som vi lär” i vardagen vilket innebär att ta större ansvar för återanvändning, energi,
mm på båda Campusområdena samt att det syns på andra sätt. Här är Chalmersfastigheter också
en viktig part när det gäller att ny- och ombyggnad görs på ett sätt som överensstämmer med
Chalmersbilden.

•

En utgångspunkt för allt arbetet med hållbar utveckling kan vara att vi gemensamt skall se till att
alla som studerar vid Chalmers (studenter och doktorander) har kunskaper om hållbar utveckling
och känner att de kan förhålla sig till detta under sina studier och i sin yrkesmässiga tillvaro. De
skall vara verksamma i kanske 40 år i en värld som står inför stora utmaningar. Vilka frågor måste
de kunna hantera och hur kan de förberedas för detta? Om vi utgår från studenterna får vi med hela
kedjan studenter-doktorander-lärare/forskare-arbetsliv.

•

Utifrån-perspektiv behövs. Vad förväntar sig andra av Chalmers? Man skulle kunna engagera
”kända” forskare, politiker, näringslivsföreträdare m.fl. i lärarträffar samt i undervisningen och be
dem berätta vad de förväntar sig av Chalmers och av de civilingenjörer och arkitekter som utbildas
här.
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Beskrivning av institutioner och kompetenscentra
Texterna och faktauppgifterna i följande inventering av verksamhet inom miljövetenskap och hållbar
utveckling vid Chalmers institutioner grundar sig på information från institutionernas webbplatser, verksamhetsplaner, Chalmers studieportal, vetenskapliga utvärderingar, projektplaner med mera. Bakom
texterna ligger också information från möten med alla institutioners prefekter, föreståndare för beskrivna
kompetenscentra samt i vissa fall även forskare. Som uppföljning till dessa möten har också ett stort antal
forskare kontaktats och tillfrågats om kortfattade beskrivningar av relevanta forskningsområden. Det
inkomna materialet är infogat i beskrivningen av respektive institutions verksamhet. Alla prefekter har
haft möjlighet att granska beskrivningen av sin institution.

Arkitektur
http://www.chalmers.se/arch
Antal anställda (totalt): ca 70
Doktorander: ca 20

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Form och teknik
•
Stadsbyggnad
•
Modern arkitektur och boende
•
Arkitekturens teori och historia
•
Design och media
•
Innovativ design
•
Rum och process
•
Byggd miljö och hållbar utveckling
•
Stad och trafik

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Architecture
•
Design for Sustainable Development

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 90 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Designtänkande i forskning - teori och metoder 3 p
•
Bärkraft, byggande och planering 3 p
•
Hållbar utveckling i ett nordiskt perspektiv 3 p
•
Ev. finns även andra kurser med tema miljö/hållbar utveckling som inte är märkta i studieportalen.

Om institutionen
Vid Institutionen för arkitektur är hållbar utveckling integrerat i stora delar av verksamheten både på
forsknings- och utbildningsnivå. I linje med Chalmers vision arbetar man för att utveckla arkitektur och
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samhällsbyggande med hög konstnärlig och vetenskaplig kvalitet samt tekniska framsteg i linje med hållbar utveckling. Arkitektur har kommit mycket långt med att låta hållbar utveckling genomsyra all grundutbildning och att göra det tydligt för studenterna varför det är en viktig del i arkitektens arbetsfält.

Forskning
Hållbar utveckling är en stark forskningsprofil vid Institutionen för arkitektur och institutionens forskning är för närvarande inriktad på följande temaområden:
•
Integrerade miljöer för framtida hållbar utveckling med fokus på arbete, boende och omvårdnad.
•
Form och teknik där frågor som rör relationen arkitektur – teknik uppmärksammas.
•
Stadsutveckling där samhällsutvecklingen ställer frågor såväl om strategi och designarbete som
genomförande och förvaltning av städers utveckling som frågor om hållbar utveckling i regionalt
och globalt perspektiv.
Dessa forskningsområden sammanfaller väl med intresset i omvärlden och institutionen samarbetar kring
stadsplanering och framtidsfrågor med aktörer på många olika nivåer både lokalt, regionalt och globalt.

Byggd miljö och hållbar utveckling
Övergripande kan man säga att gruppen arbetar med att utveckla kunskaper om förhållandet mellan
den byggda miljöns planering, gestaltning och användning och visionen om hållbar utveckling. Ett viktigt
tema är också att utveckla en pedagogik som kan integrera sådana kunskaper i arkitekturämnet, med
tanke på teknik, form, byggnadskonst och stadsbyggnad.
Forskargruppen arbetar mycket med sambandet mellan sociala och miljömässiga frågor relaterade till
den byggda miljön. Exempel på detta är ett projekt om vatten och sanitet i Kenyas slumområden där man
studerar makt- och genusfrågor i genomförande och planeringsprocesser. Ett annat exempel är utvärdering av samspelet mellan miljömässiga och sociala förbättringar i miljonprogrammets bostadsområden i
samband med särskilda satsningar på miljöförbättringar. Ytterligare exempel är studier av hur förvaltning av gemensamma gårdar vid hyreshus och liknande kan gynna social och miljömässig utveckling.
Gruppen arbetar också mycket med kunskapsbildning inom hållbart byggande, både gentemot arkitekter
och byggbranschen. Till exempel har man flera forskningsprojekt i gång som tar upp möjligheten att
sprida kunskap om hållbart byggande genom olika demonstrationsprojekt.

Utbildning
Vid Institutionen för arkitektur finns en uttalad strategi att hållbar utveckling ska utmärka grundutbildningen i arkitektur vid Chalmers och vara ett medel för att profilera sig gentemot andra arkitektutbildningar. I dagsläget är också de kurser och inriktningar som tydligt tar upp hållbar utveckling, mycket
populära bland de studerande.
Inriktningen mot hållbar utveckling är tydlig redan från utbildningens start. Under sitt första år vid
Chalmers formulerar alla A-studenter en personlig strategi för hur de ska förhålla sig till hållbarhetsaspekterna inom sitt arbetsfält, både som studerande och sedan som yrkesverksamma. Strategin följer
sedan med genom resten av grundutbildningen.

”Miljölinje”
Institutionen arbetar också mycket med att tydliggöra för de studerande var moment eller delar med
inriktning mot hållbar utveckling finns i de olika kursblocken. Att skriva en personlig hållbarhetsstrategi
är en del av en obligatorisk kurs för alla studerande på första året men utöver det finns hållbarhetsbegreppet inbakat på många olika ställen i både obligatoriska och valfria kurser. Nu finns en plan vid
institutionen för att underlätta orienteringen i miljövetenskap och hållbar utveckling under utbildningens
första tre år. Genom att skapa en ”miljölinje” ska både lärare och studerande lätt kunna identifiera var
hållbarhetsmoment är inbakade i olika kurser. Innehåll och kunskapsmål ska vara tydligt definierade så
att alla inblandade vet vilka krav som ställs på dem. För de studerande som är intresserade av området
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blir det lättare att välja och för lärarna blir det tydligare vilka moment de studerande förväntar sig få ta
del av genom kursen.
Att dra upp ”miljölinjer” eller liknande för årskurs 1-3, kan vara en god förebild för andra utbildningssamordnare vid Chalmers eftersom många intresserade studerande hittills ansett det vara ett problem att
få en god översikt över utbildningsmöjligheterna inom området.

Masterprogram
Institutionen för arkitektur kommer att ge två masterprogram; Architecture samt Design for Sustainable
Development. Båda programmen tar avstamp i kursen ”Hållbar utveckling i ett nordiskt perspektiv”.
Programmet Design for Sustainable Development fortsätter sedan med olika kurser som alla syftar till
att öka kunskapen om vad hållbar utveckling innebär för planering, gestaltning och förvaltning av den
byggda miljön samt att träna förmågan att omsätta dess kunskaper i konkreta planerings- och gestaltningsprojekt. Flera av kurserna kommer att vara öppna även för studerande från andra utbildningsområden.
Även på masterprogrammet Architecture kommer det att vara möjligt att integrera en del moment med
inriktning mot miljö och hållbar utveckling.
Tills de nya programmen startar kommer Institutionen för arkitektur att fortsätta med de fyra olika
inriktningar eller spår man hittills låtit de studerande välja på inför sina sista två år. Det bör nämnas att av
dessa fyra är inriktningen ”Arkitektur och hållbar utveckling” den mest populära bland de studerande.

Övrigt
Samarbete med Bygg- och miljöteknik
Samarbetet mellan Arkitektur och Institutionen för Bygg- och miljöteknik är mycket omfattande både
på en konkret forsknings- och utbildningsnivå och på en mer planerande strategisk nivå, särskilt när det
gäller hållbar utveckling.

UN-Habitat
Genom forskargruppen Byggd miljö och hållbar utveckling har ett målmedvetet arbete bedrivits för att
göra Chalmers till ett UN-Habitat partneruniversitet. Detta har förverkligats under 2006 och innebär bl.a.
gemensam kunskapsutveckling, forskning och undervisning med andra UN-Habitat partneruniveritet
kring temat hållbar stadsutveckling.
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Bygg- och miljöteknik
http://www.chalmers.se/cee
Antal anställda (totalt): ca 120
Doktorander: ca 50 inklusive ca 20 industridoktorander

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Byggnadsekonomi
•
Byggnadsteknologi
•
Geologi och geoteknik
•
Konstruktionsteknik
•
Teknisk akustik
•
Vatten Miljö Teknik
•
Visualiseringsstudion

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Geo and Water Engineering
•
Design and Construction Project Management
•
Sound and Vibration
•
Structural Engineering and Building Performance Design

Medverkar även i det miljöinriktade programmet:
•

Environmental Measurements and Assessments som ges av Inst. för energi och miljö.

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 140 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Geohydrology and geochemistry 10 p
•
Fallstudiemetodik 10 p
•
Uthållig samhällsbyggnadsteknik 5 p
•
The aquatic environment 10 p
Kurser i de nya mastersprogrammen som helt eller till stor del är miljöinriktade:
•
Hydrology and hydrogeology
•
Engineering geology
•
General modelling
•
Sanitary engineering-I
•
Sanitary engineering II
•
Soil and water contamination
•
Aquatic measurement technique I
•
Aquatic measurement technique II
•
Remediation of contaminated sites
•
Building acoustics
•
Heat and moisture engineering
•
Indoor climate and HVAC
•
Resource efficient buildings
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Om institutionen
Forskningen vid institutionen omfattar byggande i samhället, hus att bo i, vägar att färdas på och vatten
att dricka. Den innefattar allt från planering till drift med hänsyn tagen till miljö, energi och ekonomi.
Mycket handlar om att analysera och lösa problem kopplade till det komplexa samspel mellan tekniska
lösningar, människa och natur, som sker i samhället.
Forskningen inom institutionen har fokus på hållbart byggande, avseende byggnader, anläggningar och
annan infrastruktur. Viktiga frågor berör säkerhet och hälsa, resurs- och energieffektivitet, tillförlitlighet
för teknisk funktion samt management i byggprocessen. Det är värt att påpeka den byggda miljöns stora
betydelse i detta sammanhang. Den står för ca 40 % av samhällets hela energibehov och materialflöde.

Forskning
Byggnadsteknologi
Byggindustrin är en av världens största marknader. För en vanlig svensk familj är boendet den största
enskilda utgiftsposten och när det gäller energianvändning står bostäder och offentliga byggnader för en
tredjedel av konsumtionen. Både i Sverige och internationellt finns det därför ett behov av praktisk och
hållbar byggnadsdesign, som kan ge ökad levnadsstandard och minskad resursförbrukning på samma
gång. Inom byggnadsteknologin utvecklar man lösningar och innovationer för detta. De två huvudgrupperna är Byggnadsfysik och Byggnadsmaterial.
Inom byggnadsmaterial forskar man främst på cement- och träbaserade byggnadsmaterial, vilka har
mycket stor betydelse för en hållbar samhällstillväxt, på grund av dess stora andel av resursanvändningen
och bärande funktion, med behov av lång livslängd. Till exempel är cementbaserade material det mest
förbrukade fasta materialet i världen, vilket ur resursförbruknings- och miljösynpunkt innebär att detta
material och dess livscykel har stor betydelse. Vidare arbetar man med byggmaterial i kretsloppet utifrån
olika infallsvinklar. Bland annat tittar man på återanvändning, livscykelperspektiv, beständighet och
teknisk livslängd, samband mellan ett materials struktur och egenskaper samt samverkan mellan olika
material.
Inom byggnadsfysik studerar man i första hand flöde av värme, fukt och luft i och genom klimatskalet,
det vill säga en byggnads tak, väggar och golv. Gruppen arbetar med konvektionsprocesser, vilka har
betydelse för innemiljön och en byggnads miljöbelastning, främst med tanke på fukttransport och själva
konstruktionens beständighet. Luftrörelserna påverkar också värmeförluster och därmed byggnadens
energiförbrukning. För att öka energieffektiviteten i både nya och befintliga byggnader utvecklar man
också beräkningsverktyg för termiska systemanalyser. Syftet är att skapa hälsosamma och bekväma innemiljöer, med så effektivt utnyttjande av energi som möjligt. Ytterligare forskning med inriktning mot
energieffektivisering rör teknik för värmeisolering, lufttäthet och för att undvika köldbryggor. Gruppen
arbetar också med material för distributionssystem för fjärrvärme.

Byggnadsekonomi
Ämnet omfattar kunskap om ekonomiska och organisatoriska processer inom byggrelaterad verksamhet.
Forskning bedrivs för närvarande inom företagsstrategi, projektledning, miljöledning, kvalitets- och förändringsledning, fastighetsekonomi och informationsteknologi. Inom forskargruppen Byggnadsekonomi
bedrivs miljörelaterad forskning som syftar till att öka förståelsen för hur byggbranschens aktörer, med
särskilt fokus på byggentreprenörer och byggherrar/förvaltare, hanterar olika miljöfrågor. Exempel på
områden som studeras är: Den sociala konstruktionen av grönt byggande; Översättningsprocesser av
gröna idéer; Byggfackpressens bild av grönt byggande; Tillämpligheten av miljöanalytiska verktyg samt
dess roll i praktiken; Attityder och barriärer för miljöanpassat byggande; samt Kommunikation av miljöinformation i byggprojekt.

Geologi och geoteknik
Avdelningen för geologi och geoteknik består av forskargrupperna Geoteknik och Teknisk geologi. En
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stor del av forskningen vid Teknisk geologi rör relationerna mellan grundvattnet och det geologiska
mediet, hydrogeologi. Bland de problem som studeras finns grundvattenutvinning, grundvattnets skydd
och kvalitetsutveckling. Inom kompetenscentrat FRIST arbetar forskargruppen med riskanalyser för
undersökning och återställning av förorenade jordar och grundvatten. FRIST drivs tillsammans med
Stena Metall AB, Renova och avdelningen Vatten miljö teknik (WET). Avdelningen arbetar med att
integrera tekniska och ekonomiska aspekter för att kunna förse beslutsfattare med analyser som främjar
kostnadseffektivt utnyttjande och förvaltning av grundvatten.
I forskargruppen Teknisk geologi har man också arbetat mycket med att modellera och karaktärisera
grundvattenflöden i kristallint sprickigt berg, bland annat i samband med utvärdering av möjligheterna
att lagra använt kärnbränsle. Inom samma område studerar man också injekteringsmaterial- och tekniker
för att täta sprickor i berg. Särskilt efter händelserna vid tunnelbygget genom Hallandsås har kraven på
miljövänliga alternativ till plaster och polymerer ökat. Lovande försök med kiselbaserade tätningsmedel
pågår. Vidare arbetar man mot ballastindustrin, som är Sveriges största råvaruindustri, vilket i sig gör att
frågor om miljö och hållbar resursanvändning är relevanta. Forskningen idag omfattar karaktärisering av
bergkvalitet, fragmentering, sprängning, krossning och malning.

Konstruktionsteknik
Verksamheten vid avdelningen omfattar två huvudområden inom konstruktionstekniken, betongbyggnad
och stål- och träbyggnad. Inom betongbyggnad finns ett projekt med tydlig inriktning mot miljöområdet:
”Load bearing capacity of concrete structures: environmental impacts”. I korthet är syftet att undersöka
hur en strukturs lastbärande kapacitet förändras över tid, genom att ta fram en modell för hur korrosion
av armering påverkar hållfastheten och kombinera med modeller för hur materialens egenskaper förändras i olika miljöer. Meningen är att resultatet ska gå att använda i livscykelanalyser för betongkonstruktioner.

Teknisk akustik
De viktigaste forskningsområdena inom teknisk akustik är däck/vägbanebuller, fordonsakustik, samhällsbuller samt ljud och vibrationer. Avdelningen är organiserad i grupperna Vibroakustik och Rumsakustik.
Forskningen inom vibroakustiken syftar till att minska ljudföroreningar i vår livsmiljö. Bland annat genom
att utveckla hållbara transporter och skapa goda akustiska miljöer, både utomhus och inomhus. Till exempel försöker man skapa en vetenskaplig grund för det så kallade soundscape-konceptet, där betydelsen av
den totala ljudmiljön i en bostad tas i beaktande för att nå en hälsosam och hållbar levnadsmiljö. För att
göra detta används ett tvärvetenskapligt grepp som involverar kompetens inom akustik, psykofysik och
miljömedicin. Vidare arbetar gruppen med olika metoder att minska däck/vägbaneljud och förståelse för
hur dessa ljud uppkommer. Man arbetar också med ljudkontroll i fordon och maskiner.

Vatten miljö teknik
Vatten miljö teknik, WET, bedriver forskning inom vågor, hydraulik, processteknik, miljöteknik och
hållbar utveckling. Mycket av arbetet sker i samarbete med vatten- och energisektorn. För de flesta
forskningsprojekt är verksamheten gränsöverskridande både när det gäller vetenskapliga discipliner och
nationella gränser.
Forskning inom förorenad mark har fokus på transport av föroreningar i jord och vatten, efterbehandlingstekniker, samt miljömätningar av spårelement för att få en djupare förståelse för föroreningarnas
spridning och geokemiska processer. Gruppen deltar i kompetenscentrat FRIST som nämnts ovan i
stycket om Geologi och geoteknik. WET bedriver också systemtänkande forskning för att förstå urbana
vattensystem ur ett helhetsperspektiv. Detta innefattar hela den urbana vattencykeln och inkluderar
därmed frågeställningar inom vattenresurser, dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Forskningen
syftar till fördjupad förståelse för sambanden mellan vattensystem och samhällets övriga infrastruktur
samt stadsplanering och konsumentaspekter. Ovanstående FoU genomförs för närvarande inom kom-
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petenscentrum DRICKS och inom ramen för ett pågående EU-projekt TECHNEAU. Inom vattenbyggnadsområdet arbetar WET bland annat med modellering av vågor och flöden i kustnära områden
och älvar med betydelse för till exempel fiskvandring. Man studerar också olika möjligheter att utvinna
vågenergi och förutsättningar för vindkraftverk till havs. Vidare arbetar man med ett flertal projekt inom
vattenprocessteknik, bland annat utveckling av processer inom dricksvattenberedning och avloppsvattenrening. Huvudområdena är utveckling av avancerade filtreringstekniker, biologiska processer för
dricksvattenberedning samt närsaltsreduktion och separation av suspenderat material (biomassa) från
behandlat avloppsvatten.

Övrigt
Bygg- och miljöteknik och “Alliance for Global Sustainability (AGS)”
AGS är ett internationellt partnerskap mellan Chalmers och tre andra universitet i världen (http://www.
ags.chalmers.se) med syfte att bedriva forskning och utveckling inom globala komplexa frågeställningar
med fokus på miljövetenskap och hållbar utveckling. Tvärvetenskapliga program involverar moderuniversiteten och universitet i utvecklingsländer liksom avnämare inom politik och näringsliv. Institutionen
har framförallt genom avdelningen WET varit starkt engagerad i detta internationella initiativ och deltar
genom sina forskargrupper i flera av de pågående projekten

Visualiseringsstudion
Sedan Chalmers omorganisation 2005 finns inom institutionen en visualiseringsstudio där virtual reality
(VR) teknik utvecklas och används. Tekniken går i korta drag ut på att gestalta och visualisera idéer och
projekt och används i dag (förutom i forsknings- och undervisningssammanhang) främst för samhällsplanering och byggnadsplanering. Eftersom tekniken anses vara mycket funktionell för att öka samspelet
och förståelsen mellan olika aktörer i stora projekt borde potentialen att använda VR i till exempel
samhällsplanering med ett hållbarhetsperspektiv vara mycket stor.

Framtidsvisionen
Vid Institutionen för Bygg- och miljöteknik pågår en intern process för att ta fram en framtidsbild av
institutionens verksamhet 2020. Processen i sig sätter på många sätt fokus på hållbar utveckling. Arbetet
har initierats av ledningen och drivs av ett drygt tiotal relativt nydisputerade forskare vid institutionen.
Alla anställda samt sistaårs-studenterna på grundutbildningen är inbjudna att medverka i arbetet och
ge sin bild av den framtida verksamheten. De har tillfrågats om vad institutionen ska jobba med år 2020
och vilka frågor som kommer vara i fokus för forskning och utbildning om 15 år. Det är inget forskningsprojekt utan ett sätt att använda ”massornas kunskap” för att göra sig en bild av en önskvärd och
trolig utveckling för verksamheten. Arbetet ska resultera i en vision eller framtidsbild av forskning och
utbildning inom Bygg- och miljöteknik år 2020. Visionen kommer att ligga till grund för institutionens
kommande strategiska verksamhetsinriktning.

Samarbete med Arkitektur
Samarbetet mellan Arkitektur och Institutionen för Bygg- och miljöteknik är mycket omfattande både
på en konkret forsknings- och utbildningsnivå och på en mer planerande strategisk nivå, särskilt när
det gäller hållbar utveckling. Från och med ht 2006 initieras ett nytt 5-årigt arkitekt- och civilingenjörsprogram ”Arkitektur och Teknik”.
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Data- och informationsteknik
http://www.chalmers.se/cse
Antal anställda (totalt): ca 170 (varav ca 10 GU-anställda)
Doktorander: ca 60

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Algorithms
•
Applied Software Engineering
•
Bioinformatics
•
Computer Architecture
•
Computer Communications and Computer Network Group
•
Computer Graphics
•
Computer Security
•
Distributed Computing and Systems
•
Embedded and Networked Processors
•
The FORCE group
•
Formal Methods for Hardware
•
Formal Methods for Software
•
Functional Programming (The ”Multi” Group)
•
Industrial Environmental Informatics - IMI
•
Interaction Design
•
Language Technology
•
Programming Logic
•
ProSec Security Group
•
Software Methodologies and Systems
•
Telecommunication Theory
•
VLSI Research Group

Masterprogram:
•
•
•
•
•
•

Foundations of Computing – Logic and Algorithms
Interaction Design
Integrated Electronic System Design
Networks and Distributed Systems
Secure and Dependable Computer Systems
Software Engineering and Technology

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder cirka 160 kurser inklusive examensarbeten och kortare projektkurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Eventuellt finns det kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i studieportalen.

Om institutionen
Data- och informationsteknik är en central del i vårt samhälle och den snabba utvecklingen gör att många
teknik- och vetenskapsområden i sin tur kan utvecklas snabbare och i nya riktningar, så också området
miljö och hållbar utveckling. Forskningen vid institutionen för data- och informationsteknik omfattar allt
från grundforskning till direkta tillämpningar i samarbete med industrin. Ett genomgående tema för flera
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av institutionens forskningsgrupper är olika aspekter av pålitlighet, såväl i utvecklingen av mjukvara som
av hårdvara. Få institutioner i världen kan uppvisa sådan bredd och djup på forskningen inom pålitliga
datorsystem.
Institutionen är gemensam med Göteborgs universitet. Förutom den generella tillämpning som dataoch informationsteknik kan ha inom miljö och hållbar utveckling finns sen 2004 avdelningen Industriell
miljöinformatik, IMI, vid institutionen, vars hela verksamhet är inriktad på miljö och hållbar utveckling.

Forskning
Industriell miljöinformatik - IMI
Industriell miljöinformatik är en grupp om för närvarande sju personer som specialiserat sig på olika
aspekter av den miljöinformation som behövs i det industriella samhället för att få kontroll över de
miljöeffekter produkter och tjänster ger upphov till. I det ingår bland annat utveckling av informationsmodeller för olika miljödatabaser, metoder för att samla in, dokumentera och kvalitetssäkra data samt
utveckla ledningsrutiner, metoder, verktyg och system för miljöinformation. Samarbetet med industrin
är mycket välutvecklat och uppföljning och implementering av utvecklade modeller och system på plats
i industrimiljön ingår också i verksamheten.
IMI är aktiva inom det nationella kompetenscentrat CPM och underhåller flera databaser för de deltagande företagen, till exempel ABB, Akzo Nobel, Bombardier Transportation, SCA och Stora Enso. IMI
arbetar tvärvetenskapligt inom områdena fysik, kognitionsvetenskap, datavetenskap och miljövetenskap.
Genom IMI har institutionen för data- och informationsteknik fått en tydlig kärna att skapa samarbeten
kring, inom området miljö och hållbar utveckling.
http://www.imi.chalmers.se/

Utbildning
Institutionen för data- och informationsteknik ger i dagsläget inga egna kurser med inriktning mot, eller
med inslag av, miljö och hållbar utveckling.

Övrigt
Möjligheter
Det finns ett intresse från försvarsindustrin (Saab, Ericsson) att i samarbete med vetenskaplig expertis
vid universitet och högskolor, utveckla och bygga ledningssystem, så kallade blåljussystem, att användas
vid katastrofsituationer och stora räddningsinsatser. En vinkel i ett sådant arbete skulle kunna vara att
särskilt ta hänsyn till klimatrelaterade katastrofsituationer när systemen utvecklas.
Det finns också en relativt nystartad avdelning vid data- och informationsteknologi som arbetar med
bioinformatik. Gruppen utvecklar nya beräkningstekniker för att sedan applicera dessa på vissa problemställningar inom bioteknik och biologi. Det rör sig främst om studier på cellnivå. Bioinformatikgruppen
samarbetar med flera andra avdelningar inom Chalmers och Göteborgs universitet; cell- och molekylärbiologi, matematisk statistik, matematik, medicinsk bioteknik, mikrobiologi och molekylärbiologi.
Öppningar mot andra forskningsområden som till exempel miljömedicin borde finnas.

19

Energi och miljö
http://www.chalmers.se/ee
Antal anställda (totalt): ca 130
Doktorander: ca 90 inklusive industridoktorander och stipendiater

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Elteknik
•
Energiteknik
•
Fysisk resursteori
•
Installationsteknik
•
Miljösystemanalys
•
Värmeteknik och maskinlära

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Electric Power Engineering
•
Environmental Measurements and Assessments
•
Industrial Ecology – For a Sustainable Society
•
Sustainable Energy Systems
De tre första är vidareutvecklingar av redan existerande program, medan det sista är helt nytt.
Inom Environmental Measurements and Assessments finns omfattande medverkan från andra
institutioner.
Energi och miljö kommer även att medverka i flera andra Masterprogram bl.a.
•
Sustainable and Innovative Chemical Engineering som ges av Kemi- och bioteknik
•
Complex Adaptive Systems som ges av Fysik

Minors:
•

”Minor” inom miljö och hållbar utveckling

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 55 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling 5 p
•
Projektkurs i elteknik 1 p
•
Miljövänliga energikällor 5 p
•
Technical change and the environment 5 p
•
Applied industrial ecology 5 p
•
Bärkraftig resursanvändning 5 p
•
Sustainable development 5 p
•
Science of environmental change 5 p
•
Sustainable energy futures 5 p
•
Industrial ecology 20 p
•
Miljöteknik M 3 p
•
Miljösystemanalys 5 p
•
Miljömanagement 5 p
•
Byggande och ekologi 5 p
•
Livscykelanalys 5 p
•
Contextualizing environmental measurements 10 p
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Andra kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i studieportalen:
•
Energi och miljö (K/Kf2) 4 p
•
Industrial Energy Systems 4 p
•
Optimization with Energy and Environmental Applications 4 p

Om institutionen
I princip all verksamhet, med väldigt få undantag, är helt inriktad på miljö- och hållbarhetsfrågor.
Institutionen har också ett stort utbud av miljökurser. Många utbildningsprogram vid Chalmers får alla
eller några av sina obligatoriska 5 poäng i hållbar utveckling genom institutionens undervisning.
Tre av de sju professorer som leder det vetenskapliga arbetet i Chalmers miljösatsning (Chalmers
Environmental Initiative) är verksamma vid Energi- och miljö.
Personal från institutionen medverkar på olika sätt i det chalmersgemensamma arbetet för att understödja och inspirera utvecklingen av utbildning i miljö och hållbar utveckling.

Forskning
Elteknik
Verksamheten vid Elteknik är idag uppdelad i tre forskargrupper
•
Elmaskiner och drivsystem
•
Kraftelektronik och vindkraft
•
Elsystem
Förnyelsebar elproduktion, framförallt vindkraft, både i form av enskilda verk och vindkraftparker utgör
ett betydande tillämpningsområde för avdelningens forskning. Miljöfrågor (elektromagnetiska fält)
i samband med generering, transport och användning av elenergi är ett annat viktigt område. Projekt
rörande elektrifiering av afrikansk landsbygd är ett annat inslag kopplat till hållbar utveckling.

Energiteknik
Verksamheten vid Energiteknik spänner över ett brett fält och behandlar en rad frågeställningar inom
energi- och miljöområdet. Forskningen är uppdelad i huvudområdena energiomvandling, uthålliga energisystem och energisystemteknik. Det innebär bland annat att man studerar hur olika bränslen för energiproduktion omvandlas och hur värme och massa överförs vid förbränning samt de skadliga ämnen som
eventuellt bildas under processen. Man forskar också på olika metoder för koldioxidfri förbränning och
avskiljning av koldioxid vid förbränning samt system för att transportera och lagra koldioxid som separerats vid förbränningen. Inom systemforskningen arbetar man dels med modellering av komplexa energisystem och energisystemets infrastruktur och dels med områden med tydliga överlapp med samhällsvetenskap som studier av tekniskt lärande inom energisektorn, energipolitiska styrmedel och beslutsstöd
för energipolitiska aktörer. Vidare bedriver man även forskning inom fjärrvärmesystem och system för
återvinning och energi från avfall.

Fysisk resursteori
Fysisk resursteori är en tvärvetenskaplig avdelning som forskar och ger kurser inom ett flertal områden
kopplade till hållbar utveckling, framförallt energisystem i ett klimatperspektiv och industriell ekologi,
samt inom ämnet komplexa system.
Forskargruppen arbetar bland annat med att analysera och modellera flödet av fysiska resurser (energi
och material) i industriella och samhälleliga system. Målet är att undersöka kritiska faktorer för utvecklingen av ett hållbart, industrialiserat samhälle på global nivå. En stor del av forskningen handlar om att
utveckla modeller och simuleringstekniker för att analysera och kvantifiera dessa, begränsande, faktorer.
Man arbetar med storskaliga modeller för att studera hur energi- och materialomsättning på global nivå
kan kombineras med en hållbar utveckling. Forskningsområdet har utvecklats i samarbete mellan avdelningens båda grupper; fysisk resursteori och komplexa system.

21

För närvarande ligger forskningsfokus kring följande områden: Kyotoprotokollet, det vill säga internationell klimatpolitik och styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser, energieffektivitet i byggnader
och inom transportsektorn, val av drivmedel inom transportsektorn samt biomassas potential som energikälla, mat- kontra drivmedelsproduktion, det globala matsystemet, industriell ekologi (återvinning),
med mera.

Installationsteknik
Människors hälsa och välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen
i våra bostäder eller på arbetsplatsen. För att säkerställa en god inomhusmiljö behöver byggnaderna
tekniska installationer. Driften av dessa installationer är viktiga ur samhällets energibehov. God inomhusmiljö med en långsiktigt hållbar resursanvändning är det genomgripande temat för avdelningens forskning. Forskningen syftar bland annat till att öka förståelsen för konsekvenserna av olika byggnadstypers
förutsättningar beträffande resursanvändning i form av energi och miljöpåverkan. Man arbetar bland
annat med samband mellan funktionskrav och energianvändning/miljöbelastning, energieffektivisering
och livscykelanalyser för olika tekniska installationer.

Miljösystemanalys
Miljösystemanalys är ett ämne som söker mer uthålliga tekniska lösningar än de vi har i dag. Inom forskningen letar man efter vägar att förändra de tekniska systemen, så att de bättre kan möta de miljö- och
resursbegränsningar vi står inför. Forskningsområdet kan grovt delas in i tre undergrupper, där den första
handlar om metoder för att bedöma vad som är en bättre teknisk lösning ur miljö- och resurssynpunkt.
Bland sådana metoder märks livscykelanalys och olika utvecklingar därifrån (produkters miljöpåverkan
”från vaggan till graven”), ekologisk riskanalys (relaterad till kemiska ämnen) och miljöbedömning av
olika sätt att organisera tekniska system (till exempel miljöimplikationerna av out-sourcing). Vid avdelningen utvecklas metoderna vidare på olika sätt, bland annat genom att anpassa dem för bedömning av
ny teknik.
För att förändring skall kunna komma till stånd räcker det emellertid inte att kunna bedöma vad som är
en bättre teknisk lösning. Det finns alltid aktörer som råder över tekniken. Deras drivkrafter och förmåga
utgör viktiga förutsättningar för förändring. Därför studerar gruppen praktiken - alltså hur företag och
andra organisationer arbetar med miljöfrågor, till exempel beträffande hantering av miljöinformation
eller vilka förutsättningarna är för marknadsdrivna livscykelhänsyn.
Miljösystemanalys bedriver också forskning ur ett innovationssystemperspektiv kring hur teknisk förändring och spridning av ny teknik går till. Man tittar på drivkrafter och hinder för spridning av ny teknik,
hur de kan påverkas, vilken roll olika institutionella ramverk och aktörer spelar och hur kunskap sprids
och nyttiggörs.
Forskningen på Miljösystemanalys generar analysramverk, metoder och verktyg som är generella i den
meningen att de kan appliceras på olika teknikområden och branscher. Forskningen baseras emellertid
på praktisk erfarenhet från konkreta fallstudier av specifika produkter, teknikområden, företag eller
förändringsprocesser. Gruppen har över åren studerat ett brett spektrum av teknikområden i samverkan
med aktörer med ett djupt kunnande om den specifika tekniken. Som exempel kan nämnas VA-sektorn,
alternativa fordonsbränslen, kraftproduktion, byggnader och byggprodukter, livsmedelsproduktion,
kemiindustri, massa och pappersindustrin samt elektronikindustrin.

Värmeteknik och maskinlära
Inom värmeteknik och maskinlära studeras energitekniska komponenter och system, ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt. Huvudvikten ligger på utveckling av metoder för att analysera och öka
energiåtervinning i (och därmed minska miljöbelastning från) industriella energisystem, framför allt
genom processintegration. I sammanhang med det studeras värmeväxlare, värmepumpar, kraftvärme och
industriella separationsprocesser. Framtagning av metoder för optimal användning av olika tekniker för
att minska växthuseffekten är ett annat viktigt område.
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Det viktigaste tillämpningsområdet är massa- och pappersindustrin, där avdelningens studier har visat på
betydande potential för energieffektivisering.

Utbildning
Institutionen har som framgår ovan en omfattande undervisningsverksamhet inom miljö och hållbar
utveckling. I nästan all undervisning inom energiområdet är påverkan på växthuseffekten ett centralt
tema. Andra miljökonsekvenser av förbränning tas också upp i flera kurser. Som exempel på att många
fler aspekter än dessa tas upp i undervisningen ges här en mer detaljerad bild för en av de sex avdelningarna.
Avdelningen för miljösystemanalys ger ett antal kurser i områden som ligger nära anknutna till forskningen. Inom området är det möjligt att med korta ledtider omsätta forskning till undervisningsinsatser
och undervisningen är en viktig del i att sprida forskningsresultatet. Avdelningen ger kurser på kandidat-,
magister- och doktorandnivå som ingår i olika program. Vad som är gemensamt för de olika kurserna är
att de innehåller olika varianter av systemtänkande med avseende på beskrivning och motverkande av
miljöproblem i vid bemärkelse. Kurserna är också mer eller mindre specifika beträffande val av systemanalytiskmetod och angreppssätt, bland annat innefattas materialflödesanalys, livscykelanalys, multikriterieanalys, och ekologisk riskanalys.

Övrigt
Mediekontakter
Avdelningen för fysisk resursteori är mycket aktiv när det gäller att sprida forskningsresultat utanför
högskolan och har också vunnit stort gehör för sitt arbete. Till exempel deltog professor Christian Azar
i den s.k. Oljekommissionen under ledning av dåvarande statsministern Göran Persson. I övrigt kan det
handla om artiklar i tidningar, intervjuer i radio och tv, föreläsningar för allmänheten, regeringskommittéer, riksdagen, EU eller företag med mera. Särskilt har de modeller för ökad tillväxt utan ökande
växthuseffekt som gruppen jobbar med rönt uppmärksamhet i medierna men även forskningen kring val
av drivmedel för fordon har synts i tidningar och tv.
Vid avdelningen för energiteknik har forskningen kring koldioxidavskiljning och lagring varit ett återkommande tema i nyhetsrapporteringen kring framtidens energilösningar och växthuseffekten. Professor Anders
Lyngfelt har vid upprepade tillfällen intervjuats i olika medier om forskningen kring koldioxidfri förbränning
och koldioxidseparation med hjälp av metoderna tvåstegsförbränning och O2/CO2-förbränning.
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Fundamental fysik
http://www.chalmers.se/fp
Antal anställda (totalt): ca 25
Doktorander: ca 9

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Matematisk Fysik
•
Elemementarpartikelfysik
•
Subatomär fysik

Masterprogram:
•

Fundamental Physics

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ett 20-tal kurser (enl. studieportalen), dock inga med miljömärkning.

Om institutionen
Fundamental fysik är en liten institution med tre forskargrupper som omfattar cirka 20 personer.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Chalmersinstitutionerna MC2 och Teknisk fysik, samt med
institutionen för Fysik vid Göteborgs universitet, inom ramen för Fysikcentrum i Göteborg.

Forskning
Subatomär fysik
Inom forskargruppen för subatomär fysik bedrivs forskning kring radonproblematiken. Det finns en stor
vilja inom institutionen att bredda arbetet med radonfrågan och föra upp den till diskussion på samhällelig nivå och också att vara en resurs i arbetet med att komma till rätta med radonproblemen. Därför
har man arbetat fram ett förslag till ett ”Radoncentrum”, för att bygga upp kompetens kring mätning och
tvärvetenskaplig kunskapsöverföring om radonets skadeverkningar. Radoncentrum beskrivs nedan med
ett utdrag ur institutionens verksamhetsplan för 2006. Planeringen för Kompetenscentrum Radon är klar
men än så länge saknas resurser att starta verksamheten.
Syftet med kompetenscentret är att skapa ett tvärvetenskapligt samarbete för forskning, utbildning samt
konsult- och informationsverksamhet relaterad till hälsovådlig radonförekomst i bostäder, skolor, arbetsplatser, offentliga miljöer och vatten.
Tyngdpunkten utgörs av en forskarskola med inriktning mot inomhusmiljö i allmänhet och radonproblematiken i synnerhet, som planeras omfatta cirka 5 doktorander och en professor. Forskningen skall fokusera på metoder för kartläggning av förekomst och skadeverkningar av radon samt saneringsmetoder och
radonfritt byggande. Forskarskolan skall representera en bred tvärvetenskaplig verksamhet och omfatta
discipliner som kärnfysikalisk mätteknik, miljömedicin, geologi, byggnadsfysik, ventilationsteknik, materialteknik, byggteknik, miljöjuridik, miljöekonomi etc.
Inom centret ska forskare från universitet och högskolor kunna samarbeta med statliga, regionala och
kommunala myndigheter eller institut samt företag och organisationer som agerar på bygg- och bostadsmarknaden. Det är också tänkt att representanter för dessa kategorier tillsammans ska vara med och
organisera centrets verksamhet.

Utbildning
Subatomär fysik har vissa moment i grundutbildningen med tydlig miljöinriktning. Kurser i subatomär
fysik ges under läsåret vid både Teknisk fysik linjen på Chalmers och fysikprogrammet vid Göteborgs
universitet. Dessa kurser tar upp radon och radonproblematiken. Inom ramen för den nya kandidatexamen planeras också för en 10-poängs projektarbeteskurs med fokus på radonmätning. Kursen har
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tidigare getts på programmet för naturvetenskaplig problemlösning vid Göteborgs universitet och varit
mycket uppskattad bland studenterna. Ingen av kurserna är i dagsläget obligatorisk.

Övrigt
Skolprojekt om radon
Inom ramen för Kompetenscentrum Radon har ett pedagogiskt projekt utvecklats som går ut på att
elever i grundskolan mäter radonhalten i sina egna klassrum och övriga skollokaler. År 2004 skärpte
Socialstyrelsen gränsvärdet för radon ifrån 400 till 200 Bq/m3 luft. Regeringen har påpekat att det är
särskilt viktigt att barn och ungdomar inte utsätts för radonrisker och har som mål att radonhalten ska
var lägre än gränsvärdet i skolor och förskolor senast 2010. Syftet med projektet är att hjälpa till i arbetet
att nå målet genom att barn i olika årskurser själva mäter radonhalten med enkel utrustning i form av
en yoghurtburk, spårfilm, häftmassa och gladpack. I samband med mätningarna kan man pedagogiskt
beröra många ämnen såsom: miljö, hälsorisker, cellbiologi, mätteknik, radioaktivitet, statistik, byggteknik,
geologi, webbsökning etc. Projektet är billigt att genomföra och förutom de resurser som krävs från
forskargruppen i subatomär fysik vid Chalmers kan man anpassa sig till och utnyttja befintliga resurser
vid varje skola.
Under hösten 2005 har ett fåtal gymnasieskolor i Göteborgstrakten kontaktats och ett pilotprojekt
genomförts på Ekocentrum men någon storskalig satsning på projektet är inte igång ännu.

Mätcentrum radon
Inom forskargruppen för subatomär fysik finns planer på att starta ett ackrediterat mät- och kompetenscentrum för radonmätningar. Radonförekomst i inomhusmiljön är hälsovådlig och kan framförallt leda
till lungcancer. I en utredning (SOU 2001:7) påvisas ett behov av att utföra mätningar i ca 1 670 000
småhus och 630 000 flerbostadshus fram till år 2020 samt i ca 100 000 skollokaler. För att kartlägga radonförekomst och bestämma halten med god noggrannhet och precision krävs mätningar och gruppen anser
sig ha gedigen kompetens att utföra mätningar samt tolka mätresultat och utveckla ny detekteringsteknik. Centret planeras första hand täcka behovet av mätningar i västra Sverige.

25

Kemi- och bioteknik
http://www.chalmers.se/chem
Antal anställda (totalt): ca 280
Doktorander: ca 180 (varav ca 30 industridoktorander)

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Fysikalisk kemi
•
Kärnkemi
•
Kemisk apparatteknik
•
Kemisk reaktionsteknik
•
Livsmedelsvetenskap
•
Molekylär bioteknik
•
Oorganisk miljökemi
•
Organisk och analytisk kemi
•
Polymerteknologi
•
Skogsindustriell kemiteknik
•
Teknisk ytkemi

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Biotechnology
•
Chemistry and Biosciences
•
Innovative and Sustainable Chemical Engineering
•
Materials and Nanotechnology
•
Medverkar även i Microtechnology som ges av MC2

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 145 kurser inklusive examensarbeten och kortare projektkurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Environmental performance of chemical products 3 p
•
Ekologi för tekniker, 4 p
•
Miljöanalytisk kemi, 3 p
•
Kemisk miljövetenskap, 3 p
•
Proj.kurs i miljö och energiteknik ur livscykelperspektiv, 4 p
•
Global chemical sustainability, 4 p
•
Biokemisk miljövetenskap, 3 p
•
Kemisk miljövetenskap Kf, 3 p
•
Kemisk miljövetenskap, 20 p
•
Chemical environmental science, 20 p
•
Kemisk produktekologi, 5 p
•
Kemiteknik, miljö, samhälle, 3 p

Kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i studieportalen.
•
•
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Yt- och materialkemi, 3 p
Ytkemi, 5 p

Om institutionen
Institutionen har en bred forskning som innefattar grundläggande kemi, bioteknik, tillämpad kemi och
kemiteknik.

Forskning
Kärnkemi
En stor del av forskningen inom området kärnkemi rör kärnreaktorer och kärnbränslecykeln. Man
studerar till exempel kärnbränsle, reaktorkemi, svåra reaktorhaverier och slutligt omhändertagande av
radioaktivt avfall. I tillägg till dessa områden arbetar man bland annat med grundläggande studier av
vätskeextraktion och komplexbildning, grundläggande studier av de tyngsta grundämnenas kemi samt
utveckling av nya radiofarmaka.
Syftet är bland annat att studera hur lagringstiden för radioaktiva ämnen kan minskas, hur komplexbildare och bakterier i närheten av ett framtida slutförvar av kärnbränsle fungerar samt kemiska förlopp
vid svåra reaktorhaverier.

Kemisk reaktionsteknik
Forskningen inom kemisk reaktionsteknik syftar till att förstå kopplingen mellan kemiska och biokemiska
reaktioner med mass- och värmetransport. Fokus är på modellering av kinetik, metabolism och kemiska
reaktorer. En stor del av den miljöinriktade forskningen sker i samarbete med Kompetenscentrum i
Katalys där kemisk reaktionsteknik är en av centrats tre avdelningar på Chalmers.
Inom katalysområdet arbetar man bland annat med reduktion av kväveoxider med ammoniak och urea,
kväveoxideliminering i diesel- och bensinavgaser, minskade utsläpp vid kallstart av bilmotorer genom
nya katalysatormaterial med mera. Kompetenscentrum i katalys finns beskrivet separat senare i denna
rapport.
Inom kemisk reaktionsteknik studerar man också möjligheten att producera etanol för fordonsdrift på
bioteknisk väg ur restprodukter från skogs- och jordbruk. Projektet utförs i nära samarbete med avdelning för Allmän och marin mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

Livsmedelsvetenskap
Livsmedelsvetenskap innefattar fysikaliska, biologiska, nutritionella och tekniska aspekter på livsmedelshantering från råvara till konsument. Livsmedelsvetenskapen har en stor gränsyta mot medicin och
bioteknik. Functional foods, det vill säga mat med komponenter som ger goda hälsoeffekter är ett centralt
begrepp inom livsmedelsvetenskapen. Den moderna biotekniken ger möjlighet att modifiera råvaror
och mikroorganismer, och att styra bioprocesser för att åstadkomma hälsobefrämjande egenskaper hos
livsmedlet, vilket är forskningsfokus inom livsmedelsvetenskap vid Chalmers. Sambanden mellan mat
och hälsa blir alltmer aktuella på grund av globala problem med felnäring och undernäring och kunskap
om sådana samband är nödvändig för ett socialt hållbart samhälle.
Forskargruppen studerar en mängd olika aspekter av hur vi människor påverkas av det vi äter. Bland
annat undersöker man om fisk som livsmedel kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar och om det i så fall är
hela fisken som behövs eller om det räcker med omega-3-fettsyror. Man tittar också på hur hanteringen
av själva fisken försämrar eller förbättrar positiva hälsoeffekter.
I olika projekt har man också studerat hur brist på järn och vitamin A, vilket är ett stort problem i många
u-länder, kan avhjälpas eller förbättras genom att modifiera vissa livsmedel så att dessa ämnen lättare tas
upp av tarmen.
I forskargruppen pågår också projekt om hur vanlig bagerijäst ska kunna modifieras för att öka mineralupptagningen i tarmen. Gruppen samarbetar nära Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs universitet,
i många projekt.

Molekylär bioteknik
Molekylär bioteknik spänner över ett stort vetenskapligt område, från DNA-teknologi till metabolism i
organismer. En stor del av avdelningens aktiviteter berör strukturbestämning av proteiner.

27

Ett tillämpningsområde är produktion av etanol och (poly)eten ur jäst för framställning av bränslen och
olika typer av kemiska produkter där samhället i dag är i stort sett helt beroende av olja. Potentialen för
så kallade bioraffinaderier anses vara mycket stor när det gäller att minska vårt oljeberoende. Tanken
bakom bioraffinaderier är att, analogt med oljeraffinaderier, en råvara skall kunna användas för att tillverka en stor mängd olika produkter såsom, t.ex. bränsle, energi, plaster och andra kemiska produkter.
Framställning av etanol från olika typer av biomassa med hjälp av jäst, är en traditionell teknik som har
exploaterats under lång tid. Vid Molekylär biokemi arbetar man främst med att studera de faktorer som
styr hastigheten på jästens etanolproduktion. För att etanol från jäst ska kunna bli ett konkurrenskraftigt
bränslealternativ krävs en snabb process med högt utbyte, det vill säga stor etanolproduktion.
Ett annat projekt har haft som målsättning att få fram ett hållbart produktionssystem för en plast, polyetylen, och ersätta eller komplettera den oljebaserade processen som används idag. Gruppen har även
här använt sig av ”vanlig bagerijäst” och genom att sätta in en gen från en bakterie har man också lyckats
få jästen att producera eten. Anledningen till att man vill använda jäst är att det är en mycket tålig och
robust organism som väl klarar av de ofta tuffa förhållanden som råder vid industriell användning.

Oorganisk miljökemi
Forskningen inom oorganisk miljökemi syftar till beskrivning och förståelse av processer inom förbränningskemi och korrosionskemi. Forskargruppen arbetar också med framställning av nya material med
specifika egenskaper. Den övergripande forskningsstrategin är att bidra med de materialkemiska aspekterna för ett hållbart samhälle.
Inom förbrännings- och förgasningskemi studeras metodik för rökgasrening samt miljövänlig användning
av restprodukter. De askor som ofta är restprodukter från förbränning innehåller lösliga komponenter
och tungmetaller som starkt begränsar användningsområden. Därför studeras olika processer att stabilisera eller avskilja dessa komponenter, till exempel i biobränsle- och avfallsförbränningsaskor.
Atmosfärisk korrosion är ett annat forskningsområde som gruppen arbetar med. Det inkluderar såväl
bruksmetaller och lättmetallegeringar som stenmaterial och papper. Oorganisk miljökemi koordinerar
det nationella kompetenscentret för högtemperaturkorrosion, HTC. Kompetenscentret presenteras
separat senare i denna rapport.
Utöver detta arbetar man också bland annat med komplexa oxider för tillämpningar inom bränsleceller,
högtemperatursupraledning och elektronik.

Polymerteknologi
Gruppen har en stor verksamhet mot miljövänliga plaster och mot plaster baserade på förnyelsebara
råvaror. Man driver också projekt mot förpacknings- och blöjmaterial baserade på biopolymerer.

Skogsindustriell kemiteknik
Avdelningen för skogsindustriell kemiteknik består av tre forskargrupper som till stora delar jobbar nära
varandra; Skogsindustriell kemiteknik, Bärkraftig kemiteknik och Kemisk miljövetenskap. Forskningen
är i stor utsträckning relaterad till kemisk massatillverkning. Bland annat undersöker man lakning av
metaller från ved innan kokning, uttag av lignin från svartlut och återföring av restprodukter från sulfatmassaprocessen till skogen. Man arbetar också i projekt med biomaterial som råvara som till exempel
bildning av tjäror vid förbränning/förgasning av biomaterial och rökgasernas kemiska sammansättning
vid förbränning av träpellets och andra biobränslen.
Vidare studeras separation av lignin vid framställning av etanol från ved. Ytterligare miljörelaterade
tillämpningsprojekt är studier av funktionen av olika isoleringsmaterial för fjärrvärmerör, samt olika
alternativ för omhändertagande av avloppsslam och avfall (exempelvis superkritisk vattenoxidation).
Fjärrvärmesystem, avfallshanteringsalternativ och andra produkter/funktioner studeras även ur ett miljösystemperspektiv med hjälp av livscykelanalys.

Teknisk ytkemi
Inom teknisk ytkemi bedrivs ett flertal forskningsprojekt med inriktning mot miljö och hållbar utveck-
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ling. Bland annat deltar man i det tvärvetenskapliga Marine Paint, som är ett konsortium av forskare som
tillsammans forskar kring utvecklandet av en ogiftig båtfärg som skall förhindra påväxt av havstulpaner
på båtskrov. Vissa fartyg kan behöva använda 20-30% mer bränsle för att uppnå samma hastighet om
båtbotten är belagd med ett tjockt lager av havstulpaner jämfört med en slät botten. Det finns således
starka finansiella aspekter kring utvecklingen av en färg mot havstulpaner men den stora drivkraften är
den ekotoxikologiska.
Vidare arbetar man med tensider, det vill säga ytaktiva ämnen, vilka anses vara den största klassen av
specialkemikalier. De används i en lång rad hushållsnära produkter såsom tvättmedel, hygienprodukter,
kosmetik, med mera och har också bred industriell användning. Problemet med tensider är att de sprids i
stora volymer i naturen där de fortsatt har benägenhet att adsorbera på alla tillgängliga ytor. Vid Teknisk
ytkemi har man ett sedan länge omfattande utvecklingsarbete i syfte att ta fram tensider som bryts ned
snabbare i naturen och som uppvisar lägre toxicitet gentemot marina organismer än de gängse typerna.
Alternativa bränslen är också ett forskningsspår inom teknisk ytkemi. I huvudsak drivs två spår. Dels
forskar man om Fischer-Tropsch processen för framställning av kolväten av bensintyp från biogas och
dels om framställning av vatten-i-oljaemulsioner med diesel alternativt biodiesel som oljekomponent.
Inblandning av vatten i diesel är ett sätt att minska kväveoxider och partiklar i avgaserna samt att effektivisera bränsleanvändningen.
Teknisk ytkemi medverkar även som en av noderna i ett brett upplagt program rörande bränsleceller,
finansierat av MISTRA. Andra medverkande akademiska grupper finns på KTH, LTH och vid Teknisk
fysik på Chalmers. Programmet leds från Volvo.
Arbetet på Teknisk ytkemi följer två spår, det ena med fokus på att minska platinainnehållet på elektroderna, det andra med inriktning mot att förbättra det kol som används som elektrodmaterial.
Slutligen är Teknisk ytkemi en av de deltagande forskargrupperna i Kompetenscentrum i katalys, KCK,
som beskrivs under en egen rubrik senare i den här rapporten.

29

Matematiska vetenskaper
http://www.chalmers.se/math
Antal anställda (totalt): ca 160
Doktorander: ca 50

Forskargrupper:
Grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Matematik
•
Matematisk statistik
•
Matematik Lindholmen
•
Stokastiskt centrum
•
GMMC, Gothenburg Mathematical Modelling Center (nationellt centrum)

Masterprogram:
•
•

Engineering Mathematics
Bioinformatics and Systems Biology

Grundutbildningsutbud:
Matematiska vetenskaper bedriver utbildning vid både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs univsitet.
Vid Chalmers ges kurser inom civilingenjörsprogrammen och inom utbildningar på Chalmers Lindholmen,
där man även ansvarar för tekniskt basår. Vid Göteborgs universitet ges kurser inom olika utbildningsprogram och som fristående kurser.
Institutionen erbjuder ett 100-tal obligatoriska och valfria kurser (enligt studieportalen).

Om institutionen
Institutionen består av tre avdelningar och dessutom är det nationella centrat ”Gothenburg Mathematical
Modelling Center”, associerat med institutionen.
Verksamheten är inriktad på grundforskning och tillämpad forskning inom matematik i vid mening samt
utbildning. Matematiska och statistiska metoder spelar en framträdande roll även för andra vetenskaper,
inte minst inom naturvetenskap och teknik. Institutionen bedriver också rådgivning för forskare och
doktorander vid Chalmers och Göteborgs universitet.
Forskarutbildning bedrivs vid Chalmers i två forskarskolor, matematik och matematisk statistik, och vid
Göteborgs universitet inom samma ämnesområden.

Forskning
Institutionens forskning har potential att bidra till frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling.
Speciellt forskningen inom matematisk statistik knyter an till många viktiga tillämpningar. Idag ingår
man med en doktorand i den tvärvetenskapliga forskarskolan ”Klimat och mobilitet” med ett projekt
kring hur extremvärdesteori kan kopplas till klimatförändringar.
Idag sker även samarbete med bland andra biologer inom biostatistik och bioinformatik. Dessa metoder
skulle ganska enkelt kunna utvecklas och tillämpas även mot miljöområdet. Analys av rumsliga modeller
och bildanalys har också samband med miljöstatistik. Kvalitetskontroll och riskanalys är andra huvudämnen som baseras på studiet av sällan inträffade katastrofala händelser och som kan tillämpas på miljöfrågor.

Data och försöksplanering
Matematiska vetenskaper deltar i viss mån i arbetet med definiera försöksplanering och metodik för
olika projekt i andra ämnen. Denna möjlighet utnyttjas dock relativt lite. Här finns dock en mycket stor
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potential. Forskning inom miljöområdet och hållbar utveckling genererar ofta mycket stora datamängder.
Matematiska vetenskaper kan bidra med kvalificerad matematik och matematisk statistik för att utveckla
bättre modeller i samverkan med andra forskargrupper.

Utbildning
De flesta kurser som ges vid Matematiska vetenskaper har tyngdpunkt på grundläggande matematik.
Miljöinriktade kurser saknas i stort sett medan många matematiska och statistiska metoder givetvis kan
tillämpas på miljöexempel.
Detta görs speciellt i en 10 poängskurs på miljövetarprogrammet där det ingår 5 poäng matematisk statistik och 1 poäng matematik.

Samverkan
Matematiska vetenskaper bedriver ett nära samarbete med Fraunhofer Chalmers centrum för industrimatematik. Flera medarbetare verkar som vetenskapliga rådgivare inom denna verksamhet, som är nära
kopplad till industrin genom diverse matematiska projekt.
Matematik- och statistikkonsulterna vid Chalmers och universitetet erbjuder rådgivning i tillämpad
matematik och matematisk statistik för forskare och forskarstuderande vid Chalmers och naturvetenskaplig fakultet vid GU. De hjälper till med försöksplanering, att formulera och analysera matematiska
och statistiska modeller, föreslå numeriska metoder samt att utvärdera statistiska försök. De har också en
stödfunktion för statistikprogram och databearbetning. Lite mer konkret vad gäller konsultverksamheten
så har de samarbete och kontakter med IVL (Svenska Miljöinstitutet AB), zoologiska institutionen samt
Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Det handlar om ozonpåverkan på
tillväxt, biologisk mångfald och andra miljörelaterade frågeställningar.
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Material- och tillverkningsteknik
http://www.chalmers.se/mmt
Antal anställda (totalt): ca 65
Doktorander: ca 30

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Avancerad oförstörande provning
•
Högspänningsteknik
•
Materialteknologi
•
Polymera material och kompositer
•
Tillverkningsteknik
•
Yt- och mikrostrukturteknik

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Advanced Engineering Materials

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 45 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Miljöanpassad utveckling och tillverkning 5 p
•
Eventuellt finns andra kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i
studieportalen.

Om institutionen
Verksamheten vid Material- och tillverkningsteknik behandlar nyckelområden inom produkt- och
processutveckling, där materialbeteende och materialegenskaper har stor betydelse.
Tillämpningar av den forskning man bedriver finns inom områden som järnvägsmekanik, fordonsteknik,
energiomvandling (högtemperaturmaterial), högspänningsteknik, yt- och pulverteknik, växtrikesbaserade polymerer, ytdesign av polymera material, skärteknik samt oförstörande provning.

Forskning
Mycket av den forskning som bedrivs vid institutionen, till exempel inom materialteknologi, drivs av
miljöreglerande lagar (främst emissionskrav) som industrin måste anpassa sig till. Vidare handlar effektivisering av processer och produktutveckling i många fall också om energieffektivisering. I likhet med
flera andra institutioner kan man därför hitta mycket forskning som är miljöfrämjande i sin tillämpning
även om den i första hand inte är miljödriven. Vidare har verksamheten vid Material- och tillverkningsteknik, precis som vid många andra institutioner, en stark koppling till fordonsindustrin.

Polymera material och kompositer
Inom gruppen finns forskningsprojekt om så kallade gröna polymerer (stärkelsebaserade). Forskningen
bedrivs i samarbete med forskargruppen i Polymerteknik vid Institutionen för Kemi- och bioteknik.

Övrigt
Potentiella utvecklingsområden inom miljö/hållbar utveckling
Inom institutionens tillämpningsområden finns många beröringspunkter och utvecklingsmöjligheter mot
miljösidan förutom de befintliga ovan nämnda. T.ex. inom områdena återvinning, livscykelanalys och nya
material. Det finns också goda möjligheter att addera miljödimensioner till existerande forskning som
idag inte tar upp miljöaspekter på ett tydligt sätt.
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Mikroteknologi och nanovetenskap
http://www.chalmers.se/mc2
Antal anställda (totalt): ca 170
Doktorander: ca 80

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Tillämpad kvantfysik
•
Mikrovågselektronik
•
Fotonik
•
Fasta tillståndets elektronik
•
Kvantkomponentfysik
•
Nanoteknik- laboratorium

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Microtechnology
•
Microwave and Photonics Engineering
•
Nanoscale Science and Technology
•

Medverkar även i Elektronikkonstruktion som ges av Data- och informationsteknik.

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 45 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Inga miljömärkta i studieportalen.
I mastersprogrammet ”Microsystems Integration” (som utvecklas till det nya programmet ”Microtechnology”)
finns en kurs som innehåller miljövänlig monteringsteknik med blyfria lod och ledande lim i (MKM105).
I programmet finns också en valfri kurs som heter miljöanpassad produktutveckling och tillverkning med
kurskod MPM090 som ges av Material- och tillverkningsteknik

Om institutionen
MC2 bedriver forskning och utbildning med inriktning på tillämpningar i framtida elektronik, fotonik
och mikro-/nanosystem. De komponenter och strukturer man arbetar med har tillämpningar i framtida
system för trådlös kommunikation, datatrafik över fibernät, sensorsystem, kvantdatorer och helt nya
former av elektronik. Potentialen för att utveckla tillämpningar med bäring på miljö och hållbar utveckling är mycket stor särskilt när det gäller teknik och metoder för att mäta och detektera olika typer av
miljöstörningar i mark, luft, vatten, mat etc. Ett annat område där viss forskning redan sker är materialval
vid tillverkning av elektronikprodukter.

Forskning
Vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik pågår forskning som delvis är miljöinriktad. En central
del i ämnet elektronikproduktion är elektronikbyggsätt, det vill säga metoder, material, processer och
designregler för att bygga en elektronikprodukt. Val av byggsättet för en elektronikprodukt avgörs av
en rad faktorer. Dessa är bland annat tillverkningsvolym, integreringsgrad hos integrerade kretsar, pris,
prestanda och miljökrav hos slutprodukter. Vid avdelningen har man bland annat utvecklat elektriskt
ledande lim som i många fall kan användas i stället för lödning vid tillverkning av elektronikprodukter.
Att använda lim reducerar både energiförbrukning och halten av miljö- och hälsovådliga ämnen. Tekniken
används i dag i till exempel LCD-displayer och smart cards.
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Vid avdelningen forskar man också på möjligheten att använda blyfri lodpasta vid lödning av elektronikprodukter. Potentialen att utveckla material, metoder och processer som kan minska användningen
av sällsynta metaller och till exempel halogenbaserade flamskyddsmedel (som är vanliga i dag) inom
elektronikproduktionen är mycket stor.
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Produkt- och produktionsutveckling
http://www.chalmers.se/ppd
Antal anställda (totalt): ca 80
Doktorander: ca 40

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Produktutveckling
•
Produktionssystem
•
Design

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Automotive Industrial Design Engineering
•
Industrial Design Engineering
•
Product Development
•
Production Engineering

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 80 kurser enligt studieportalen
Miljökurser:
•
Inga miljömärkta kurser i studieportalen.
Många av kurserna i studieportalen har miljöinnehåll eller behandlar samverkan mellan människa och teknik
eller samhälle. Exempelvis:
•
Människa och teknik, 20 p
•
Miljö- och energiteknik, 5 p
•
Energi- och miljöteknik, 5 p
•
Människa – teknik, 5 p
•
Design och produktutveckling för uthållig utveckling, 5 p
•
Miljöteknik – hållbar utveckling, 5 p

Om institutionen
Verksamheten vid institutionen är till stor del inriktad på metoder och verktyg som kan effektivisera
processer och optimera produkter. Forskningen ser en kostnadseffektivisering som det primära målet.
Avdelningen Design har en mer användarorienterad syn på produktutveckling. Tillsammans täcker
institutionen alla tänkbara perspektiv på produkt- och produktionsutveckling. Man säger sig också vara
intresserad av olika mervärden som produkter kan förknippas med. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv finns stora möjligheter att lyfta fram detta i den redan befintliga utbildningen och forskningen.
Potentialen att utveckla, metoder, processer och system som kan minska miljöbelastningen är stor, t.ex.
genom att minska mängden material, ersätta med andra mer miljövänliga material, öka återvinningsbarheten eller genom att addera en design som ger produkterna en bra profil. Vid avdelningen Design finns
ett väl utvecklat samarbete med många olika parter, bland andra Göteborgs universitet, och man har ett
bredare samhällsperspektiv. Det som finns kan som sagt göras mycket synligare och om man vill addera
miljö- och hållbarhetsaspekterna mer integrerat så är detta steg inte så väldigt stort.

Forskning
Institutionen har under 2006 blivit värd för ett VINN-Excellence center för att bygga upp och stärka
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer. Det nya kompetenscentrat integrerar tre strategiskt viktiga områden för att skapa en mer kostnadseffektiv produktframtagningsprocess; systematisk
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konstruktion och informationshantering, geometrisäkring och robust konstruktion och virtuella fabriker
och flexibel automation. Stor tonvikt kommer att ligga på att ta fram datorstöd och simuleringsverktyg
som underlättar beslutsfattande i tidiga faser. Forskningen kommer att ha stark koppling till fordons- och
verkstadsindustrin i Sverige men kan även beröra andra branscher.

Produktutveckling
Forskningen syftar till stor del till att korta tiden från behov till färdig produkt och samtidigt åstadkomma
ett mervärde för kunden. Fordons- och verkstadsindustrin tillhör de stora samverkansparterna genom
t.ex. Volvo Cars, Volvo AB, Saab Automobile, SKF och ABB. Viss forskning finns också kring proteser och
inplantat, främst riktat mot odontologi. Simuleringsverktyg utgör ett mycket betydande inslag i institutionens forskning för att utveckla och optimera processer och produkter ytterligare.

Produktionssystem
Forskning inom området produktionssystem handlar om att få samtliga delar av systemet att fungera
ihop, med högsta produktivitet och säkerhet som resultat. Vid avdelningen Produktionssystem studeras
människor, robotar, maskiner och IT-system i produktionen.
Man arbetar framförallt med utvecklings- och driftsfaserna för produktionssystemen och försöker
analysera systemet som en helhet. Analysen leder till modeller och arbetssätt för att skapa en väl sammansatt blandning av automatiserade och mänskliga resurser som ger maximal produktivitet och säkerhet.

Design
Vid avdelningen Design bedrivs forskning kring relationen mellan människa och teknik i vid bemärkelse
med målet att bidra till en mer användarcentrerad teknikutveckling. Man försöker identifiera användarbehov eller andra krav tidigt i designprocessen och inriktar sig på metoder och verktyg som kan
hantera den komplexa relationen mellan människa och teknik. Samtidigt måste metoder och verktyg vara
kostnadseffektiva och uppfylla alla formella krav. Forskningen tar också in de, för kunden, rent upplevelsemässiga aspekterna i designprocessen. De nya krav som ställs på tekniska produkter och system
ur ett konkurrensperspektiv kräver också möten mellan nya kompetenser, t.ex. mellan ergonomer och
konstruktörer eller mellan konstruktörer och designers.

Utbildning
Tyngden inom den del av undervisningen som behandlar miljöfrågor och hållbar utveckling finns inom de
kurser som riktar sig till designprogrammen även om det finns inslag i flera andra program. Många kurser
behandlar miljö som ett av många väldefinierade krav på system-, process- och produktnivå utan att man
för den skull utvecklar detta i ett större sammanhang, t.ex. vad det innebär ur ett globalt och långsiktigt
resursperspektiv.
Inom programmen för designingenjörer (120 p) och teknisk design (180/200 p) finns en tydligare ömsesidig
koppling mellan människa och teknik än i de övriga programmen. Flera av lärarna på dessa program har
breda samarbeten med andra områden och även egen erfarenhet från andra lärosäten, bl.a. via Centrum
för Konsumtionsvetenskap och Högskolan för Design och Konsthantverk, vid Göteborgs universitet.
Mastersprogrammet Industrial Design Engineering är utifrån programbeskrivningarna det som tydligast
tar in miljö- och hållbarhetsperspektiven. Ett humanistiskt helhetsperspektiv är utgångspunkten men hur
resursfrågorna kommer in är något otydligt.
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Radio- och rymdvetenskap
http://www.chalmers.se/rss
Antal anställda (totalt): ca 90
Doktorander: ca 35

Forskargrupper:
Grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Avancerad mottagarutveckling
•
Global miljömätteknik
•
Icke-linjär elektrodynamik
•
Optisk fjärranalys
•
Radarfjärranalys
•
Radioastronomi och astrofysik
•
Rymdgeodesi och geodynamik
•
Transportteori
•
Onsala rymdobservatorium, Nationella anläggningen för radioastronomi, tillhandahåller fundamental
infratruktur för flera miljörelaterade forskningsprojekt.

Masterprogram:
•

Radio and Space Science

Institutionen kommer sannolikt även att medverka i det miljöinriktade programmet:
•
Environmental Measurements and Assessments, som ges av Inst. för energi och miljö
samt i följande program:
•
Microwave and photonics engineering, som ges av Inst. för mikroteknologi och nanovetenskap
•
Biomedical engineering, som ges av Inst. för signaler och system
•
Communications engineering, som ges av Inst. för signaler och system

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ett 40-tal kurser inklusive examensarbeten och kortare projektarbeten (enl. studieportalen).
Miljökurser
•
Mätteknik med miljöinriktning, 3 p
Kurser i det nya mastersprogrammet som helt eller till stor del är miljöinriktade:
•
Remote sensing
•
Atmospheric processes
•
Applied remote sensing
•
Radar systems and applications
De flesta övriga kurser i mastersprogrammet handlar om teknik eller fysik som ligger till grund för kurserna
ovan, eller som direkt kan användas i miljötillämpningar. Exempel:
•
Space science and techniques (grundkunskaper för fjärranalys från rymden)
•
Radio and microwave engineering (teknisk grund för vissa miljömätmetoder)
•
mm and submm receiver technology for instrumentation (teknisk grund för vissa miljömätmetoder)
•
Astrophysics and Earth science (delen om jorden ger grundkunskaper för fjärranalys)
•
Electromagnetic waves and spectroscopy (fysik viktig för att förstå fjärranalys)
•
Plasma physics with applications (handlar delvis om miljövänlig energialstring: fusion)
•
Satellite positioning (har miljötillämpningar bl.a. angående växthuseffekten)
•
Image processing (exempel från fjärranalysen)
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Om institutionen
Institutionen består av åtta forskargrupper och dessutom är den Nationella anläggningen för radioastronomi (inkluderande Onsala rymdobservatorium) associerad med institutionen. Verksamheten är i
grova drag inriktad på att utveckla mätmetoder och modeller för att undersöka jordens och universums
historia och framtid. Dessa spänner över områden från kosmologi, galaxers utveckling och astrofysik, till atmosfärsfysik och geodynamik. Plasmafysik och fusionsforskning med inriktning på energiproblematik samt utveckling av avancerad mätteknik för den övriga forskningen ingår också i institutionens verksamhet.

Forskning
En stor del av forskningen inom institutionen har direkt bäring på miljö och hållbar utveckling. Den
miljöinriktade forskningen handlar i stora drag om att mäta och övervaka tillståndet i den fasta jorden
och atmosfären och med data från detta skapa modeller för olika utvecklingsscenarier.

Global miljömätteknik
Gruppens huvudsakliga forskningsområde berör ozon- och klimatproblematiken med inriktning på
mellersta atmosfären. Genom satellitmätningar undersöks sammansättningen av atmosfärens olika luftlager för att dra slutsatser om till exempel hur snabbt och varför ozon bryts ner.
Gruppen försöker angripa globala miljöproblem på två sätt. Dels genom att bidra med mätteknisk kompetens speciellt inom området satellitmätningar och dels genom tolkning av dessa mätningar. Specialiteten
är mikrovågs- och optisk spektrometri av atmosfären som gruppen använder på den svenska satelliten
Odin. Med hjälp av dessa metoder kartläggs ett flertal gaser i atmosfären såsom ozon, vattenånga och
lustgas. Med hjälp av avancerade matematiska modeller tolkas data för att bättre förstå de processer som
påverkar ozonnedbrytning, klimateffekter med mera.
Genom Odins mätningar förvaltar gruppen en mätserie över fem år som nu börjar dra till sig uppmärksamhet internationellt. Initialt användes data från Odin främst till att undersöka stratosfäriskt ozon och
orsakerna till dess nedbrytning men under de senaste åren har man även börjat undersöka hur mätningarna kan användas för att modellera klimatförändringar.
Gruppen driver tillsammans med Onsala rymdobservatorium en mätstation för radioaeronomi som övervakar viktiga gaser i jordens atmosfär.

Optisk fjärranalys
Gruppen arbetar med att utveckla och tillämpa optiska mätmetoder för atmosfärsforskning. Specifikt
utvecklas instrument och mätstrategier skräddarsydda för olika miljöproblem. Arbetet är mycket praktiskt orienterat. Som exempel på områden inom vilka gruppen är verksamma kan nämnas: mätning av
gasemissioner från vulkaner, studier av atmosfärskemiska processer i stadsluft i så kallade ”megacities”
i tredje världen, utveckling och användning av metoder att kvantifiera industriella utsläpp och studier
av troposfärens och stratosfärens sammansättning för validering av globala modeller och satelliter.
Verksamheten är i många fall kopplad till praktiska studier i utvecklingsländer, som ofta brottas med
allvarliga miljöproblem. I dessa fall samarbetar man lokalt med utveckling av kostnadseffektiva instrument och metoder i kombination med utbildning, för att etablera en lokal kapacitet för övervakning av
olika miljöeffekter.

Radarfjärranalys
Ett av radarfjärranalysgruppen huvudmål är att utveckla skogliga tillämpningar av långvåglängds-SAR,
det vill säga avbildning av jordens yta med radiovågar med våglängder mellan 20 cm och 10 m. Mätningar
av trädstorlek eller skogens totala biomassa är viktiga för globala uppskattningar av skogens roll i
kolcykeln och därmed för klimatförändringar. Långa våglängder är bra för detta ändamål eftersom de
tränger igenom skogens krontäcke. Mätningarna blir därmed känsliga för trädstammarnas och trädens
storlek. Kartering av skog och utveckling av algoritmer för detektion av ändringar i skogen som beror
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på mänsklig påverkan är också viktiga ur klimatpolitisk synvinkel. Under Kyoto-protokollet ska dessa
rapporteras eftersom sådana ändringar ger upphov till upptag eller utsläpp av koldioxid från skogsområden. Dessutom är kännedom av virkesförråd viktigt för skogsbolagens planering.
Inom radarfjärranalysgruppen utvecklas även metoder för att mäta och övervaka utbredning och karaktär
av havsis, vilket kan användas som en indikator på klimatförändringar och ge information om optimala
rutter för fartyg. Genom att undvika områden med tjock is kan stora mängder fartygsbränsle sparas in.

Rymdgeodesi och geodynamik
Gruppen arbetar med olika navigationssatellitsystem (t.ex. GPS) och radioteleskopet vid Onsala rymdobservatorium för att bestämma rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar och mängden
vattenånga i atmosfären. Bland annat mäter man havets absoluta höjning gentemot jordskorpan, vilket
är en nyckelparameter i modeller över jordens klimat och havens eventuella uppvärmning. Gruppen har
också utvecklat ett system som levererar mätningar av atmosfärens innehåll av vattenånga till vädertjänster, som visat sig vara av stort värde för korttidsprognoser, speciellt vid extrema vädersituationer.
Man arbetar även med metoder och modeller för långtidsprognoser och höjdprofiler för vattenångans
fördelning, med målet att övervaka klimatförändringar och/eller validera klimatmodeller både regionalt
och globalt.

Radioastronomi, astrofysik, och Onsala rymdobservatorium
Den astronomiska forskningen berör ett flertal frågeställningar som har relevans för livets uppkomst
på jorden och huruvida liv har uppkommit på andra ställen i vårt universum. Som exempel kan nämnas
stjärnornas livscykel.
Radioastronomiska instrument och metoder används också för studier av den fysikaliska/kemiska strukturen hos jordens atmosfär (satelliten Odin är här ett bra exempel), såväl som för likartade studier av
andra objekt i vårt solsystem. Instrument och infrastruktur vid Onsala rymdobservatorium används av
forskargrupperna Global miljömätteknik och Rymdgeodesi och geodynamik (se ovan).

Fusionsforskning
Fusionsenergi är solens och alla andra stjärnors sätt att producera energi och kan därför sägas vara
universums fundamentala energikälla. Energin uppstår då lätta atomkärnor slås ihop. Som uthållig och
miljövänlig energikälla för framtidens energibehov intar fusionsenergi en särställning. Den är uthållig
därför att bränsleråvarorna, deuterium (en variant av väte) och litium (en lätt metall), finns tillgängliga
i jordskorpan och i havsvattnet för årmiljoner av användning. Den är också miljövänlig genom att inga
växthusgaser produceras och inga transporter av radioaktivt material behöver förekomma.
Fusionsforskning bedrivs på internationell nivå. Vid institutionen finns två forskargrupper: Icke-linjär
Elektrodynamik och Transportteori. Gruppernas forskning är teoretisk och utförs inom ramen för det
europeiska fusionsforskningsprogrammet. Verksamheten är inriktad på att utveckla teoretiska plasmamodeller och studera fysikaliska processer i fusionsplasmor. Arbetet utförs i nära samarbete med europeiska JET (Joint European Torus) och det kommande stora internationella fusionsexperimentet ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor). ITER blir den första anläggning som vetenskapligt och tekniskt demonstrerar möjligheten att generera fusionsenergi.

Utbildning
Det nya masterprogrammet i radio- och rymdvetenskap kommer att erbjuda tre spår, efter ett basblock
om 20 poäng i fysik och teknik, varav ett har en bred inriktning mot miljö. Inriktningen tar upp olika
metoder för att med fjärranalys och rymdgeodesi studera jorden och atmosfären. Bland annat planeras
kurser i radarfjärranalys och optisk fjärranalys med fokus på markanvändning samt kurser med inriktning mot atmosfärsprocesser.
Inom programmet kommer det att finnas ett antal kurser som även kan ges som paket till studenter från
andra områden som vill bredda sin utbildning.
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Övrigt
Lighthouse
Vid Institutionen för sjöfart och marin teknik diskuteras ett nytt projekt om möjligheter för rederier att
sälja utsläppsrätter av främst SO2 och NOx till landbaserade industrier som till exempel raffinaderier.
Projektet är en del av det stora Lighthouse-projektet. För att kunna handla med utsläppsrätter måste det
finnas bra mätsystem för det som släpps ut så att inblandade parter kan lita på varandra. Här finns en
tydlig samarbetspotential med gruppen Optisk fjärranalys, vars verksamhet omfattar teknikutveckling,
mätning och kvantifiering av gasemissioner.

Mediekontakter
Grupperna Global miljömätteknik, Radarfjärranalys och Optisk fjärranalys har rönt uppmärksamhet för
sin forskning i olika rikstäckande nyhetsmedier. Donal Murtagh, Global miljömätteknik, är vetenskapligt
ansvarig för satelliten Odins atmosfärsvetenskapliga uppdrag och ofta tillfrågad som expert på ozonproblematiken och möjliga framtidsscenarier för utvecklingen av ”ozonhålet”.
Radarfjärranlysgruppen har kartlagt skadorna i skogen orsakad av stormen Gudrun i januari 2005, vilket
uppmärksammats i medierapporteringen. Tillsammans med Försvarets totalforskningsinstitut (FOI) har
gruppen utvecklat metoder för att hitta stormskador i skog och uppskatta deras omfattning. De mätningar
som gjorts är en förutsättning för att kunna utvärdera behovet av insektsbekämpning och insatser för att
minimera skaderisken på skogen i framtiden.
Bo Galle, Optisk fjärranalys, har nyligen uppmärksammats för forskningen kring en ny metod att mäta
och övervaka aktiva vulkaner på ett säkert sätt till relativt låga kostnader. Metoden som gruppen utvecklat har visat sig fungera bra och kunnat hjälpa myndigheter i länder med aktiva vulkaner att varna och
evakuera människor i riskområden i god (men inte för god) tid före utbrott.

40

Signaler och system
http://www.chalmers.se/s2/SV/
Antal anställda (totalt): ca 90
Doktorander: ca 50

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Antenner
•
Automation
•
Bioeffekt
•
Digitala bildsystem och bildanalys
•
Elektromagnetisk bio och plasmafysik
•
Informationsteori
•
Kommunikationssystem
•
Medicinska signaler och system
•
Mekatronik
•
Reglerteknik
•
Signalbehandling

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Biomedical Engineering
•
Communication Engineering
•
Systems, Control and Mechatronics

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 100 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Miljöteknik E 3 p
•
Biologiska effekter av elektromagnetiska fält 3 p
•
Reglerteknik för fordon, 5 p.

Om institutionen
Institutionen för signaler och system består av elva relativt små (med några undantag) forskargrupper
som alla representerar nyckelområden inom informationsteknologin. Institutionens forskning och undervisning täcker olika delar av informationsteknologin, bland annat arbetar man med tillämpningar inom
bilelektronik, biomedicinteknik, sensorsystem, telematik och trådlös kommunikation.
Vid Institutionen för signaler och system finns ett antal forskningsprojekt med tydlig bäring på miljö
och hållbar utveckling. Framför allt rör det sig om olika metoder att minska emissioner från förbränningsmotorer i fordon och att studera effekterna av exponering för elektromagnetisk strålning (mobiltelefoner, basstationer, industrimiljöer). Sett till den totala verksamheten är omfattningen inte särskilt
stor. Däremot finns en mycket stor potential för utveckling av nya forskningsinriktningar inom området
och framför allt tillämpningsområden för den befintliga forskningen.
Signaler och system är medlem i det nationella kompetenscentrat för förbränningsmotorteknik, CERC,
som beskrivs under egen rubrik i denna rapport. Flera av de miljöinriktade forskningsprojekten drivs i
samarbete med CERC.
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Forskning
Bioeffekter
Gruppen forskar inom området biologiska effekter av elektromagnetiska fält, samt bedriver forskning inom mätning av elektromagnetiska fält och standardisering inom området. Bland annat arbetar
man med att utveckla vetenskapligt sunda och tekniskt möjliga mätprocedurer för att bestämma radiofrekvensexponeringen i närheten av basstationer för mobiltelefoni. I samarbete med forskargruppen i
elektromagnetisk plasmafysik arbetar man också med yrkesexponering för elektromagnetiska fält.

Kommunikationssystem
Inom kommunikationssystem pågår bland annat ett projekt om självorganiserande trådlösa sensornätverk för ökad trafiksäkerhet, som bland annat syftar till att effektivisera transportsystemet (bil och
lastbilstransporter) och därigenom minska miljöpåverkan. Utöver detta bedrivs flera projekt som syftar
till att öka effektiviteten och tillgängligheten av telekommunikation, vilket troligen leder till ett minskat
antal resor och fysiska möten, eftersom många frågor kan lösas via telefon- och videokonferenser och
annan utbyte av information.

Mekatronik och reglerteknik
Inom mekatronik och reglerteknik finns ett flertal forskningsprojekt som på olika sätt går ut på att minska
bränsleförbrukning och emissioner från förbränningsmotorer. Bland annat arbetar man med att koppla
förhandsinformation om köruppdrag till reglering av drivlinor i tunga fordon för att minimera utsläpp och
energiåtgång. Man driver också ett projekt (CAPSim) som ska bygga upp ett centrum för modellering av
fordonsdrivlinor för hybrid- och bränslecellsfordon. Centret sammankopplar ett flertal doktorandprojekt
inom olika vetenskapliga discipliner på olika tekniska högskolor i landet. Framdrivningssystemen för
hybrid och bränslecellsfordon är betydligt mer komplexa än för konventionella fordon och kompetenser
från många olika discipliner är nödvändig. Forskargrupperna arbetar utöver detta med flera projekt som
handlar om diagnos och återkopplad reglering av både konventionella förbränningsmotorer och hybrid/
bränslecellsfordon.
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Sjöfart och marin teknik
http://www.chalmers.se/smt
Antal anställda (totalt): ca 40
Doktorander: ca 15

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Fartygs drift och säkerhet
•
Fartygs utformning och konstruktion
•
Hydromekanik
•
Marin miljöteknik
•
Sjöfartslogistik

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Naval Architecture

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 100 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Inga miljömärkta i studieportalen
Eventuellt finns kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i studieportalen.

Om institutionen
Sjöfart och marin teknik organiserar forskning och utbildning inom ett brett kunskapsområde med
sitt ursprung i utbildning av sjöbefäl respektive skeppsbyggare vid Chalmers. Dessa operativa och
konstruktionsinriktade aktiviteter har kompletterats med kompetenser inom logistik/ekonomi, miljöteknik och human factors. Institutionen tar fram kunskap och människor med kompetens att utveckla
sjöfarten till en integrerad del av framtidens säkra, effektiva och miljövänliga transportsystem.

Forskning
Institutionen för Sjöfart och marin teknik har som många andra institutioner två infallsvinklar för den som
är intresserad av forskning inom miljö och hållbar utveckling. Dels en där miljö- och hållbarhetsfrågor är
drivande frågeställningar i forskningsprojekten och dels en där positiva miljöeffekter är en automatisk
följd av den utveckling forskningen leder till. En ganska stor del av forskningen vid Sjöfart och marin
teknik tillhör den senare kategorin då den i korta drag går ut på att minska material och energiåtgång vid
konstruktion och drift av fartyg. De ekonomiska vinsterna av förbättrade skrovformer och propellrar blir
också miljövinster.
Sedan några år tillbaka satsar man även på forskning med mer direkt miljöinriktning och vid omorganisationen av Chalmers 2005 startade forskningsgruppen/avdelningen Marin miljöteknik. Gruppen arbetar
bland annat med emissioner, livscykelanalys och olika tekniker för att minska miljöpåverkan från sjöfart.
För närvarande består gruppen av två seniorer och en doktorand men i och med Lighthouse projektet
(se nedan) satsar institutionen på att gruppen och dess forskning ska växa. Hittills har man arbetat med
fartygskonstruktion ur ett ”systems engineering” perspektiv. Mer praktiskt innebär det att försöka hitta
verktyg och metoder för att väga in miljöeffekter av alla faktorer i själva konstruktionen av ett fartyg.
Under 2006 planerar man också att starta ett nytt projekt för att undersöka vad som driver redarnas
intresse för att aktivt arbeta med miljöfrågor inom sjöfarten.
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Övrigt
Lighthouse
I samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Svenska redareföreningen har
Institutionen för sjöfart och marin teknik startat ett stort samarbetsprojekt för att samla kompetensen
inom det marina området i Göteborg. De deltagande parterna har tillsammans satsat 50 miljoner kronor
för att under en tioårsperiod bygga upp ett vetenskapligt kompetenscentrum i samarbete med industrin.
Hållbar utveckling inom sjöfart och marin teknik är en viktig del i Lighthouse. Redan i projektvisionens
första mening slår man fast att den forskning och utveckling som sker i Lighthouse ska vara i harmoni
med hållbar utveckling.
Inom Lighthouse har forskargruppen Marin miljöteknik en mycket bred roll och ska fungera som kommunikatör och pådrivare för att involvera miljö och hållbar utveckling i alla aktiviteter inom Lighthouse.
Det innebär bland annat miljöaspekter av fartygs energikonsumtion, strategier för affärsutveckling inom
sjöfarten, beslutsfattande och organisation inom sjöfartsindustrin med mera. Gruppen ska också utveckla
grundutbildningen inom området. Inom ramarna för Lighthouse finns en stor potential för samarbete
med andra institutioner vid Chalmers inom området miljö och hållbar utveckling, till exempel inom
mätning av emissioner.

START
Institutionen för sjöfart och marin teknik har ansökt om ett Vinn Excellence Centre i hållbara sjötransporter
– Sustainable Sea Transport (START). Syftet med centret är att stärka den svenska sjöfartsindustrin
genom att utveckla tekniska lösningar för ökad effektivitet och säkerhet samt minskad miljöpåverkan
inom sjöfarten.
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Teknikens ekonomi och organisation
http://www.chalmers.se/tme
Antal anställda (totalt): ca 105
Doktorander: ca 30
Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Arbetsorganisation
•
Center for Intellectual Property Studies (CIP)
•
Industriell dynamik
•
Industriell kvalitetsutveckling
•
Industriell marknadsföring
•
Innovationsteknik
•
Logistik och transport
•
Projektledning
•
Service management
•
Teknik och samhälle
Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Business Design
•
Management and Economics of Innovation
•
Quality and Operations Management
•
Supply Chain Management
Minors:
•
Management and Economics of Innovation
Grundutbildningsutbud:
Erbjuder 145 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Industriell verksamhetsutveckling 5 p
•
Industriell marknadsföring 6 p
•
Industriell marknadsföring 5 p
•
Logistik I 5 p
•
Teknik för ett hållbart globalt samhälle 3 p
•
Globalt perspektiv på hållbar utveckling 5 p
•

Eventuellt finns andra kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i
studieportalen.

Om institutionen
Forskning
Vid institutionen kan forskning med inriktning mot miljö och hållbar utveckling delas upp i tre huvudkategorier: miljöinnovation, miljölogistik och miljömanagement.
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Logistik
Logistik är läran om att planera, organisera och styra materialflödet från råmaterial till slutlig konsumtion och avveckling. Syftet är att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det
vill säga ge en god kundservice, låga kostnader och små miljökonsekvenser. För en hållbar samhällsutveckling är betydelsen av god förståelse för logistiska samband mycket stor, särskilt med avseende på
transporter och transportsystem.
Den miljöinriktade forskningen inom logistik har två spår. Det ena fokuserar på att förstå varför logistiken ser ut som den gör (exempelvis fallstudier inom transporter) och att förklara de ekonomiska och
ekologiska konsekvenserna av olika förändringsalternativ. Den andra behandlar trafikslag och intermodalitet i transportsystemet undersöker olika sätt att styra logistiksystem till exempel genom olika produktionsmodeller, kundavtal, leveransservice och andra faktorer som ställer krav på transporter.

Innovation
Inom innovationsområdet ligger forskningsfokus inom miljö och hållbar utveckling på ”tänkande i företagens strategiarbete”. Forskningen bedrivs framför allt genom ett projektsamarbete inom det nationella
kompetenscentret CPM (Centrum för produktrelaterad miljöanalys). I projektet undersöker man hur
företag som har insett att omställningen till ett hållbart samhälle kan ge dem stora affärsfördelar, kan
använda ”backcasting”-modeller för att uppnå de strategiska hållbarhetsmål man satt upp. Projektet
genomförs i samarbete med forskare vid Fysisk resursteori och tillsammans med flera stora företag
(CPM-deltagare).

Management
Forskargruppen ”Sustainable business studies” är en del av Chalmers miljöinitiativ (CEI). Fokus för gruppen forskning är att undersöka och kartlägga hur och varför företag blir strategiskt aktiva när det gäller
att utveckla produkter och tjänster för att minska negativa miljömässiga och sociala effekter. Genom
att analysera hur miljömässiga och sociala faktorer integreras i ett företags strategiska process kan man
identifiera nyckelområden i ledningssystemen.
Strategi och implementering av processer har studerats i många olika branscher, till exempel bankvärlden,
oljeindustrin och den finansiella sektorn. Resultaten visar att hållbarhetsfrågorna får verklig betydelse
(och effekt) först när de blir en del av den affärsmässiga strategiprocessen. De visar också att företag
kan ändra sin strategi och skapa särskilda enheter som till exempel miljöledningssystem och ”Corporate
social responibility”-avdelningar när företaget blir påverkat utifrån (krav från kunder, massmedier,
NGO:s etc).

Utbildning
Vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation är de fem obligatoriska grundutbildningspoängen väldefinierade och integrerade i kursutbudet på ett sådant sätt att miljö och hållbar utveckling
löper som en röd tråd genom de första tre åren. Vid institutionen har man formulerat syftet med miljö och
hållbar utveckling inom grundutbildningen som följer:
”Utbildningsinslagen om miljö och hållbar utbildning på I-programmet syftar till att I-civilingenjören ska kunna skapa, bedriva och utveckla industriell verksamhet på ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart sätt.”
I-programmets fem moment om miljö och hållbar utveckling är uppdelade i en-poängsdelar och ingår som
naturliga avsnitt i fem olika huvudämneskurser. Miljödelen är väldefinierad med avseende på innehåll och
kunskapsmål. Den sista obligatoriska miljödelen ingår i den projektkurs om tio poäng (kandidatuppsats) som
alla studenter läser. Baserat på vad studenterna lärt sig om miljö och hållbar utveckling tidigare ska varje
uppsats innehålla reflektioner över betydelsen av dessa frågor i relation till uppsatsämnet, i en omfattning och
kvalitet som motsvarar en poäng. Bedömningen görs av handledaren med stöd av andra experter vid behov.
I övrigt examineras varje miljödel för sig tillsammans med övriga moment i respektive kurs. Godkänt resultat
på miljödelen krävs för att studenten ska kunna bli godkänd på kursen som helhet.

46

Teknisk fysik
http://www.chalmers.se/ap/SV/
Antal anställda (totalt): ca 180
Doktorander: 70

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Kemisk fysik
•
Kondenserade materiens fysik
•
Material- och ytteori
•
Nukleär teknik
•
Mikroskopi och mikroanalys
•
Fasta tillståndets fysik
•
Kondenserade materiens elektronstruktur
•
Kondenserade materiens teori
Masterprogram:
•
Applied Physics
•
Complex Adaptive Systems
•
Medverkar även i programmet Fundamental Physics och i flera andra mastersprogram på GU och
Chalmers.
Grundutbildningsutbud:
Institutionerna för Teknisk fysik och Fundamental fysik på Chalmers och institutionen för Fysik på universitetet ger sammanlagt ca 150 kurser inom en integrerad ram.
Distinkta miljökurser, som ges av fysikinstitutionerna, inriktas främst mot atmosfärsmiljön, klimatet och
mätningar av miljökvaliteten. För att betona miljöfrågornas mångvetenskapliga karaktär inbjuds regelmässigt
lärare från andra institutioner till att medverka i kurserna. På likartat sätt deltar fysiklärare i miljökurser på
andra program.
Miljökurser som direkt behandlar miljöproblem och miljöfenomen:
•
Miljöfysik 3 p
•
Miljövetenskap 5 p
•
Miljömätteknik 5 p
•
Global change 5 p
•
Measurement techniques for air pollution studies 10 p
Övriga kurser med anknytning till miljö och hållbar utveckling:
•
Evolutionary computation, 5 p
•
Computational biology 1 and 2. 5 p vardera
•
Stochastic processes in physics, chemistry and biology. 5 p
•
Dynamical systems. 3 p
•
Living state physics. 5 p
•
Mjuka materialens fysik. 5 p
•
Strålskydd. 3 p

Om institutionen
Sedan 2005 är Teknisk fysik den största enskilda miljön inom fysikområdet i Göteborg. Tillsammans med
Institutionen för fundamental fysik, några avdelningar vid MC2 och Energi och miljö samt fysikinstitu-

47

tionen vid Göteborgs universitet har Teknisk fysik ansvar för den högre fysikutbildningen i Göteborg.
Samordningen mellan fysikinstitutionerna vid Chalmers och GU sker inom Fysikcentrum.

Forskning
Inom Teknisk fysik finns en hel del forskning inom miljö och hållbar utveckling, bland annat inom bränsleceller, batterier, solceller, katalys och fotokatalys för bil- och industriell emissionsrening ,kärnenergi och
effektivare förbränning.

Kemisk fysik
Vid kemisk fysik drivs bland annat MISTRA-projektet ”Nanostrukturerade fotokatalysatorer för emissionsrening och väteproduktion”. Syftet är att utveckla katalysatorer som används till (sol)ljusassisterad
emissionsrening av vatten och luft på ena sidan och vattenspjälkning (för produktion av vätgas) på andra
sidan. Huvudidén är att använda små metalliska nanopartiklar på en yta för att effektivt fånga in solljuset
via så kallad nanopartikelplasmoner. Med hjälp av nanopartiklarna hoppas man kunna höja verkningsgraden hos de aktuella processerna rejält.
Vidare finns flera energirelaterade projekt med liknande inriktning (Grätzelceller, fotokatalys) inom
SSF programmet ”Fotoaktiva Nanostrukturer”. Bengt Kasemo arbetar med ett projekt stött av Chalmers
Stiftelse med titeln Nanotechnology for Sustainable Energy systems. Se även projekt kring vätelagring i
nanopartiklar under ”Mikroskopi och Mikroanalys”.
Kemisk fysik är också en av de deltagande forskargrupperna i Kompetenscentrum i katalys, KCK, som
stöds av STEM och flera industrier, och beskrivs under en egen rubrik.

Kondenserade materiens fysik
Inom gruppen Kondenserade Materiens Fysik bedrivs sedan tidigt 90-tal forskning på material för miljövänliga alternativ för energiomvandling (bränsleceller) och energilagring (batterier). Främst avser forskningen elektrolyter för såväl moderna litiumbatterier (polymerer, geler, glaser) som bränsleceller (geler,
polymerer, fasta oxider). Forskningen bedrivs i internationella samarbeten men även i nationella nätverk
och i samarbete med näringslivet. Gruppen deltar i såväl EU-projekt om batterier (HI-CONDELEC)
som MISTRAs bränslecellsprogram.
Forskningen är dels av applicerad natur där man till exempel i detalj analyserar material som testats i
olika elektrokemiska miljöer av någon industriintressent (till exempel konfokal (3D) Raman-spektroskopi på bränslecellsmembran från Volvo Technology) och dels av grundforskningskaraktär där man
försöker förutsäga nya materials olika egenskaper i tillämpningar utifrån mätdata eller kvantmekaniska
beräkningar.

Material- och ytteori
Inom gruppen Material- och ytteori bedrivs sedan lång tid teoretiskt arbete inom områden relevanta för
miljö och hållbar utveckling. Ett signum för verksamheten är ett nära samarbete med lokala, nationella
och internationella forskargrupper och att beräkningsaspekter intar en central roll.
Ytteori utgör en väsentlig grund för den utveckling som har skett inom området heterogen katalys.
Gruppen bidrar aktivt till denna utveckling och de senare åren har gruppen fokuserat på att kombinera så
kallade ab initio metoder med termodynamisk och kinetisk modellering. Bland annat studeras oxidation
av kväveoxider på platina vilket resulterade i ett miljöpris 2003. Detta arbete följs nu upp med studium
av vattenproduktion på platina och vi har också nyligen inlett ett samarbete med katalyscenter för att
studera sintring, som är ett centralt material/kinetik problem för katalysatorer.
En annan inriktning inom materialteori är studium av väte i metaller, oxider och kolbaserade system, dels
med inriktning mot vätelagring och dels mot bränslecellstillämpningar. En viktig komponent är metodutveckling och samarbete med lokal experimentell expertis.
Gruppen deltar också aktivt med teoristöd för utveckling av nya material för höga temperaturer som
ska vara beständiga mot deformation och oxidation. Dessa material är av stor betydelse för effektivare
energiproduktion, till exempel i ångturbiner.
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Mikroskopi och mikroanalys
Gruppen Mikroskopi och mikroanalys är starkt engagerad i forskning angående effektivare förbränning. Forskningen gäller utvecklingen av mikrostruktur i material under förhållanden som råder i ångoch gasturbiner, vid förbränning av såväl fossila som klimatneutrala bränslen samt nyttjande av kärnbränslen. Ökad energieffektivitet kräver högre drifttemperaturer. I fallet med effektivare utbränning
av kärnbränsle kan man också öka nyttjandetiden och minska mängden högaktivt avfall. Korrosion och
krypbeteende i materialen är viktiga förlopp som måste antingen inhiberas eller retarderas. En förståelse
för de mekanismer som kontrollerar korrosion och krypegenskaper är väsentlig för utvecklingen av nya
material som i sin möjliggör miljövänlig elproduktion. Många av dessa projekt drivs i samarbete med
gruppen Material- och ytteori. Gruppen leder också det SSF-stödda programmet ”Kryp och oxidation av
högpresterande legeringar” med deltagare från Chalmers, KTH och Danmarks tekniska universitet.
Ett nyligen initierat samarbetsprojekt mellan Mikroskopi och Mikroanalys, Kemisk fysik och en gästprofessor från Stanford (Bruce Clemens) gäller vätelagring i metallnanopartiklar. Projektet är bara ett
exempel på de arbeten angående nanomaterial för miljövänlig och hållbar utveckling som etableras i
samarbete med Kemisk fysik. Dessutom förstärks växelverkan med Kompetenscentrum i katalys (KCK)
angående forskningen på den funktionella mikrostrukturen hos nanomaterial för katalys.

Nukleär teknik
Nukleär Teknik bedriver forskning inom nästa generation kärnreaktorer – ”Generation-IV” projektet.
Generation-IV-reaktorerna planeras inom ett stort internationellt samarbete och man räknar med att
börja bygga under de närmaste decennierna. Dessa reaktorers konstruktion kommer att skilja sig väsentligt från dagens reaktorer. De kommer att kunna använda flera olika grundämnen som bränsle, samtidigt
som de producerar mindre avfall och har förhöjda säkerhetsmarginaler mot olyckor och yttre inverkan
(t.ex. terroristattacker). På det sättet möjliggörs bättre hushållning med naturresurser samt minskad
miljöpåverkan. Generation-IV-reaktorerna kan också användas till storskalig, mycket energieffektiv
produktion av vätgas, och kan därmed bidra till en snabb övergång till ”det vätebaserade samhället”, där
vätgas används som energibärare i bränsleceller.
Forskningsgruppen deltar även i en säkerhetsutvärdering av de planerade effekthöjningarna vid Ringhals
reaktorer, och bidrar därmed till att försäkra att effekthöjningarna inte kommer att få en negativ inverkan
på miljö eller säkerhet.

Utbildning
Fysikkunskap har en trefaldig roll i miljösammanhang:
1) att bidra till att beskriva och förstå miljöproblem och miljöfenomen, som exempelvis klimatfrågan och
spridningen av föroreningar i luft och vatten
2) att bidra till att skapa och optimera tekniska system och lösningar, som motsvarar ökande miljö- och
resurskrav
3) att tillämpa fysikaliska mätmetoder för att kartlägga och övervaka miljökvaliteten.
Till den kategori av miljökurser på fysik, som har betydande inslag av punkt 1, hör:
- Miljöfysik, 3 p, en obligatorisk kurs för teknologerna på tekniska fysikprogrammet.
- Miljövetenskap och Miljömätteknik, två 5 p kurser, vilka ges inom mastersprogrammen i teknisk
fysik, men riktar sig i hög grad till studenter från andra utbildningsprogram.
- Global change kursen på 5 p. Ingår i mastersprogrammet i Atmosfärsvetenskap på GU.
- Measurement techniques for air pollution studies, 10 p kurs inom mastersprogrammet Applied
Environmental measurement techniques.
Kurser med anknytning till punkterna 2 och 3 ovan kan ha stor relevans för frågor om miljö och hållbar utveckling. Dit hör Evolutionary computation, 5p, Computational biology 1 and 2, 5p, och Dynamical systems, 3p, på
mastersprogrammet i Complexa adaptiva systemem samt Stochastics processes in physics, chemistry and biology,
5p, på mastersprogrammet i Nanoscale science and technology. Dessa nämnda kurser studerar egenskaper och
processer hos system i naturen, med tanken att använda kunskapen vid lösningen av tekniska problem.
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Tillämpad mekanik
http://www.chalmers.se/am/SV/
Antal anställda (totalt): ca 160
Doktorander: ca 80 inklusive ca 20 industridoktorander

Forskningsavdelningar/grupper:
Avd./grupper med betydande verksamhet inom miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Beräkningsteknik
•
Dynamik
•
Fordonssäkerhet
•
Förbränning och flerfasströmning
•
Material- och beräkningsmekanik
•
Mekaniska system
•
Strömningslära

Masterprogram:
Program med inriktning mot miljö och hållbar utveckling är markerade med fet stil.
•
Applied Mechanics
•
Automotive Engineering

Grundutbildningsutbud:
Erbjuder ca 90 kurser (enl. studieportalen).
Miljökurser:
•
Inga miljömärkta kurser.
•
Eventuellt finns kurser med miljöinriktning eller miljötillämpning, som inte är ”miljömärkta” i studieportalen.

Om institutionen
Tillämpad mekanik omfattar en stor vetenskaplig bredd med en koncentration på modeller och metoder
som utnyttjas inom främst verkstadsindustrin, men även inom t.ex process-, byggnads-, ballast- och gruvindustrier. Forskningen är av både grundläggande och tillämpad karaktär och sker ofta i nära samarbete
med industri och samhälle såväl nationellt som internationellt. Undervisningen är omfattande och bygger
på de olika forskningsområdena samt spänner över olika nivåer. En stor del av den forskning som bedrivs
som direkta miljöprojekt, eller är tillämpbar på miljöområdet, är tydligt inriktad mot fordonsutveckling,
exempelvis alternativa bränslen, elhybridsmotorer, minskad bränsleförbrukning genom minskad fordonsvikt/luftmotstånd, lågemissionsförbränning etc.

Forskning
Dynamik
En stor del av forskningen vid avdelningen sker inom ramen för kompetenscentret CHARMEC
(CHAlmers Railway MEChanics). Järnväg är i sig ett miljövänligt transportslag, men en del projekt har
större miljörelevans än andra. Detta gäller framför allt området vibrationer och buller där flera projekt
pågår. Till exempel studeras markvibrationer och olika sätt att minska dessa.

Fordonssäkerhet
Gruppen för Fordonsaerodynamik.
Gruppens alla pågående forskningsprojekt syftar till minskat luftmotstånd och därmed minskad bränsleförbrukning. I projekten undersöks bland annat hur strävan mot minskat luftmotstånd kan kombineras
med god komfort och god fordonsstabilitet.
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Gruppen för Fordonsdynamik och Teknisk trafiksäkerhet.
Ett hybridbilsprojekt har nyligen avslutats, Hybrid Electric Vehicle Design Evaluatoin (doktorandprojekt). En andra doktorand arbetar med motorstyrsystem för Hybrid-/El-fordon i projektet Hybrid Electric
Vehicle Main Control.

Förbränning och flerfasströmning
Avdelningen Förbränning och flerfasströmning bedriver forskning inom två områden, förbränning och
förbränningsmotorteknik samt flerfasströmning. Flerfasströmning med eller utan förbränning är betydelsefull i energiomvandling och industriella processer.
Inom förbränningsmotorteknik arbetar man bland annat med DME (dimetyleter) från svartlutsförgasning, olika lågemissionsprojekt samt synisk diesel (Fischer-Tropsch) från biomassa. I det sistnämnda
projektet, som genomförs i samarbete med Teknisk ytkemi, ingår även att testa funktionen i motorer.
Inom flerfasströmningsområdet arbetar man bland annat med modellerering av gaspartikeldispersion
med spridning av luftföroreningar som möjligt tillämpningsområde, erosionskorrosion (inom kompetenscentret för högtemperaturkorrosion, HTC) samt fibertransport och transport av superabsorbenter, vilket
kan ge energieffektivisering genom att minska mängden material och luftmängd vid transport av fibrer.

Material- och beräkningsmekanik
Allmänt gäller att avancerade beräkningsmetoder möjliggör mer optimala konstruktioner, vilket leder till
minskad resursförbrukning, till exempel minskad materialåtgång, minskad bränsleförbrukning i fordon
på grund av lägre vikt etc.
Det finns flera exempel på forskning med tydlig tillämpning inom miljöområdet. Till exempel kan utveckling av beräkningsmodeller för lätta material, som fiberkompositer och skummade material, möjliggör
användning av sådana material i fordon, för att minska vikt och bränsleförbrukning. Ett annat exempel är
utveckling av modeller för fuktmekanik i virke, som kan användas för att utnyttja timmerråvara optimal.
Inom avdelningen arbetar man också med olika flödesberäkningar inriktade på miljöproblem, till exempel prediktering av föroreningar i grundvatten.

Strömningslära
Miljörelaterade forskningsprojekt inom, flygplansbuller, förbättrad effektivitet och minskade utsläpp
hos gasturbiner, minska luftmotstånd hos fordon (det vill säga minska bränsle- eller elförbrukning) och
förbättra effektiviteten hos vattenturbiner.

Övrigt
Fordonssäkerhet och miljötänkande
Inom krocksäkerhet finns, med dagens bilteknologi, ett motsatsförhållande mellan säkerhet och bränsleförbrukning. Ökad krocksäkerhet medför oftast ökad fordonsmassa. Här ser gruppen för fordonssäkerhet
ett behov av ökad forskning för att studera alternativa fordonskoncept. Det ligger både en fara och en
möjlighet i de nya koncept som blir möjliga med nya framdrivningssystem. Nya bränslen och batterier
är ett sådant exempel där det finns både risker och möjligheter. Ett annat exempel är övergången till
elmotorer som kan placeras direkt vid drivhjulen och som därmed erbjuder möjligheter att revolutionera
fordonsarkitekturen med både positiva och negativa konsekvenser för krocksäkerheten.
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Kompetenscentrum för produktrelaterad miljöanalys – CPM
http://www.cpm.chalmers.se/

Deltagande forskningsavdelningar/grupper:
•
•
•
•
•
•

CEI-Chalmers Environmental Initiative
IMI-Industriell miljöinformatik, Data- och informationsteknik, Chalmers
Fysisk resursteori, Energi och miljö, Chalmers
Miljösystemanalys, Energi och miljö, Chalmers
Mekatronik, Signaler och system, Chalmers
Transport och logistik, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Deltagande företag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB AB
Akzo Nobel AB
Bombardier Transportation
Duni AB
ITT Flygt AB
IKEA of Sweden
SCA Hygiene Products
Tetra Pak
Stora Enso AB

Om centret
CPM som finansieras av Vinnova, Chalmers och medlemsföretagenär ett av flera miljöinriktade kompetenscentra vid Chalmers. Att Chalmers fick värdskapet för kompetenscentrat 1996 berodde till stor del på den
LCA-forskning som framgångsrikt bedrevs inom det som nu är avdelningen för miljösystemanalys, vid
Institutionen för energi och miljö.
Forskningen i CPM är fokuserad kring processer, produkters & materials miljöpåverkan och tar avstamp
i ett kretsloppsperspektiv. CPM arbetar med att ta fram metoder & verktyg för att utvärdera miljöpåverkan från produkter i alla led från råvaruutvinning, tillverkning, användning och återvinning till avfallshantering. Kunskaperna används i både i utbildningssammanhang och i de olika medlemsföretagens
strategiska och operationella beslut om produkter och deras miljöegenskaper. Arbetet har bidragit till
flera nya ISO-standarder för till exempel LCA-data och hur man samlar in och kvalitetssäkrar den samt
till fler och bättre verktyg för mätning, övervakning och värdering av miljöeffekter av produkter och
strategiarbete.
Unikt med CPM är att kunskapsöverföringen inte bara sker mellan forskningssamhället och företagen,
utan att man lyckats skapa en plattform och ett förtroende bland företagen så att de delar med sig av
data, resultat och produktutvecklingsmetoder sinsemellan. Mycket av detta beror på det öppna klimat
som råder inom CPM. De företag som varit med under hela resans gång kan alla vittna om ekonomiska
och miljömässiga vinster som tydligt går att relatera till verksamhetens inom CPM.

Forskning
Sedan starten har CPM genomfört olika forskningsprojekt vars gemensamma fokus varit att ta fram nya
och förbättra befintliga verktyg och metoder för att minska miljöpåverkan från industriella produkter och
processer miljöeffekter. Det handlar om utveckling av kontrollverktyg som LCA och LCC, managementverktyg som ISO-standarder för LCA och verktyg för kommunikation som till exempel EPD (environmental product declarations).
Den fjärde och sista etappen av CPM, som löper ut i oktober 2006, har haft som övergripande mål att
öka kunskapen och utveckla verktyg för business management, produkt- och processutveckling samt
marknadskommunikation för att bidra till en hållbar utveckling.
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Inom CPM:s forskningsprogram finns tre verksamhetsområden:
• Metodforskning; i huvudsak tillämpningar och metoder för LCA
Målet är att eliminera eller minska kunskapsluckor inom metodik för produktrelaterad miljöanalys
som hindrar fortsatt utveckling och användning samt att belysa och etablera LCA som beslutsverktyg
genom att klargöra vilka möjligheter och begränsningar metoden har.
• Databaser och verktyg; i huvudsak uppbyggnad av databasstrukturer och LCA-data.
Målet är att utveckla en struktur för en databas för LCA och att fylla den med relevant innehåll samt
att utveckla kriterier för de kvalitetskrav som bör ställas på data som används vid LCA.
• Tillämpad forskning; huvudsakligen på bränslen, transporter och materialflöden.
Målet är att analysera och utvärdera lösningar för material- och energiflöden i samhället anpassade
till samhälleliga mål för kretsloppsanpassning och bärkraftig utveckling samt att genomföra övriga
näringslivsrelevanta tillämpningar.

Utbildning
Förutom DANTES (se nedan), som i sig delvis är ett stort utbildningsprojekt har CPM bidragit till utbildningen vid Chalmers på flera sätt:
CPM har förmedlat många examensarbeten inom de forskningsprojekt centrat driver. Uppskattningsvis
rör det sig om cirka fem per år.
I den relativt nyutkomna läroboken i Livscykelanalys ”the Hitch Hikers Guide to LCA” kommer flera
fallbeskrivningar och övningsexempel direkt från olika CPM-projekt.
CPM fungerar som en kontaktförmedling mellan lärare och företag för att få näringslivsinslag i olika
kurser. CPM har fått fler och fler förfrågningar från lärare vid Chalmers och de föreläsningar som kommer
till stånd har generellt fått mycket positiva omdömen i de studerandes kursutvärderingar.

Övrigt
DANTES
I ett demonstrationsprojekt har företagen Akzo Nobel, ABB och Stora Enso, i samarbete med Chalmers,
utvärderat och beskrivit olika verktyg för praktiskt och strategiskt arbete med miljöfrågor och hållbar
utveckling. Arbetet finansierades delvis genom EU:s Life Environment Program och har därigenom fått
spridning till övriga Europa och även globalt. Projektet DANTES, som står för ”Demonstrate and Assess
New Tools for Environmental Sustainability”, och finns presenterat i sin helhet på en webbplats där ett
stort antal verktyg och metoder finns beskrivna. DANTES har inte utvecklat några nya verktyg utan
fokuserat på hur befintliga verktyg kan användas i företag och organisationer.
Verktygen och hur ett företag får mest nytta av dem har prövats och utvärderats av de deltagande företagen i ett stort antal studier och projekt. Chalmers har bidragit med att analysera, strukturera och generalisera resultaten så att ska kunna användas av företag, myndigheter, i utbildningssammanhang med
mera, oberoende av vad som produceras eller vilken typ av organisation det rör sig om. DANTES är inte
i sig ett verktyg utan snarare en verktygslåda som kan användas på många olika sätt.
Informationen på DANTES webbplats får användas fritt av vem som helst. Målgruppen är yrkesverksamma och miljöintresserade med grundläggande kunskaper i miljövetenskap. De företag som varit
med och utvecklat DANTES har under processen själva lärt sig mycket, vilket lett till miljöförbättrande
åtgärder internt. Till exempel har kommunikationen av miljöarbetet inom företagen och mellan dem
och kunderna förbättrats och man har fått en ökad förståelse för hur de verktyg man själv använder
fungerar.
DANTES webbplats och de exempel som finns där används i dag av många utanför de företag som
skapat den. Det finns flera exempel på andra företag som direkt kunnat förbättra sitt miljöarbete genom
att använda DANTES. Webbplatsen används också av många utbildare både på universitetsnivå, inom
konsultbranschen och internt på företag. Till exempel används DANTES webbplats i miljökurser på
Chalmers och av IVL AB.
Läs mer om DANTES på http://www.dantes.info/
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Kompetenscentrum i katalys – KCK
http://www.kck.chalmers.se/

Deltagande forskningsavdelningar/grupper:
•
•
•

Teknisk ytkemi, Kemi- och bioteknik, Chalmers
Kemisk fysik, Teknisk fysik, Chalmers
Kemisk reaktionsteknik, Kemi- och bioteknik, Chalmers

Deltagande företag:
•
•
•
•
•
•
•

AB Volvo
Volvo Car Corporation AB
GM Powertrain Sweden AB
Scania CV AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Haldor Topsøe A/S
Rymdbolaget

Om centret
KCK är ett av flera miljöinriktade nationella kompetenscentra vid Chalmers. Centret finansieras av
Energimyndigheten, Chalmers och de sju medlemsföretagen. Avsikten med Kompetenscentrum i katalys,
KCK, är att med utnyttjande av katalytisk teknik skapa en bättre miljö och spara energi genom långsiktig
kunskapsuppbyggnad och teknikutveckling. Tre professorer, 7 seniora forskare, två postdocs och cirka
15 doktorander är aktiva i centret. De tillhör främst avdelningarna Teknisk ytkemi, Kemisk fysik och
Kemisk reaktionsteknik. En ny finansieringsetapp för 2006-2009 är klar. Energimyndigheten, Chalmers
och medlemsföretagen är KCK:s huvudfinansiärer men centret har även medel från bland annat EU,
Vetenskapsrådet, EMFO och MISTRA.

Forskning
Katalys har spelat en mycket stor roll för förbättringen av storstadsluften det senaste decenniet. Inför
framtiden finns det många utmaningar inom miljöområdet där katalys kan komma att ha stor betydelse
för utvecklingen. Fortfarande finns det mycket att göra med utsläpp av till exempel NOx och partiklar från
trafik och liknande utmaningar finns för emissioner från industrin. Vidare är det troligt att omställningen
till ett hållbart energisystem kommer att utnyttja katalytiska tekniker i stor utsträckning. Till exempel kan
man nämna katalytiska processer på elektroderna i bränsleceller, fotokatalytisk produktion av vätgas och
katalytiska reaktioner för koldioxidreduktion.
Sen starten har KCK fokuserat på två huvudprogram relaterade till emissionskatalys:
Det ena behandlar lågtemperaturaktivitet/tändning hos katalysatorer (exempelvis kallstartsproblematik) och det andra NOx-reducering vid syreöverskott (exempelvis vid diesel- och lean-burnförbränning).
Nanoteknologi och beräkningar är understödjande projekt. KCK har också ett antal projekt där nanoteknologi används för att designa bättre elektroder till bränsleceller. Inför den nya etappen planeras en
fortsättning och utveckling av två tidigare inriktningar samt ett tredje spår med inriktning mot katalytisk
teknik för uthålliga energisystem:

Katalytisk reduktion av kväveoxider i syreöverskott
Programmet syftar till att utveckla och förbättra metoder att reducera kväveoxider i syreöverskott, så
kallade magra förhållanden. Detta är mycket viktigt för dieselmotorer och bensindrivna så kallade leanburn motorer. Det finns flera sätt att åstadkomma mager NOx-reduktion. Under nästa etapp kommer
framför allt tre olika huvudkoncepten för reduktion av kväveoxider i syreöverskott att studeras.
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Katalytisk oxidation vid låg temperatur
Programmet syftar till att hitta sätt att oxidera kolväten, kolmonoxid, oxygenater, samt sot och partiklar
vid låga temperaturer. Trenden mot mer bränsleeffektiva motorer som ger kallare avgaser ökar kraven
på framtidens efterbehandlingssystem för avgaser. När bränsleeffektiviteten ökar minskar avgastemperaturen och katalysatorns kritiska arbetstemperatur (under vilken den inte fungerar tillfredsställande)
måste sänkas. På motsvarande sätt ökar kraven på reningssystem för emissioner från kemiska processer
för energieffektiv rening. I bägge fallen är katalysbaserade system som är effektiva vid låga temperaturer
attraktiva lösningar för att möta både dagens och framtidens lagkrav och undvika extra energitillförsel
för att höja arbetstemperaturen.

Katalytisk teknik för uthålliga energisystem
Teknik baserad på katalys kan användas både för energitillförsel, ökad energieffektivitet och i energiomvandlingsprocesser. Bränsleceller är ett exempel på en energiomvandlings-tillämpning där nanoteknologi
och elektrokemisk katalys förenas i sökandet efter nya effektiva och stabila elektroder, som dels reducerar behovet av dyra ädelmetaller och dels ökar livslängden. Fotoelektrokemiska solceller är exempel
på energitillförsel med solenergi, som utnyttjar fotokatalys i nanopartikelsystem. Försök att utnyttja en
liknande process för väteframställning stimuleras av försök att efterlikna växternas fotosyntes.
De senare är två exempel där långa ledtider förväntas innan omfattande praktisk användning kommer
att ske. Ett mer närliggande och påträngande behov (och möjlighet) är att utnyttja katalytisk teknik
för omvandling av kol och biomassa till fordonsbränsle som till exempel syntetisk bensin och FisherTropschdiesel.
Vätelagring, som är en av utmaningarna i ett vätgasbaserat energisystem, gynnas av kombinationer av
nanostrukturer som kan katalysera sönderdelningen och rekombinationen av väte vid in- respektive utlagring av väte. Nanopartiklar erbjuder fördelen att in- och utlagring kan bli mycket snabbare. Effektiva
katalysatorer behövs för omvandling av naturgas till andra bränslen.
Ett annat viktigt område är energieffektivisering i industriella processer. Detta utnyttjas redan i en lång
rad storskaliga processer som till exempel ammoniakframställning. Genom att utveckla nya och/eller
bättre katalysatorer och katalytiska system kan sådana energikrävande processer utföras med allt lägre
energikostnad. Även mer okonventionella applikationer som rening av inomhusluft och vattenrening,
har betydande energibesparingspotential.
KCK driver för närvarande flera externt finansierade projekt som rör förnybara bränslen. I ett forskningsprojekt studeras nya katalytiska material och reaktionsmekanismer vid katalytisk reduktion av NOx
med dimetyleter, DME. I ett annat projekt studeras katalytisk nedbrytning av emissioner från syntetisk
Fisher-Tropschdiesel.
Områdena ovan är exempel på hur diversifierade möjligheterna för användning av katalys för energieffektivisering är. En generell kompetensuppbyggnad inom katalysområdet av det slag som hittills skett
i KCK skapar möjligheter att implementera denna potential i framtiden.

Utbildning
Tre kurser finns på Chalmers om katalys:
•
Katalys, KTK010, 4p, som ges av Institutionen för kemi- och bioteknik,
•
Catalytic emission control, 5 p, doktorandkurs som ges av KCK vartannat år,
•
”Ytprocesser” , FTF090, som ges av Institutionen för teknisk fysik
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Kompetenscentrum i högtemperaturkorrosion – HTC
http://www.htc.chalmers.se/

Deltagande forskningsavdelningar/grupper:
•
•
•
•
•
•
•

Oorganisk Miljökemi, Kemi och Bioteknik, Chalmers
Yt- och mikrostrukturteknik, Material och tillverkningsteknik, Chalmers
Mikroskopi och Mikrostruktur, Teknisk Fysik, Chalmers
Energiomvandling, Energi och miljö, Chalmers
Materialvetenskap, KTH
KIMAB
IVF

Deltagande företag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanthal AB
Outokumpu Stainless AB
Sandvik Materials Technology AB
Duroc AB
Siemens Industrial Turbomachinery
Kvaerner Power AB
Alstom Power Sweden
Volvo Aero Corporation
Volvo Powertrain
Elforsk AB (representerande EON, Fortum och Vattenfall)
Renova
EON SAKAB
SBS Janfire
KMP
Nibe
Värmebaronen
Castolin Scandinavia
Calderys Nordics

Övriga deltagare:
•
•

Svenska Keraminstitutet (IVF)
Korrosions och Metallforskningsinstitutet (KIMAB)

Om centret
HTC är ett nationellt kompetenscentrum för högtemperaturkorrosion som finansieras av Statens
Energimyndighet (STEM), Chalmers och 18 medlemsföretag. HTC:s forskning fokuserar dels på
högtemperaturkorrosion i förbränningsgaser och dels på växelverkan mellan korrosion och mekaniska
faktorer som erosion och utmattning. Forskningen ska bidra till att uppnå flera viktiga samhälleliga
mål när det gäller miljö och resursutnyttjande. De miljömässiga skälen att forska kring högtemperaturkorrosion är många. Bland annat främjas utvecklingen av nya, mer ekonomiska, energibesparande och
miljövänliga tekniker och processer, som ofta hämmas av problem orsakade av högtemperaturkorrosion. Ett exempel är de svåra korrosionsangrepp som drabbar ångöverhettarrören vid elproduktion från
biomassa. Idag löser man problemet genom att sänka den maximala ångtemperaturen i anläggningarna.
Problemet med det är att elverkningsgraden blir lägre, vilket kraftigt minskar konkurrenskraften hos
denna källa till förnyelsebar energi. HTC:s forskning syftar bland annat till att lösa materialproblemen så
att ångtemperaturen kan höjas och anläggningarnas ekonomi förbättras.
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I Sverige är ny kunskap om högtemperaturkorrosion mycket efterfrågad. Största orsaken till det är att
svenska företag är världsledande producenter av högtemperaturmaterial och att Sverige också har ledande
tillverkare av jetmotorer, gasturbiner, ångpannor och dieselmotorer. Inom HTC bedrivs forskning relativt långt ifrån kommersialisering, vilket gör att medlemsföretagen kan öppna upp för samarbete utan att
påverkas negativt eller hamna i besvärliga konkurrenssituationer. En bonuseffekt av det öppna arbetet är
att kunder och leverantörer (båda grupperna finns bland medlemsföretagen) i flera fall kommit i kontakt
med varandra och fått ömsesidig bättre förståelse för varandras olika behov.

Forskning
Vid årsskiftet 2005/2006 startade en ny fyrårig etapp för HTC som varar till 2009. Syftet är att ”bidra till
att effektivisera elproduktionen ur förnyelsebart bränsle i termiska processer och att ta fram ny kunskap
om korrosionsegenskaperna hos olika högtemperaturmaterial med inriktning på ett uthålligt energisystem”. HTC:s forskning kommer således att fokusera på korrosionsproblem, som är strategiskt viktiga för
produktionen av grön el samtidigt som man utvecklar verktygen för att anta de nya materialutmaningar
som arbetet för ett hållbart energisystem kommer att ställa oss inför.
Högtemperaturkorrosion innebär begränsningar i olika konstruktionsmaterials prestanda och lägger
hinder i vägen för ansträngningar att utveckla ett mer uthålligt energisystem. Ofta är konstruktionsmaterialens förmåga att motstå högtemperaturkorrosion en dimensionerande faktor i processerna.
Detta gäller till det ovan beskrivna exemplet med försöken att effektivisera produktionen av ”grön”
el ur biomassa. Lika viktiga är de högtemperaturkorrosionsproblem som försvårar utvecklingen av nya
teknologier för framtidens ”gröna” energisystem.
Målet är att det nya forskningsprogrammet ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem
genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion. Syftet är att lösa korrosionsproblem för
att effektivisera elproduktionen från förnyelsebart bränsle och att hjälpa till att ta fram korrosionshärdiga
material för framtidens energisystem. En viktig del av forskningen är därför inriktad på att ta fram ny
kunskap om korrosionsegenskaperna hos material som har potential för framtidens ”gröna” energisystem
och för energihushållningen i stort.

Exempel på tillämpningsområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elproduktion ur förnyelsebart bränsle (biobränsle, avfall och svartlut)
Förgasning av biobränsle och svartlut
Förbränning med koldioxidavskiljning
Gasturbiner för högre tillförlitlighet och större bränsleflexibilitet, gasturbiner för syntesgas
Material för vätgasproduktion (steam reforming)
Högtemperaturmaterial för uppvärmning i processindustri och för hushållsbruk
Bärarmaterial för avgaskatalysatorer, system för efterbehandling av avgaser
Konstruktionsmaterial för bränsleceller (SOFC)
Rekuperatorer för processindustrin
Småskalig eldning av biobränsle

Alla dessa områden kommer inte att täckas in under den kommande etappen av HTC men möjligheterna
att använda HTC:s kunskap och kompetens inom dessa områden finns.

Övrigt
Road-maps
Där det är möjligt arbetar HTC med att ta fram road-maps som identifierar kritiska korrosionsproblem
som måste lösas och luckor i korrosionskunnandet som måste fyllas för att uppnå vissa specificerade
energimål. Även där sådana mål inte kan ställas upp syftar forskningen till att hjälpa tillverkare, processdesigners och användare att bemästra korrosionsproblemen inom sina respektive tillämpningsområde.
Utgångspunkten är att förstå hur materialens förmåga att motstå högtemperaturkorrosion beror av
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den korrosiva miljön och av materialets mikrostruktur och sammansättning. Samtliga forskningsprojekt
innehåller också målstyrd grundläggande forskning som är i hög grad relevant för energihushållningen.
Denna forskning är dessutom till sin natur generisk, det vill säga allmänt tillämpbar.

Storprojekt
HTC indelning av forskningsprojekt o stor- och delprojekt gör tillämpningsområden översiktliga enligt
nedan:
Storprojekt 1) Bättre ångdata vid eldning av biobränsle, avfall och svartlut / CO2 avskiljning
Tillämpningsområden:
• El och värme ur biobränsle
• El och värme ur avfall
• El och värme ur svartlut
• ”Avancerade processer” i ångpannor
• Förbränning med koldioxidavskiljning
Storprojekt 2) Förgasning och gasturbiner
Tillämpningsområden:
• Förgasning av biobränsle
• Gasturbiner för förbränning av syntesgas i anläggningar med kombicykel
• Gasturbiner för högre tillförlitlighet och större bränsleflexibilitet
Storprojekt 3) Nya teknologier för energiproduktion, energibesparing för fordon, industri och hushåll
Tillämpningsområden:
• Högtemperaturmaterial för uppvärmning processindustri och hushållsbruk
• Bärarmaterial för avgaskatalysatorer, system för efterbehandling av avgaser
• Rekuperatorer för processindustrin
• Konstruktionsmaterial för bränsleceller (SOFC)
• Småskalig biobränsle-eldning
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Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik – CERC
http://www.tfd.chalmers.se/CERC/

Deltagande forskningsavdelningar/grupper under ny etapp 2006-2009:
•
•
•
•

Tillämpad Mekanik - Förbränning och Flerfasströmning
Signaler och System-Signalbehandling,Reglerteknik
Teknisk Fysik
Kemi och Bioteknik – Teknisk Ytkemi

Deltagande företag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volvo Powertrain AB
Volvo Car Corporation AB
Scania CV AB
Saab Automobile AB
AB Volvo Penta
ABB Automation Technology AB
Statoil AS
Wärtsilä AB

Om centret
CERC ligger organisatoriskt hos Institutionen för tillämpad mekanik men engagerar forskare och doktorander från flera av Chalmers institutioner. För närvarande är fem projektledare(forskare), fyra seniorforskare och åtta doktorander engagerade i kompetenscentret. Åtta företag inom förbränningsmotorteknikområdet deltar också. CERC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och medlemsföretagen.
Det långsiktiga målet med CERC är att bedriva högkvalitativ grundläggande och tillämpad forskning
för att reducera utsläppen av avgaser och bränsleförbrukning från förbränningsmotorer, genom att öka
förståelsen för de bakomliggande fysikaliska förbränningsprocesserna. Forskningen har stor industrirelevans.
CERC:s vision är att stärka svensk (nordisk) kompetens och konkurrenskraft inom förbränningsmotorområdet och genom kompetens- och teknikutveckling bidra till skapandet av ett uthålligt transportsystem.
Inriktningen är att i nära samverkan med berörda industrier genomföra internationellt sett högkvalitativ
forskning av medellång tidshorisont (10-20 år).

Forskning
Forskningen inom CERC kommer i den nya etappen att inriktas på följande områden:
- Sprej och förbränning i direktinsprutade diesel och bensinmotorer och hybrider mellan dessa
båda förbränningskoncept.
- Förnybara bränslen, främst DME och Fischer-Tropsch bränslen från biomassa.
- Reglering av motorer, främst återkopplad förbrännings- och ventilstyrning inklusive förbränningssensorer och signalbehandling.
Inom CERC kommer både generiska (utveckling av beräknings- och mätmetoder) som tillämpade
projekt inom ovanstående områden att förekomma.
De teoretiska modeller för spray som tagits fram inom centret i samarbete mellan Chalmers och industrirepresentanterna ligger mycket långt framme.
Inför den nya etappen för kompetenscentret finns det en ambition att utveckla detta och studera hela
kedjan för energiomvandling, det vill säga förbränning-kontroll-katalys. Då skulle samarbete mellan fler
forskargrupper som redan finns inom Chalmers kunna stärka CERC:s kompetens ytterligare.
Forskningen kommer att vara av interdisciplinär natur, det vill säga att projekten skall dra nytta av den
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sammanlagda kompetensen från flera forskargrupper, och inrymma verksamheter från grundforskning
till direkta applikationer av hög industriell relevans.

Spray och förbränning
Forskningen vid CERC har sedan centrets inrättande haft en mycket stark fokus på sprej och förbränning
i direktinsprutade diesel och bensinmotorer för att uppnå en tillräcklig tyngd i verksamheten (uppnå
kritisk massa). Forskningsprojekten har omfattat allt från fenomen vid internströmning i injektorer till
droppbildning, förångning, blandning, förbränning, emissionsbildning och motorstyrning. Alla processer och fenomen har studerats både experimentellt genom att använda ”state-of-the-art” metoder och
utrustning och numeriskt genom att utveckla nya modeller för sprejbildning, turbulens/förbränning samt
emissionsbildning.
Forskningen inom CERC kommer även fortsättningsvis att fokusera på sprej och förbränning i direktinsprutade diesel och bensinmotorer och hybrider mellan dessa
båda förbränningskoncept.
Exempel på förbränningssystem som avses att studera inom CERC är HCCI, lågtemperaturförbränning
(LTC), delvis förblandad förbränning (PCCI) och gnistassisterad HCCI. Alternativa och förnyelsebara
bränslen kommer att bli allt mer centrala under de kommande programperioderna. CERC kommer i
huvudsak att satsa på DME och Fischer-Tropsch bränslen men även etanol/metanol och vätgas/naturgas
i kombination med diesel/bensin är av intresse.

Reglering av motorer
Reglering av motorer, speciellt återkopplad förbrännings- och ventilstyrning kommer också att vara ett
av CERC:s huvudområden inklusive förbränningssensorer och signalbehandling.

Hybridisering av fordon
Hybridisering av fordon kommer att ske i en allt ökande utsträckning vilket också kommer att influera
projektvalet inom CERC.

Övrigt
Samarbete med KCK
Forskningen inom CERC avser att omfatta förbränning och motorreglering med stark koppling till
kompetenscentret för katalys vid Chalmers.

Framtida möjligheter
På Chalmers pågår mycket forskning kring och inom fordonsteknologi. Flera grupper inom olika institutioner arbetar med olika aspekter av detta. Att samla kompetensen eller öka samverkan skulle kunna
vara mycket gynnsamt för Chalmers genom att bidra till ökad fordonskompetens och ett utökat samarbete
med svensk fordonsindustri.
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Chalmers energicentrum – CEC
http://www.cec.chalmers.se/
Deltagande forskningsavdelningar/grupper:
•
Byggd miljö och hållbar utveckling
•
Byggnadsfysik
•
Elteknik (Genom Elsystem och Kraftelektronik och vindkraft)
•
Energiteknik (Energiomvandling, Uthålliga energisystem och Energisystemteknik)
•
Fysisk resursteori
•
Installationsteknik
•
Miljösystemanalys
•
Oorganisk miljökemi
•
Värmeteknik och maskinlära

Om centret
Sen 2004 samlar Chalmers energicentrum tillämpad energiforskning för en hållbar utveckling av energisystemet. Cirka 200 forskare vid Chalmers olika institutioner är knutna till CEC. Syftet är att utveckla
och säkra fortsatt finansiering av energiforskningen vid Chalmers, genom att skapa synergier inom
forskning och utbildning samt underlätta genomförandet av större forsknings- och utvecklingsuppdrag.
Utanför Chalmers samarbetar CEC med näringslivet, olika myndigheter, institut och andra universitet
och högskolor.

Forskning
Verksamheten inriktas mot tillämpad energiforskning inom områdena energiteknik, energisystem,
miljövetenskap, beteendevetenskap och ekonomi. Ambitionen är att samverkan kommer att växa och
involvera fler forskargrupper särskilt inom miljö, beteendevetenskap och ekonomi. Helhetssyn och hållbarhetsfrågor är centrala inslag där koppling mellan produktion, distribution och användning av energi
utvecklas, liksom integration mellan de tre sektorerna bebyggelse, industri och transporter för en hållbar
samhällsutveckling.
Prioriterade forskningsområden för CEC är:
- Förnybara energikällor som sol, vind och vatten samt lagring
- Användning och försörjning av energi i bygg- och fastighetssektorn
- Framtida produktion, överföring och distribution av el i Nordeuropa
- Styrmedel och klimatpolitik
- Helhetssyn på användning av biobränslen i industrin och samhället samt
- Tekniker, system och konsekvenser för samhället av CO2-separation och lagring
- Transportsystem och infrastruktur
I de systeminriktade områdena ingår även IT och materialfrågor som viktiga inslag.

Utbildning
Enligt en tidigare träffade överenskommelsen skall CEC ansvara för att utveckla utbildningsprogram på
masternivå och program för fortbildning för näringslivets personal. Efter Chalmers omorganisation 2005
har Institutionen för energi och miljö fått ett stort ansvar för utveckling av kurser och genomförande av
grundutbildning och forskarutbildning inom detta område. CEC roll enligt den tidigare överenskommelsen måste därför ses över men oavsett resultatet kan CEC fungera som bollplank och idégivare i
utbildningsfrågor samt fungera som kanal/kontaktorgan för näringslivets efterfrågan på fortbildning.
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Övrigt
Kommunikation
En viktig del i CEC:s verksamhet är att forskningsresultat görs tillgängliga, blir kända och kommer till
användning. Det innebär även att CEC ska främja innovationer inom området och medverka i utveckling
av produkter på marknaden. Bland annat arbetar man med en marknadsgrupp (Chalmers Industriteknik
(CIT) – Industriell Energianalys AB, Energy Management AB, Thermoflow AB – och PROFU AB) för
information, paketering av forskningsresultat, seminarier, marknadsföring, fortbildning med mera.

Samverkan
Samverkan med näringslivet och andra finansiärer och myndigheter utgör ett viktigt inslag för CEC och
de medverkande forskargrupperna för bedömning av relevans, finansiering och implementering av resultat. Chalmers har en lång tradition av kontakter och samarbete med näringsliv och samhällets olika institutioner. Många energiforskningsprojekt är idag hälftenfinansierade av näringslivet. Genom CEC skall
de kontakterna stärkas och vidare-utvecklas, så att forskningens resultat i högre grad kommer samhället
till godo och kan ge kommersiella resultat. Strategier för CEC:s samverkansformer med andra forskargrupper och intressenter utvecklas kring en modell med en inre och en yttre arena där olika aktörer har
varierande grad av knytning till CEC och projekten.
CEC utvecklar aktivt kontakterna inom Chalmers genom bland annat stiftelsesatsningen ”Chalmers
Environmental Initiative” (CEI) och i samarbete med ”Alliance for Global Sustainability” (AGS). Det
interna samarbetet omfattar också Göteborgs universitet genom det forskarnätverk, som är knutet till
Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV.

Framtida möjligheter
Vid utvecklingen av Chalmers nya organisation kan CEC:s verksamhet bidra till utveckling av samverkan
inom och mellan institutionerna, exempelvis genom att skapa mötesplatser, ordna seminarier på olika
teman i samband med planering och genomförande av forskningsprogram. CEC kan även spela en viktig
roll som ”kunskapsmäklare” i kontakterna med näringsliv, industri, myndigheter och forskningsfinansiärer. CEC kan här vara en kanal både ut till olika intressenter (politiker, näringsliv, finansiärer, myndigheter och EU) och in från dessa aktörer till forskargrupperna.
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Kompletterande uppgifter
Som ett led i Chalmers interna miljöarbete gjordes under 2006 en sammanställning över den
pågående miljöforskningen. Det främsta syftet med sammanställningen är att få en överblick över Chalmers totala forskning på miljöområdet. Forskningen samlades in via ett redan
definierat nätverk, vilket gör att det antagligen finns pågående projekt som inte finns med i
sammanställningen.
Miljöforskningsrapporten är en bilaga till Chalmers miljöutredning (Dnr 2006/244) och
sammanställdes under 2006 av Chalmers miljösamordnare.
Miljöforskningsrapporten liksom föreliggande inventering finns att tillgå på:
http://www.chalmers.se/gmv/SV/publikationer
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http://www.chalmers.se/gmv/SV/publikationer

