
1

Sustainable 
Stories
№ 01

Dricksvattnet som 
hämtas direkt från 
atmosfären

Från uttjänta batterier till 
ekologiskt gödselmedel

Friktionsdata från 
uppkopplade bilar ökar 
trafiksäkerheten

s. 6

s. 10

s. 38

Vägen till en klimat- 
neutral ekonomi 2050

Omställningen 
till nollutsläpp

s. 31



Tack för att du  
återvinner eller ger 
vidare till en vän!

AFRY är ett ledande internationellt företag inom teknik, 
design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt vara kunder 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender  
såsom urbanisering och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och  
energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar  
för nästa generation.

I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs 
senaste uppdrag och hur vi, tillsammans med våra kunder, 
bidrar till ett mer hållbart samhälle.
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Till dig som läsare
I detta magasin lyfter vi  
fram hur våra ingenjörs-  
och designlösningar bidrar  
till Agenda 2030.

Design som verktyg i kampen mot HIV 
Hälften av dem som får HIV-behandling har inte  
tillgång till monitorering. AFRY samarbetar med  
Cavidi för att ta fram ett mätinstrument som är l 
ätt och säkert att använda. 

Ett flexibelt elnät för framtiden 
AFRY deltar i en europeisk studie 
som undersöker nya lösningar för 
elsystemet när andelen förnybar  
el ökar.

Dricksvattnet som hämtas  
direkt från atmosfären
Genom att fånga in vattenånga från 
atmosfären skapar Drupps ett alterna-
tivt sätt att få tillgång till rent vatten.

Förord av Marie Trogstam 
”Sammanslagningen av ÅF och 
Pöyry stärker vår förmåga att lösa 
komplexa frågeställningar utifrån 
ett helhetsperspektiv.”

Ansvarsfull AI i framtidens städer
Integritetsfrågan har varit central i 
utvecklandet av AI-verktyget Flowity 
som möjliggör bättre optimerade  
offentliga miljöer.

Uppkopplade bilar banar väg  
för ökad trafiksäkerhet
Att underhålla vintervägar kan  
vara en stor utmaning. Lösningen 
finns i bilarnas egen friktionsdata.

Med rum för innovation
Satsningen A Working Lab integrerar innovation  
i byggprocessen för att inspirera till förändringar  
som kan minska byggbranschens klimatavtryck  
och skapa en hållbar omställning. 
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Mer kraft i jorden
De vanliga batterierna i din fjärrkontroll innehåller  
viktiga ämnen som jorden saknar. För att ta till- 
vara på avfallet har Tracegrow tagit fram ett  
gödningsmedel baserat på förbrukade batterier.

Träflisor och spån skapar  
nya fossilfria alternativ
I Bureå nyttjas trärester från lokala 
skogsindustrin till produktionen av 
biobränslen. 

Från smutsig kloak till grön oas
421 kilometer avloppskanaler ska 
åter ställa den tyska floden Emscher  
från förorenat industriområde till  
ett grönskande naturområde.

Medvind på norska fjället
I Mosjøen byggs en av Norges största vindkrafts- 
parker, där ett nära samarbete med lokalbefolkning  
och näringsliv skapat ett ovanligt starkt stöd för  
vindkraften.

Hållbar väg framåt när Växjö växer 
I utvecklingen av Växjös nya stadsdel har en nära  
samverkan mellan experter från AFRY, kommun och  
akademi varit central för att forma ett gaturum som  
skapar hållbara värden.

Att forma Europas energiomställning
I en omfattande multiklientstudie  
utforskar AFRY möjliga vägar framåt 
för ett koldioxidfritt europeiskt  
energisystem.

Hållbarhetslyft för världens största  
dissolvingmassabruk
Vid Sydafrikanska Saiccor Mill moderniseras  
produktionen av dissolvingmassa för en minskad  
miljöpåverkan. 
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Komplexa 
problem kräver 
systemtänk
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Samtidigt som vår kunskap om de  
utmaningar vi har framför oss fördjupas  
är det en allt mer komplex verklighet  
som vecklas ut. Globalisering, växande  
städer och klimatförändringar är bara  
några samhällsomvälvande trender 
som idag är omöjliga att separera från  
varandra eller hänföra till en viss del  
av världen. Alla dimensioner av håll-
barhet hänger samman, och frågor 
om etik och social rättvisa spelar en  
viktig roll i beslut kring hur olika ut- 
maningar ska hanteras och prioriteras.  
Dessutom kan många lösningar parall- 
ellt ha både positiva och negativa  
effekter – elbilar kan minska kol - 
dioxidutsläppen från transporter 
samtidigt som batterierna kräver 
metaller som ofta utvinns i konflikt-
regioner, och export av sopor kan öka 
återvinningsgraden samtidigt som 
incitamenten till lokal återvinning  
minskar.

Att leverera hållbara lösningar och 
hjälpa våra kunder i sin omställning 
till mer hållbara affärer är kärnan i  
vår affär. För att förstå hur vi bäst  
agerar för att ta hänsyn till de många  
aspekter som dagens utmaningar 
skär igenom behöver vi se helheten 
– att alla komponenter är samman-
kopplade i ett och samma system. 

De senaste åren har vi sett ett tydligt skifte i 
människors förståelse för och engagemang i frågor 
som rör hållbar utveckling. Alarmerande siffror om 
takten på den globala uppvärmningen, arter som 
försvinner och ökade sociala klyftor har fått många 
att reagera och förändra sina levnadssätt.

Det handlar också om att skala upp  
hållbara lösningar för att möta 
globala behov och utvidga dem till 
nya, globala marknader. I många 
delar av världen står vi inför liknande 
problem, men det finns inte en lösning 
för alla platser. Förmågan att agera 
lokalt och samtidigt tänka globalt 
kommer därmed vara en allt viktigare 
egenskap framöver.  För att sedan 
kunna skapa storskalig förändring är 
bredare koalitioner och partnerskap 
centralt, mellan företag men även 
med internationella organisationer 
och lokala initiativ. Här har AFRY en 
stor möjlighet att på ett ansvarsfullt 
sätt ta initiativ tillsammans med 
andra aktörer.

Det är otroligt spännande att få 
kliva in som ny hållbarhetschef i en 
växande organisation som breddar 
sina kompetenser ytterligare med nu 
närmare 17 000 medarbetare världen 
över. I tider av förändring föds också en 
möjlighet att omdefiniera AFRYs roll 
och hur vi kan bidra till utvecklingen av 
framtidens samhällen, och den resan 
ser jag fram emot att vara en del av.

Trevlig läsning.

Marie Trogstam
Hållbarhetschef, AFRY

Genom att se effekterna av vårt 
agerande i flera led kan vi skifta 
fokus från att hitta lösningar på  
de symptom som yttrar sig till en  
förståelse för den förändring som  
krävs för att påverka hela system  
till det bättre.   

Sammanslagningen av ÅF och 
Pöyry stärker vår förmåga att lösa 
komplexa frågeställningar utifrån  
ett helhetsperspektiv. Med expertis 
inom kritiska områden som vatten, 
energi, infrastruktur och digitali-
sering har AFRY de kärnkunskaper 
som krävs för att hitta innovativa 
lösningar på svåra globala problem. 
Genom att integrera flera olika 
perspektiv är det möjligt att bedöma 
effekterna av en lösning på ett mer 
genomgripande sätt. Flera exempel 
finns i detta magasin, där det kanske 
mest tydliga berör frågan kring  
framtidens energi. Vi undersöker 
bland annat möjligheterna med 
utvinning av svenskt biobränsle från 
skogen (s. 28), olika praktiska vägar 
framåt för Europas energi- och 
elsystem i två europeiska studier  
(s. 31) samt hur en nära lokal dialog 
kan säkerställa även positiva sociala 
effekter vid etableringen av vind-
kraft (s. 45). 

”Sammanslagningen
av ÅF och Pöyry 
stärker vår förmåga 
att lösa komplexa 
frågeställningar 
utifrån ett helhets-
perspektiv.”
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Varje artikel är märkt med vilka  
av FN:s globala mål som berörs i 
det specifika projektet.

i

Till dig som 
läsare
När ÅF och Pöyry nu går samman stärks vår internationella 
närvaro, och möjligheterna att bidra till en långsiktigt hållbar  
utveckling blir ännu tydligare. Som ledande internationellt  
ingenjörs- och design företag inom kritiska samhällsområden 
som infrastruktur, energi och digitalisering har AFRY en särskilt 
viktig roll att spela i arbetet med att nå de globala hållbar-
hetsmålen. 

Sedan världens ledare antog Agenda 
2030 och FN:s 17 globala hållbar-
hetsmål för fyra år sedan har AFRY 
arbetat systematiskt för att förstå 
vår påverkan på målen genom vår 
affär och som stöd i affärsutveckling. 
Hållbarhetsmålen ger en möjlighet till 
sam arbete för att minska klyftorna 
i samhället, främja fred och rättvisa 
och lösa klimatkrisen. För att ta sig 

an de svåra utmaningar vi står inför 
lyfter FN fram ett integrerat arbets-
sätt som centralt. Det innebär bland 
annat att förstå de globala målen 
inte bara som isolerade riktlinjer, 
utan som ett sammanlänkat nät av 
hållbara lösningar – genom att bidra 
till ett av målen kan vi samtidigt 
skapa positiv förändring även inom 
andra områden. 

För att lättare kunna följa vårt arbete 
mot de globala målen har vi i denna 
rapport valt att för varje projekt 
lyfta fram några av de 17 hållbar-
hetsmål som våra ingenjörs- och 
designlösningar bidrar till. Gå till 
sustainabledevelopment.un.org för 
att läsa mer om de globala målen och  
hur de är samman länkade.
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Dricksvattnet som 
hämtas direkt från  
atmosfären 
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Bristen på rent dricksvatten är en 
av världens största folkhälsoutma-
ningar. Enligt Världshälsoorgani-
sationen WHO kommer hälften av 
världens befolkning inom några år 
att leva i vattenstressade områden, 
det vill säga områden där tillgången 
till färskvatten understiger behovet. 
I vattenbristens följd väntar i sin tur 
konflikter och migrationsströmmar, 
försämrad sanitet och ökad risk för 
sjukdomsspridning.

Samtidigt är atmosfären fylld av 
vattenånga, men med den teknik  
som finns tillgänglig idag har vi inte 
lyckats ta del av dessa vattenlager 
annat än vid regn. Det är ur denna 
insikt som Jonas Wamstad och Fredrik  
Edström kom på idén till Drupps, 
ett system som samlar in ånga ur 
atmosfären som kondenseras till  
rent dricksvatten.

Från enkel idé till avancerat system 
”Fredrik hade en idé om hur man 
kunde samla in och kondensera 
ångan i luften, samtidigt som jag, 
med erfarenhet från gruvprojekt i 
Burundi, sett den enorma bristen på 
dricksvatten och avsaknad av infra-
struktur för vatten, och vi såg att vi 
kunde kombinera våra kunskaper,” 
säger Jonas Wamstad, grundare och 
tidigare VD för Drupps. 

”Längs med hela 
processen renas 
vattnet i flera steg 
för att säkerställa 
ett dricksvatten fritt 
från föroreningar.”

Rent vatten ur tomma intet? Ja, nästan. Det svenska företaget  
Drupps har med hjälp av AFRY utvecklat ett system som 
fångar in vattenånga från atmosfären och omvandlar den till 
rent dricksvatten. Den nya tekniken har potential att avlasta  
hårt ansträngda grundvattentäkter runt om i världen.

AFRY har deltagit i utvecklingspro-
cessen från ett tidigt stadie och tagit 
Drupps från idé till produkt. Efter 
flertalet tester med olika material, 
funktioner och dimensioner nåddes 
en lösning som är möjlig att produ-
cera i industriell skala. 

”Processen går till så att luft trans-
porteras genom Drupps-systemet 
tillsammans med en hygroskopisk 
vätska, med den speciella egenska-
pen att kunna absorbera vatten som 
finns naturligt i luften i sin gasform. 
I nästa steg förs vätskan vidare till 
en förångare där vattnet evaporeras 
till vattenånga och separeras från 
vätskan. Till sist kondenseras ångan 
till vatten. Längs med hela proces-
sen renas vattnet i flera steg för att 
säkerställa ett dricksvatten fritt 
från föroreningar,” berättar André 
Lisspers, produktutvecklare på AFRY. 

Allt sker i ett cirkulärt system där den 
hygroskopiska vätskan återanvänds, 
vilket minskar resursanvändning och 
restavfall från vattenproduktionen. 

För att kunna skala upp proces-
sen konstruerades Drupps för att 
användas i en container designad 
så att flertalet enheter kan kopplas 
ihop till större system. Containern 
har dessutom fördelen att kunna 
transporteras på ett fraktfartyg 

av standardmodell, vilket under-
lättar distributionen av produkten. 
Förhoppningen är att systemet ska 
kunna producera uppemot 200 000 
liter vatten per dag, förutsatt en rela-
tiv luftfuktighet på minst 40 procent. 
I många låg- och medel inkomstländer 
där vattenbrist är ett stort problem 
skulle dessa mängder kunna täcka 
4000 personers dagliga vattenbehov. 

Minimal miljöpåverkan med  
återanvänd energi
En av de främsta utmaningarna för 
flera av de vattenreningssystem som 
utvecklats under de senaste årti-
ondena är deras negativa påverkan, 
som uppstått på grund av otillfred-
ställande hantering av restprodukter 
och avfall från anläggningarna. 

Processen för Drupps vattenutvin-
ning är dock fri från restprodukter. 
Det energieffektiva systemet medför 
dessutom att färskvattnet kan 
produceras med en energiförbruk-
ning på endast 0,2 kilowatt per liter, 
något som gör produktionen billigare 
än många av alternativen som finns 
tillgängliga, där energiförbrukningen 
oftast är betydligt högre. 

Målet är nu att vidareutveckla 
Drupps för att uppnå en ännu högre 
energieffektivitet. Redan idag har 
man hittat ett sätt att driva proces-



8

sen på energi från spillvärme från 
industrier istället för el, vilket gör 
produktionen i princip kostnadsfri.

Vattenbristen en världsfråga
Även om Drupps kan göra stor nytta 
på platser där man idag saknar 
tillförlitlig vattentillförsel finns det 
stora vinster att göra även i andra 
områden. I många storstäder ökar 
belastningen på både vattenled-
ningarna och vattenresurserna. 
Vattenfrågan har blivit allt mer 

global och troligen krävs det ett 
flertal olika lösningar för att säkra 
färskvattentillgången på lång sikt. 
Med Drupps skapas ett alternativt 
sätt att få tillgång till rent vatten 
som minskar belastningen på sjöar 
och grundvattentäkter och bibe-
håller de viktiga ekosystemtjänster 
som dessa tillgodoser.  

”Precis som vind- och solkraft är ett 
viktigt komplement till den totala 
energiproduktionen kan Drupps ge 

ytterligare komplement till globala 
vattenproduktionen då det nu 
blir möjligt att tillverka vatten på 
ställen där det tidigare inte varit 
möjligt. Jag tror absolut att Drupps 
och atmosfärisk vattenutvinning 
kommer spela en viktig roll för den 
sammanlagda lösningen på framti-
dens vattenförsörjning,” säger André 
Lisspers.  •

I stadsmiljö skulle Drupps kunna 
placeras på byggnaders tak och 

bidra till stadens vattenförsörjning.
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Visste du 
att ...

... idag lever

Källa: FN (2018). World Water Development Report: Nature-based Solutions for Water.

människor, nästan hälften av världens befolkning,  
i områden som tidvis saknar rent vatten? 

FN uppskattar att den siffran kommer öka till  
omkring 5 miljarder människor år 2050.

3 600 000 000
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Bättre skördar med hjälp av använda batterier? Det kan låta som   
science fiction, men det finska startupföretaget Tracegrow har 
gjort det möjligt. Deras nya återvinningsprocess innefattar ett 
nytt sätt att återanvända metaller i våra kasserade batterier   
genom att skapa ett helt återvunnet gödselmedel som återför  
viktiga näringsämnen till jorden. AFRY har samarbetat med 
Tracegrow för att omstrukturera deras nuvarande produktions-
anläggning och hitta nya sätt att rena och återanvända  
farligt avfall.

Batteriavfall omvandlas till  
näringsämnen i Tracegrows  
återvunna gödselmedel.
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”Innan jag gick med i det här projek-
tet skulle jag aldrig ha trott att man 
kunde göra gödselmedel av sådana 
batterier som jag använder till min 
ficklampa,” säger Tuukka Sormunen, 
projektledare på AFRY.

Att återanvända produkter som 
framställts i ett syfte för något helt 
annat är en av de fantastiska möjlig-
heter som den växande cirkulära 
ekonomin ger. Begränsade resurser 
tvingar oss att bli innovativa och 
omforma våra processer för att 
begränsa avfallet. Ett sådant exem-
pel är det finska cleantech-bolaget 
Tracegrow. De identifierade proble-
met med farligt batteriavfall och 
visste att något måste göras.

En cirkulär lösning på farligt avfall
Över tio miljarder alkaliska batterier 
tillverkas i världen varje år. Även om 
de är viktiga för att driva mindre 
enheter som exempelvis ficklampor 
och fjärrkontroller kan engångsbat-
terier endast användas en gång, i  
upp till 100 timmar, innan de kasse-
ras. Samma sak gäller de värdefulla  
metallerna inuti batterierna. På 
grund av bristen på effektiv återvin-
ning slänger man i vissa länder, som 
exempelvis USA, engångsbatterier i 
hushållsavfallet istället för att åter-
vinna dem. Inom EU returneras 44 

procent av alla sålda batterier till 
återvinning. Även om de uttjänta 
batterierna samlas in är det många 
av spår metallerna som aldrig åter-
vinns. När batterierna krossas sepa-
reras stålhöljena magnetiskt, men 
blandningen av spårmetaller inuti 
batteriet, den så kallade ”svarta 
massan”, smälts. 

Denna process kräver mycket energi 
och det är endast zink som tas tillvara, 
medan mangan blir kvar i slagget.

”Vi visste att den nuvarande åter-
vinningsprocessen var ineffektiv och 
ville utveckla en ny produkt av den 
svarta massan, men vi visste inte 
vad det skulle vara. Vi fick nya ägare 
2015 och i och med att de hade en 
bakgrund inom jordbruket insåg de 
att zink och mangan som återfinns i 
den svarta massan är ämnen som det 
vanligtvis är brist på i jorden. Så vi la 
ihop ett och ett och bestämde oss 
för att göra ett gödselmedel,” säger 
Mikko Joensuu, VD på Tracegrow.

Zink och mangan är viktiga ämnen 
som hjälper grödorna att växa bättre 
och är nödvändiga för de grundläg-
gande biologiska funktionerna både 
hos djur och människor. I dag tillsätts 
zink och mangan i grödorna  via tradi-
tionella gödselmedel. 

Mer kraft i jorden

”Även om de uttjänta 
batterierna samlas 
in är det många av 
spårmetallerna som 
aldrig återvinns.”

Med Tracegrow kan gödselmedlen 
ersättas med en likvärdig produkt 
som återanvänder zink och mangan 
från batterier och ger samma frodiga 
grödor.

Tracegrows första produktions-
anläggning öppnades i Kärsämäki 
2018, och idag levererar anläggningen 
flytande gödselmedel till åtta länder 
i Europa. AFRY har samarbetat med 
Tracegrow i arbetet med att utveckla 
och expandera anläggningen i 
Kärsämäki liksom i att genomföra  
en teknisk förstudie för den nya an - 
läggningen som är under uppbyggnad.

Rening största utmaningen
Precis som med de flesta sekun-
dära råvaror är återställandet och 
reningen av avfall till användbart 
material utmanande. 

Eftersom metallerna i den svarta 
massan cirkuleras tillbaka direkt  
till grödorna är reningsprocessen 
inför framställningen av Tracegrows   
gödselmedel ytterst viktig. Lagstift-
ningen rörande gödselmedel är 
mycket strikt både i Norden och 
i övriga Europa, för att se till att 
koncentrationen av skadliga metaller 
hålls tillräckligt låg. Det har därför 
varit viktigt att fortlöpande utveckla 
processen och hitta nya metoder för 
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SÅ FUNGERAR DET

De insamlade alkaliska batterierna strimlas 
och krossas till mindre partiklar kallade svart 
massa.

Den svarta massan behandlas i en omfattande 
reningsprocess, under vilken zink och mangan 
utvinns från den svarta massan.

Zink och mangan återanvänds i Tracegrows 
flytande gödselmedel, som kan tillföras till 
grödorna så att de växer bättre.
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att skapa en renare produkt, vilket är 
något som AFRY har varit en del av.

”Den tekniska utmaningen är att 
se till att den svarta massan är ren 
och inte innehåller några skadliga 
metaller som nickel och kadmium. 
Det kräver mer omfattande sepa-
rationsprocesser som innebär att 
vi kan vara mer precisa och endast 
utvinna zink och mangan ur de kros-
sade batterierna.

Men i slutändan är belöningen ett 
gödselmedel som är så rent att det 
kan användas inom ekologiskt jord-
bruk,” säger Sormunen.

Det finns utmaningar även med 
andra typer att farligt avfall. Många 
andra avfallsmaterial skulle kunna 
återanvändas i nya produkter. Trace-
grow, med stöd av AFRY, tittar på nya 
potentiella koncept inom ramen för 
övergången till den cirkulära ekono-

min genom användning av sekundära 
råmaterial.

”Med den nuvarande anläggningen 
kan man även enkelt producera 
andra flytande gödselmedel, vilket 
skulle kunna vara relevant om man 
hittar rätt spårämnen i andra avfalls-
material. I framtiden kommer vi 
förmodligen att ha mellan fem och 
tio gödselmedel i vår produktfamilj,” 
säger Mikko Joensuu.  •

Alkaliska batterier innehåller zink och mangan som 
det vanligtvis är brist på i jorden.

Zink

Manganese
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Hållbarhetslyft 
för världens 
största dissolving-
massabruk
När världen tar krafttag för att nå de globala hållbarhetsmålen  
läggs ofta ett stort fokus på att bygga upp nya, rena industrier. 
Men minst lika viktigt är att redan etablerade industrier byter ut 
gamla processer mot mer långsiktigt hållbara alternativ. AFRY 
samarbetar med massa- och pappersbolaget Sappi i deras arbete 
att driva omställningen till en mer hållbar textilproduktion. 



14

Utöver det tekniska arbetet har AFRY  
även varit delaktiga i att planera och  
driva ett utbildningscenter. Där er - 
bjuds praktisk och teoretisk utbild-
ning till lokala arbetssökande för 
en rad olika yrken som behövs vid 
montaget: svetsare, ställningsbyggare,  
betongarbetare och många fler. 
Utbildningscentret har blivit så upp - 
skattat att man på Sappi beslutat  
att fortsätta med det även när mon-
taget är avslutat. Det kommer då 
fokusera på att erbjuda kompetens-
utveckling, framförallt till unga som 
står utanför arbetsmarknaden.

Ny processdesign minskar  
miljöpåverkan
”Saiccor Mill har tre produktionslinjer, 
varav två är moderna med hög åter-
vinningsgrad, medan den tredje är en 
äldre process där endast 50 procent 
av kemikalier och restprodukter 
återvinns. Det innebär att organisk 
substans från träet idag hamnar i 
Indiska Oceanen. Det vill vi ändra på,” 
säger Jan-Erik Eriksson, projektle-
dare på AFRY.

Projektet innebär att ställa om till  
en ny produktionsprocess, som 
minskar mängden restprodukter och 
skapar en mer resurs- och energi-
effektiv fibertillverkning. I den äldre 
produktionslinjen vid Saiccor Mill 
tillförs idag kalcium och svavel till 
träflisen för att bryta ner träet och 
extrahera fibrerna. Problemet är att 
varken kemikalierna eller de rest-
produkter som skapas i processen 
går att återvinna.

I takt med den växande globala 
efterfrågan på kläder och textilier 
finns ett akut behov av att ställa 
om till en mer hållbar textilproduk-
tion och konsumtion. Klädindustrins 
påverkan på miljön är enorm; 20 
procent av världens vattenförore-
ningar orsakas av textilindustrin, och 
textilier som tillverkats av fossila 
råmaterial som olja förorenar både 
luft och vatten längs hela livscykeln. 

Söder om Durban i Sydafrika ligger 
massa- och pappersbolaget Sappis 
fabrik, Saiccor Mill – världens största 
massabruk för produktion av dissol-
vingmassa. Dessa träbaserade fibrer 
utgör råmaterial till viskosfibrer; ett 
alternativ till bland annat bomulls-
baserade textilfibrer vars framställ-
ning kräver stora mängder vatten och 
miljöfarliga kemikalier. Men även om 
viskosfibrer har flera miljömässiga 
fördelar jämfört med bomullsbase-
rade textilfibrer är produktionen inte 
problemfri. Historiskt har massa-
industrin som producerar viskosfibrer 
utgått från produktionsprocesser 
som är både ineffektiva och en 
stor källa till utsläpp av kemikalier i 
vattendrag. 

Under 2016 och 2017 hade AFRY 
uppdraget att studera olika lösningar 
för produktionsprocessen vid Saiccor 
Mill som skulle kunna möta nya krav 
på hållbarhet och bidra till en mer 
hållbar textilindustri. I början av 2018 
gav Sappi AFRY, i samarbete med 
teknikkonsulten Wood, uppdraget att 
implementera förbättringsåtgärderna. 

”80 procent av 
investeringen går 
direkt till insatser för 
att förbättra brukets 
miljöprestanda.”

Den nya processen blir istället 
magnesiumbaserad, där man kan 
återvinna kemikalierna och koncen-
trera upp och elda den organiska 
substansen i en återvinningspanna. 
Energin som skapas vid eldningen 
kan i sin tur användas för värme och 
el till bruket, och därigenom till stor 
del ersätta de gamla kolpannor som 
bruket drivs av idag. Resultatet är ett 
kretslopp där brukets restprodukter 
blir en värdefull tillgång.

När den nya produktionslinjen står 
klar 2020 beräknas Saiccor Mill stå 
för 10 procent av världens produktion 
av dissolvingmassa, detta med 55 
procents reducering av koldioxidut-
släpp och 50 procent mindre avfall 
till deponier än tidigare.

”Tekniken som sådan är inte ny, 
men det som sticker ut med det här 
projektet är att 80 procent av inves-
teringen går direkt till insatser för att 
förbättra brukets miljöprestanda. Man 
ökar också produktionskapaciteten, 
men det kommer egentligen i andra 
hand,” säger Jan-Erik Eriksson.  •
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Uppgraderingen av Saiccor Mill  
minskar anläggningens utsläpp från 

fossila bränslen med 55 procent.
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Att mäta och följa upp effekterna av HIV-behandling är  
avgörande för den smittades överlevnad och välmående.  
Flera mätmetoder och instrument finns tillgängliga, men de  
är utformade utifrån praktiska och miljömässiga förutsätt-
ningar som endast finns tillgängliga vid avancerade sjukhus.  
AFRY samarbetar med bioteknikföretaget Cavidi för att 
utveckla ZIVA, ett automatiserat system som kombinerat med 
en ny mätmetod kan öka tillgången till HIV-monitorering. 
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Humant immunbristvirus – HIV –  
är en av vår tids mest dödliga virus. 
Över 39 miljoner människor världen 
över beräknas ha dött av smittan 
och nästan lika många lever idag 
med viruset. Även om det i dagsläget 
inte finns något botemedel för HIV, 
går det att hämma viruset med rätt 
behandling så att den smittade kan 
leva ett fullgott liv.  

FN:s globala program UNAIDS som 
arbetar för att bekämpa HIV/AIDS, 
har satt upp det ambitiösa behand-
lingsmålet 90-90-90; till 2020 ska 
90 procent av alla HIV-smittade ha 
kännedom om sitt virus, 90 procent 
av dessa ha tillgång till behandling, 
och 90 procent av de som mottar 
behandling ska uppvisa en hämmad 
koncentration av viruset i blodet. 
Även om det skett stora framsteg 
i de två första stegen så fortsätter 
virustillväxten att vara en utmaning. 
Det är inte ovanligt att patienter 
utvecklar resistens mot de läkeme-
del som används i behandlingen och 
måste testa flera olika läkemedel 
innan de hittar ett som fungerar. För 
att säkerställa att viruset dämpas är 
det därför kritiskt att löpande kunna 
mäta effekten av behandlingen.

Design som verktyg 
i kampen mot HIV

”Hälften av dem 
som får HIV-
behandling har
inte tillgång till
monitorering.” 

Rätt teknik för lokala förutsättningar
Monitorering av virusnivåer kan 
många gånger vara avgörande för 
att en HIV-smittad person ska kunna 
leva ett långt och förhållandevis 
normalt liv. På platser där avancerad 
sjukvård finns nära erbjuds konti-
nuerlig uppföljning flera gånger årli-
gen där virusmängden observeras. 
I låg- och medelinkomstländer, där 
utbredningen av HIV är som störst, 
saknas alltsomoftast tillgång till 
motsvarande mätning. Istället utgår 
man från mer osäkra indikatorer i 
patientens hälsotillstånd för att få en 
uppfattning om medicinens verkan; 
som fysiskt mående och andra 
immunsystemsmarkörer. Många 
gånger blir det fel – och varje fel - 
diagnos medför risker som kan vara 
livsavgörande för den individuella 
patienten och samtidigt stå i vägen 
för det större arbetet med att för - 
hindra virusets spridning. 

”Hälften av dem som får HIV-be-
handling har inte tillgång till moni-
torering. Den största anledningen 
är att tekniken finns för långt bort 
från patienterna – den teknik som 
finns idag är för känslig och avan-
cerad för att använda på de mindre 

distriktssjukhusen som finns nära 
patienterna,” säger Andrew Oldfield, 
platschef och vice VD på Cavidi.

För att förbättra tillgången till moni-
torering har bioteknikföretaget 
Cavidi arbetat fram en ny metod 
för att mäta effekten av HIV-be-
handling. I vanliga fall mäter man 
antal HIV-RNA-kopior per milliliter 
blodplasma. Här tittar man istället 
på enzymet ”reverse transcriptase” 
(RT) som alltid finns närvarande då 
HIV-virus är aktivt. Resultatet  är lik - 
värdigt de konventionella mätmeto-
derna, men testet är mindre känsligt 
för yttre påverkan som exempelvis 
damm eller smuts, vilket gör den 
bättre lämpad för att användas i de 
områden där behovet är som störst. 

AFRY har varit delaktiga i vidare-
utvecklingen av Cavidis metod till 
ett automatiserat system, ZIVA, där 
ny kemi, mjukvara och hårdvara har 
tagits fram för att på bästa sätt 
effektivisera den nya mätmetoden. 
Unikt för ZIVA är att de lokala förut-
sättningarna har inkluderats redan 
i ett tidigt stadie och fått styra 
instrumentets design. Bland annat 
har ZIVAs energiförbrukning mini-
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krav på att systemet ska vara lätt 
och säkert att använda,” säger Per 
Preinitz, projektledare på AFRY.

Fokus på användarvänlighet
Idag finns det redan en manuell 
metod för HIV-monitorering i vissa 
rurala områden, men denna ställer 
höga krav på operatörens förmåga, 
vilket ökar felmarginalen. Vid ut - 
formningen av ZIVAs design och 
gränssnitt har därför slutanvända-
ren varit i fokus för att ta hänsyn 
till förutsättningarna på mindre 
distriktssjukhus, där det inte alltid 
går att garantera att specialister 
finns tillgängliga. Ett gediget arbete 
med användartester har resulterat 
i en pedagogisk och enkel process 
som höjer mätningens kvalitet och 

merats för att möta problem med 
hårt belastade elnät och underlätta 
drift med en batteridriven back-up 
vid osäker strömtillförsel. Något som 
skiljer ZIVA från många andra system 
är att den anpassats för att fungera 
effektivt även utan en fullt steril och 
stabil sjukhusmiljö.

”Damm, höga temperaturer och 
instabila elnät är aspekter som haft 
ett stort inflytande på utformningen 
av den slutgiltiga produkten. För att 
simulera klimatförhållanden hos 
framtida kunder har det till och med 
byggts en klimatkammare där vi 
kunnat testa systemet under realis-
tiska förhållanden. Den osäkra till-
gången till utbildad labbpersonal är 
ytterligare en dimension som ställt 

säkerhet, oavsett om personalen är 
specialutbildad eller ej. Samtidigt är 
ZIVA mer tids- och kostnadseffektiv: 
att monitorera 30 patienter med den 
manuella metoden tar vanligtvis två 
till tre dagar. ZIVA kan istället testa 
upp till 96 prover per dygn, dessutom 
med bättre precision.

”Att så många som möjligt får testa 
och se om medicinen fungerar är 
något av det absolut viktigaste i 
dagens HIV-bekämpningsarbete. I 
brist på bra monitorering är risken 
stor att vi spenderar väldigt mycket 
pengar på medicinering utan att 
uppnå önskade resultat, och utan att 
vinna kampen mot HIV,” säger Per 
Preinitz. •

Bilden visar en 
prototyp av ZIVA, 
med en robust och 
användarvänlig   
design.
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... förväntad livslängd skiljer sig

Visste du  
att ...

19 år
mellan låg- och höginkomstländer? 

Dålig hälsa är den grundläggande orsaken,  
där en lägre socioekonomisk position medför  

en ökad risk för hälsoproblem.

Källa: WHO (2018). Health Inequities and Their Causes. 
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Vi bygger som aldrig förr – bara 
inom de närmsta 40 åren förväntas 
det uppföras hus och anläggningar 
som täcker närmare 230 miljarder 
kvadratmeter världen över. Därför 
är det kanske inte så förvånande 
att byggandet också står för mer 
än en tredjedel av energirelaterade 
utsläpp globalt. För att ändra riktning 
krävs omfattande förändringar, men 
i en traditionstyngd och trögrörlig 
bransch är det inte många som vågar 
sticka ut hakan och testa nya tekni-
ker och metoder. Ett undantag är A 
Working Lab – Akademiska Hus nya 
kontorsbyggnad på Chalmersområdet   
i centrala Göteborg och en del av 
Johanneberg Science Park.

En byggnad som utmanar 
I bygget av det nya kontorshuset 
har AFRY ansvarat för bland annat 
VVS-projektering, energisamordning, 
solcellsprojektering och akustik. 

”Redan tidigt i processen genomförde 
vi en livscykelanalys av byggnadens  
långsiktiga byggnadsmaterial. 

Med rum för  
innovation 
Klimatomställningen kräver att vissa branscher genomför  
radikala anpassningar för att bryta den negativa utvecklingen. 
Fastighetsbranschen är en av många sektorer som kan göra 
stor skillnad genom att lägga om till hållbara metoder och 
material. Men hur skapar vi den förändringen? AFRY har varit 
involverade i A Working Lab – en satsning som inkluderar inno-
vation i byggprocessen och utmanar fastighetsbranschen att 
bygga mer hållbart. 

Resultaten av analysen var en av 
flera viktiga faktorer då Akademiska 
Hus valde att bygga i trä istället för 
betong. A Working Lab är därmed ett 
av de första kontorshusen i Sverige 
byggt i trä. Dessutom är trä ett 
förnyelsebart alternativ som mins-
kar utsläppen av växthusgaser med 
35 procent från tillverkningsskedet,” 
berättar Kaia Eichler, sektionschef 
för Hållbart Byggande på AFRY.

När Akademiska Hus sedan började 
arbeta mer strategiskt med innova-
tion i organisationen såg de möjlig-
heten att använda byggnaden som 
ett testlabb för nya innovationer. 
Därefter har en rad olika delprojekt 
initierats som löper parallellt med 
byggandet av kontorshuset och där 
nya innovationer testas direkt på 
byggnaden. I nära samverkan med 
näringsliv och universitet drivs 16 
olika innovationsprojekt inom områ-
dena: ”flexibla och digitala lärmiljöer 
och arbetsplatser,” ”värdeskapande 
mötesplatser,” och ”ett klimatanpas-
sat och resurseffektivt hus med ett 

lågt CO2-avtryck.” Resultaten från 
innovationsprojekten kommer senare 
att delas öppet med branschen för 
att uppmuntra till förändringar som 
på sikt kan minska klimatavtrycket 
från hela sektorn.

AFRY, som redan var involverade 
i byggprocessen, fick även förtro-
endet att bidra med kompetens 
inom ett flertal av dessa projekt 
som strategisk innovationspartner. 
Några exempel på projekt är praktisk 
tillämpning av kyleffektlager med 
fasändringsmaterial där kylenergi 
lagras i salt, en solcellsanläggning  
med likström och batterilager för 
minskade energiförluster samt under- 
sökning av trästommens eff ekter på 
byggnadens akustik.

”Många av innovationerna som testas 
är baserade på beprövad teknik. Det 
som är så spännande med A Working 
Lab är att vi kan visa att det är prak-
tiskt genomförbart och inspirera 
branschen att testa nya lösningar,” 
säger Kaia Eichler. 
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A working lab testar nya  
innovationer  för att inspirera  
fastighetsbranschen till mer  

hållbara metoder och materialval.
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Utmaning att integrera  
innovationsprocessen 
De nya möjligheterna som öppnas 
upp när det görs plats för innovation 
har också varit den stora utma-
ningen. Innovationsprocessen och 
byggprocessen är två väldigt skilda 
arbetsprocesser som kan vara svåra 
att förena; medan byggprocessen är 
strikt och rigid, styrd av både regel-
verk och tidplaner, är innovationen 
en rörlig process som kräver såväl tid 
som flexibilitet för att kunna utveck-

las på bästa sätt. Kaia Eichler har 
arbetat parallellt med både energi-
samordning i byggprocessen och i 
flera av innovationsprojekten.

”Att integrera innovationsprojekten i 
den vanliga projekteringen har klart 
varit en utmaning. Vi har behövt 
jobba med en stor osäkerhet i och 
med att vi inte vetat vilka lösningar 
som kommer ut av innovationspro-
jekten, och som sedan måste imple-
menteras i byggprocessen.” 

”Ska vi bygga
smart måste vi
dela med oss
till branschen
fullt och fritt.”
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Även om uppfinningen av en ny 
teknisk lösning kan skapa stor 
förändring tar inte innovationen  
slut där. Innovation kan snarare 
förstås som en process där slutet  
inte går att fastställa på förhand. 

”När vi testar en ny teknologi eller  
nytt byggmaterial betyder inte det  
att man har löst allting, utan man 
utvärderar, följer upp och kollar 
vad man kan förbättra till nästa 
gång. Det viktiga är inte bara att 

 färdigställa en hållbar och innovativ 
byggnad, utan att ständigt utveckla 
nya metoder och verktyg som kan 
vara till nytta för fler. Ska vi bygga 
smart måste vi dela med oss till 
branschen fullt och fritt,” berättar 
Jan Henningsson, projektledare för   
A working Lab på Akademiska Hus.  •

Det ser kanske inte så ut, men  
A Working Lab har en stomme  

helt byggd i trä.



24

Från smutsig 
kloak till grön 
oas
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Tiden då Ruhrområdet i Tyskland var känt för 
sina tunga industrier och kolgruvor är över. Men 
decennier av föroreningar har satt sina spår på 
miljön. I en satsning på att reparera en del av 
skadorna deltar AFRY i ett massivt infrastruktur-
projekt i regionen med målet att få naturen att 
blomstra igen.

Under 1800-talet utmärkte sig Ruhr-
området i västra Tyskland genom sin 
accelererande industriella utveckling 
som den ledande regionen i Väst-
europa inom stålproduktion och 
kolbrytning. De växande industri-
erna gav ekonomiskt välstånd, men 
var också de starkast bidragande 
orsakerna till de ökande halterna 
av föroreningar i regionen – som 
särskilt drabbade floden Emscher 
i närheten. Avrinningsdistriktet på 
865 kvadratkilometer fylldes snabbt 
med avloppsvatten från de kraftigt 
förorenande industrierna och lokal-
befolkningen. Till slut förvandlades 
floden till en stinkande öppen kloak 
med svårt förorenat vatten som 
började förstöra ekosystemen i och 
runtomkring den.

Över ett sekel senare är Emscher fort-
farande en av Tysklands mest förore-
nade floder. På 1990-talet grundades 
den statliga vattenmyndigheten 
Emschergenossenshaft med ambi-
tionen att förbättra vattensystemen 
runt området och återställa ekologin 
i Emscher. AFRY har varit involverade 
i projektet sedan 2002 i planeringen 
och designen av det nya underjordiska 
avloppssystemet, avloppsledningarna 
och avloppsreningsverken.

De stora satsningarna och investe-
ringarna i återställningsprojektet har 
gjort Emscher till ett av de största 
infrastrukturprojekten i Europa. Till-
sammans med flera uppgraderade 
och nybyggda avloppsreningsverk 
kommer 421 kilometer avloppskanaler 
att byggas under jorden längs floden.

Skador från det förflutna medför 
tekniska utmaningar
Projektets mål att återuppliva områ-
det har medfört omfattande arbeten 
på de underjordiska avloppssys-
temen för att möjliggöra återställ-
ningen ovan mark.

Under de första åren av projektet 
fokuserade 80 procent av AFRYs 
arbete på att analysera och designa 
lösningar som inte är synliga från 
ovan jord.

”Människor förstår inte alltid varför 
man måste lägga ner så mycket 
arbete på något man inte kan se.  
Men genom att omdesigna det under - 
jordiska avloppssystemet lägger vi 
grunden till att förbättra vatten-
kvaliteten i Emscher och hjälper den 
omgivande miljön att blomstra,” säger  
Ralf Janyga, Manager Business Unit 
Water Germany, AFRY. 

Projektets komplexitet liksom de 
dåliga förhållandena som den tidigare 
kolbrytningen orsakat medför nya 
tekniska utmaningar som inte har en 
motsvarighet i Europas historia.

”Att rätta till de fel som begåtts 
under de senaste 100 åren och åter-
ställa floden till ett nära naturligt till-
stånd är en enorm uppgift som man 
inte har försökt sig på någon annan-
stans i Europa. Det finns uppenbar-
ligen flera nya frågor som måste 
besvaras, i synnerhet hur man ska 
göra det tekniskt,” säger Reinhard 
Ketteler, projektdirektör på Emscher-
genossenschaft.

Den instabila marken och den höga 
risken för jordskred orsakad av gruv-
driften är ett exempel på något som 
skapar utmanande förhållanden 
för byggandet av det nya underjor-
diska avloppssystemet. I stället för 
att bygga ledningarna några meter 
under ytan är avloppssystemet 
konstruerat med rör på djup upp till 
40 meter under marken.

”Förhoppningsvis
kommer det här att 
inspirera till omvandling
av fler städer runt om 
i Europa.”

Byggandet av ett nytt avlopps-
system har i sin tur skapat ett behov 
av att renovera och modernisera de 
befintliga vattenreningsverken.  
Tidigare renades allt vatten som 
strömmande från Emscher på 
anläggningarna, som hanterade 
omkring 30 kubikmeter vatten per 
sekund. Med det nya avloppssyste-
met samlas endast avloppsvattnet 
in för att sedan transporteras till 
anläggningarna, vilket gör dem mer 
effektiva. Idag är avloppssystemet 
det mest moderna i världen.

”När vi endast behöver rena avlopps-
vattnet behöver vi bara hantera  
15 kubikmeter vatten per sekund,  
vilket ger en mer energieffektiv av - 
loppsrening. Vi har också designat  
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nya sedimenteringsbassänger 
för avloppsreningsverken med en 
modernare och mer effektiv metod 
för att separera fasta partiklar från 
vattnet jämfört med de gamla meto-
derna, som inte har uppgraderats 
sedan 70-talet,” säger Ralf Janyga.

Från skyddsområde till grön  
huvudstad
I många år har området runt Emscher 
varit ett skyddsområde avskilt 
från allmänheten. En viktig aspekt i 
projektet är att visa att det faktiskt 
är möjligt att återställa naturen 
och öka den biologiska mångfalden. 
De många åren av industrialisering 
och mänsklig påverkan har haft en 
oerhört negativ inverkan på miljön, så 
en fullständig återupplivning kanske 
inte är möjlig. Målet är att återställa 
floden Emscher på bästa möjliga sätt 
under de rådande förhållandena när 
det gäller infrastruktur och tillgäng-
ligt utrymme, med ambitionen att 
skapa en blomstrande yta för växter, 
djur och människor längs floden.

Nu, över två decennier efter att 
projektets påbörjades, har växter och 
djurliv återvänt till området. Räkor 
och sniglar har observerats i floden 
och fler arter väntas tillkomma. 
Ytterligare renoveringar längs flod-
bankerna kommer att få ekosystem 
i den omgivande naturen att återi-
gen växa tillbaka. I den närliggande 
staden Essen har återställningen av 
floden Emscher spelat en stor roll i 
stadens gröna utveckling under de 
senaste åren. 2017 utsågs Essen till 
”europeisk grön huvudstad” av Euro-
peiska kommissionen, för att ha visat 
på bästa praxis när det gäller att 
bygga blomstrande, hållbara städer 
av tidigare industriella regioner.

”För regionen och de 6,5 miljoner 
människor som lever omkring floden 
Emscher har projektet haft en stor 
inverkan på det dagliga livet. Det 
gör att de kan bygga samhällen med 
skolor, bostäder och rekreationsom-
råden på platser där människor inte 
ville bo för 50 år sedan. Förhopp-
ningsvis kommer det här att inspirera 
till omvandling av fler städer runt om 
i Europa,” säger Ralf Janyga.  •
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Visste du
att ...

... energirelaterade koldioxidutsläpp måste 
minska med

70 %
till 2050 för att det ska finnas en chans att 
nå de långsiktiga målen?

Källa: IRENA (2019). Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050.
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I ett nedlagt pappersbruk i Bureå 
projekterar och genomdriver AFRY 
arbetet med en ny biokolsanlägg-
ning för Envigas som förväntas bli en 
av Sveriges största. Anläggningen 
kommer bygga på en process som 
skapar flera olika biobränslen längs 
vägen, något som annars sker i sepa-
rata fabriker, istället för att enbart 
förbränna skogsresterna till fjärr-
värme. 

”I processen används en termokemisk 
omvandling, där biomassan hettas 
upp i en syrefattig miljö vilket får den 
att pyrolyseras till biokol. I samma 

I försöken att minska världens utsläpp vänds  
blickarna inte sällan mot skogen. Som upptagare  
av kol dioxid och ett hållbart materialval gör träden 
skillnad både under sin livscykel och efter avverk-
ning. All biomassa, inklusive rester från skog och 
jordbruk, innehåller kol och kan därför omvandlas   
till produkter motsvarande de fossila bränslen 
som behöver fasas ut. AFRY hjälper Envigas att 
projektera en anläggning som förväntas ge stor-
skalig produktion av biokol, bioolja och värme. 

Träflisor och  
spån skapar  
nya fossilfria  
alternativ
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process skapas pyrolysgas, en ener-
girik gas där en del fraktioner kan kylas 
och kondenseras till bioolja. Reste-
rande icke-kondenserbara fraktioner 
kan sedan via förbränning användas 
till fjärrvärme och andra värmebehov. 
Dessutom ser vi även potential för att 
denna process i framtiden skulle kunna 
appliceras inom större delen av värme- 
och kraftvärmeanläggningar som har 
biomassa som bränsle,” berättar Max 
Larsson, sektionschef för Heat & Power 
på AFRY.  

AFRY har hjälpt Envigas från det 
initiala arbetet med miljötillstånd 
för en småskalig prototyp till dagens 
pågående projekt där en anläggning 
rustad för storskalig produktion tas 
fram, med ansvar för projektledning 
och alla tekniska discipliner.

”Processen har utvecklats för att 
skapa ett biokol av så hög kvalitet 
att det kan ersätta fossilt kol i mer 
än 2000 tillämpningar,” säger Tobias 
Brink, VD på Envigas.

Kolsänka ett alternativ för ökad  
koldioxidupptagning 
Ett intressant användningsområde 
för biokolet är som jordförbättrings-
medel, där det kan blandas med 
gödselmedel för att öka tillväxttak-
ten för skog och åkermark och åter-
ställa degraderade jordar.

”Omvandlingen från biomassa till 
biokol ändrar strukturen på kolet till 
en form som är stabil under en längre 
tid. I marken bildar den en slags akti-
verad yta med porositet som ökar 
jordens vattenhållningsförmåga. 

Dessutom är håligheterna som ett 
femstjärnigt hotell för mikroorganis-
mer, som i sin tur håller växtnäring som 
kväve och fosfor som får plantorna att 
växa bättre,” berättar Max Larsson.  

Plantering med biokol kan därför 
både binda kolet långsiktigt under 
jorden, och samtidigt öka växter-
nas upptagning av koldioxid genom 
förbättrad jordproduktivitet. Biokol 
har använts länge inom småskaligt 
jordbruk, men här finns även poten-
tial att skala upp produktionen för 
att göra produkten aktuell även för 
industriellt jordbruk. 

Kombinerat med andra insatser kan 
det vara ett värdefullt bidrag till 
det större arbetet med att reducera 
mängden koldioxid i atmosfären. 

Bureåanläggningen producerar  
både biokol, bioolja och fjärrvärme  
av trärester. 
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Många vill nyttja skogens resurser
Sammantaget krävs stora volymer 
biomassa för att möta det växande 
behovet av alternativ till fossila 
resurser. Det finns många vägar att 
gå och spridda åsikter om hur man 
bäst använder skogsrester för att 
minska koldioxidutsläppen, där fossilt 
kol som byts ut mot biokol kan vara 
en del i den större lösningen. 

De stora kvantiteter skogsrester som 
finns tillgängligt lokalt är en anled-
ning till att Envigas använder just 
biomassa från skogen till produk-
tionen. Beroende på var framtida 
anläggningar är lokaliserade är det 
inte självklart att skogsresurser finns 
tillgängliga i samma utsträckning. 

”För just denna process används idag 
skogsrester från en produktionsström 
som annars skulle gått till fjärrvärme. 
Den anläggning vi bygger nu har 
kapacitet att förse hela Bureå med 
fjärrvärme året runt, samtidigt som 
den tillverkar både bioolja och biokol,” 
säger Max Larsson. 

Biokol ett led i stålindustrins  
klimatomställning
På grund av dess beroende av koltill-
försel i produktionen svarar stål-
industrin för omkring 10 procent 
av koldioxidutsläppen i Sverige. 
Denna industri kräver stora insatser 
för att kunna nå klimatmålen. När 
Bureå-anläggningen sätts i bruk 
kan den generera upp till 15 000 ton 
biokol per år, och därmed stötta den 
metallurgiska industrins klimatom-
ställning.

”Som det ser ut nu ligger en helt 
utsläppsfri stålproduktion med hjälp 
av vätgas som reduktionsmedel långt 
fram i tiden. Därför måste man tillsvi-
dare arbeta på stegvisa förbättringar 
av att byta ut fossilt kol mot biokol. 
Det kommer vara ett avgörande steg 
för att kunna minska nuvarande 
utsläpp fram till ny teknik är redo att 
ta över. Vi är stolta över att kunna 
bidra till den omställningen,” säger 
Tobias Brink.  •

De stora kvantiteter skogsrester som 
finns tillgängligt lokalt är en anledning 
till att Envigas använder biomassa från 
skogen till produktionen.
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Omställningen 
till nollutsläpp
Hur kan vi uppnå en klimatneutral ekonomi 2050? Det är  
den centrala frågan som vi måste svara på när Europa antar 
utmaningen att ställa om sina energi- och kraftsystem. AFRY 
har utforskat frågan i två omfattande studier, då man tittat på 
utmaningarna och möjligheterna på vägen mot ett koldioxid-
fritt energisystem och de förändringar som krävs för att bygga 
ett flexibelt europeiskt elsystem som till större del bygger på 
förnybara energikällor.

STUDIE: 

Att forma Europas energiomställning
”Fully Decarbonising Europe’s Energy System by 
2050” är en multiklient-studie som genomförts av 
AFRY och som undersöker olika alternativ för att gå 
mot ett framtida energisystem utan koldioxid. 

s. 32

STUDIE: 

Ett flexibelt elnät för framtiden
”EU-SysFlex” är ett EU-finansierat projekt som 
samlar företrädare från näringsliv, politik och  
forskning för att tillsammans hitta nya lösningar  
och systemtjänster som kan skapa ett flexibelt  
och hållbart europeiskt elsystem.

s. 35
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Att forma Europas  
energiomställning

OMSTÄLLNINGEN TILL NOLLUTSLÄPP
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”Många missar hela poängen med 
hur det skulle fungera i praktiken att 
ställa om till ett helt klimatneutralt 
samhälle. Det kräver diskussioner 
inte enbart om tekniska innovationer, 
utan också om politiska och ekono-
miska strategier för att nå dit,” säger 
Richard Sarsfield-Hall, projektledare 
på AFRY.

”Fully Decarbonising Europe’s Energy 
System by 2050” är en multiklient- 
studie som genomförts av AFRY som 
undersöker olika alternativ för hur 
målet ska nås. För undersökningen 
har AFRY utvecklat nya analytiska 
modeller för värme- och transport-
sektorerna med befintliga modeller 
för kraftsektorn för att analysera 
och jämföra olika tekniska alternativ 
för att gå mot en energisektor utan 
koldioxidutsläpp. Denna undersök-
ning är unik genom att den under-
söker hela energisystemet i alla 
europeiska länder.

”Det är ganska svårt att vara säker på 
vilka tekniker som kommer att använ-
das om tio eller femton år och vi ville 
visa att vi kan nå målen med tekniker 
som redan finns idag. Modelleringen 
är optimerad för att få stabila resultat 
till lägsta möjliga kostnad i en väldigt 

komplicerad fråga och vi var tvungna 
att införa vissa begränsningar när det 
gäller införandet för att göra modellen 
realistisk,” säger Richard Sarsfield- 
Hall.

Två alternativa spår
Resultatet är ett omfattande analy-
tiskt ramverk. Det mest lovande 
resultatet av undersökningen är att 
det de facto är ett realistiskt mål för 
samtliga tre sektorer i energisyste-
met att bli 100 procent koldioxidfria 
2050. Vägarna mot att uppnå målet 
ändras dock beroende på hur man 
löser de ekonomiska och politiska 
utmaningarna.

I det första spåret avgör och bestäm-
mer marknadskrafterna och ekono-
miska incitament vilka tekniker som 
införs, medan koldioxidintensiva 
bränslen byts ut mot så kallade 
”zero-carbon gases,” det vill säga 
gaser som ger nollutsläpp av koldioxid. 
Dessa gaser är gasformiga bränslen 
som kan ha ett koldioxidavtryck på noll 
längs produktionskedjan. I undersök-
ningen innefattar de valda teknikerna 
och bränslena vätgas och biometan 
liksom avskiljning, användning och 
lagring av koldioxid (Carbon Capture 
Usage and Storage, CCUS).

I detta spår inkluderas dessa bränslen 
och tekniker i energimixen vid sidan av 
förnybara energikällor, kärnkraft och 
biomassa. Fördelen med det första 
spåret är att det kan göra energisyste-
met koldioxidfritt genom att använda 
befintliga gasnätverk och- infrastruk-
turer och ersätta fossil naturgas med 
gasformiga bränslen med noll utsläpp. 
Det är dock endast möjligt om gasin-
dustrin utvecklar mer hållbara tekni-
ker och investerar i användningen av 
biometan, vätgas och CCUS.

Svårt att endast förlita sig på  
förnybara källor
I det andra spåret begränsar sig 
möjligheterna att få bort koldiox-
idutsläppen helt till användning av 
förnybara energikällor, biomassa 
och kärnkraft. Man inför bestäm-
melser för att förebygga i synnerhet 
utvecklingen av bränslen som inte 
ger några koldioxidutsläpp och tillhö-
rande infrastruktur. I många debatter 
om klimatförändringarna lyfts ofta 
övergången till ren elektricitet fram 
som det enda möjliga gröna alterna-
tivet. Man har dock en tendens att 
enbart fokusera på elsektorn och 
därmed bortse från utmaningarna i 
att snabbt ersätta kol, olja och gas 
inom transport- och värmesektorn. 

”Jag är optimistiskt 
inställd och tror att 
om människor verkligen 
vill få bort koldioxid-
utsläppen så kan man
lyckas med det.”

Dagens koldioxidintensiva energisektor, som utgörs av el- och 
kraftproduktion, uppvärmning och transporter, står för huvud-
parten av utsläppen av växthusgaser i Europa – omkring 75 
procent. För att ta itu med detta problem har EUs politiska 
ledare satt upp ambitiösa mål för att få ett energisystem helt 
utan koldioxidutsläpp 2050. Med detta mål tydligt definierat är 
nästa steg att komma på hur vi ska nå dit på ett realistiskt sätt.
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Biomassa kan ersätta några av de 
fossila bränslen som används nu inom 
dessa områden, men för att möta den 
totala efterfrågan behövs det ytter-
ligare elektricitet. Det kan vara svårt 
att enbart förlita sig på förnybara 
energikällor för all elproduktion, delvis 
på grund av att de förlitar sig på goda 
väderförhållanden.

”Jag har hört många som förespråkar 
ett 100 procent förnybart elsystem, 
men det är svåra att uppnå i prak-
tiken. Vår undersökning visar att 
om man inte utnyttjar tekniker som 
exempelvis vätgas eller avskiljning 
och lagring av koldioxid skulle den 
mängd energi som producerades inte 
vara tillräcklig för att säkra kritiska 
samhällsfunktioner, inte minst att 

hålla belysningen på och husen 
varma. Det innebär att det krävs nya 
lösningar eller exempelvis mer kärn-
kraft i mixen, eftersom batterier i sig 
inte kan lagra tillräckligt mycket,” 
säger Richard Sarsfield-Hall.

Viktigt att hålla flera  
alternativ öppna
”På Equinor tror vi att gasindustrin 
på ett betydande sätt skulle kunna 
bidra till att långsiktigt få bort koldi-
oxidutsläppen i energisystemet, och 
slutsatserna av denna undersök-
ning bekräftar vår syn,” säger Johan 
Leuraers på Equinor, en av de kunder 
som är involverade i undersökningen.

För de kunder som deltar i under-
sökningen ger resultaten en inblick 

Det nya analytiska ramverket  
undersöker möjliga vägar mot en  

energisektor fri från koldioxidutsläpp.

i energisektorns framtid och hur 
de kan delta i den mer omfattande 
omställning som krävs. Mer gene-
rella resultat från undersökningen 
har också delats med Europeiska 
kommissionen för att inspirera 
medlemsländerna att vidta åtgärder 
för att drastiskt minska sina koldioxid - 
utsläpp.

”Jag är optimistiskt inställd och tror 
att om människor verkligen vill få 
bort koldioxidutsläppen så kan man 
lyckas med det. Men man behöver en 
realistisk uppfattning om de möjliga 
vägarna dit och vad som krävs för 
att nå målen,” sammanfattar Richard 
Sarsfield-Hall.  •
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Ett flexibelt elnät 
för framtiden

Minst 50 procent förnybar elektricitet till 2030 – så 
lyder EU:s målsättning för framtidens elförsörjning. 
Men när nya energikällor som vind och solkraft inte-
greras i elnätet skapas ett allt mer komplext system 
som kräver förändringar för att fungera effektivt.
AFRY är delaktiga i EU-SysFlex – ett EU-finansierat 
projekt som samlar företrädare från näringsliv, politik 
och forskning för att tillsammans hitta lösningar för 
ett flexibelt och hållbart europeiskt elsystem. 

Omställningen till förnybar energi 
sätter press på elsystemet i Europa, 
som inte är anpassat till energikällor 
vars produktion av el varierar bero-
ende på väder och vind. Det behövs 
ett mer flexibelt elsystem, där pro-
duktionen och konsumtionen bättre 
kan anpassas efter behov. Ett första  
steg mot ökad flexibilitet är att skapa  
ett mer integrerat elsystem i Europa 
där en uppsjö av mindre, förnybara 
och decentraliserade energi källor  
kan tillåtas bidra till balans i elnätet.

OMSTÄLLNINGEN TILL NOLLUTSLÄPP
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”Som jag ser det  
borde energi-
resurserna delas
mycket mer över 
nationsgränserna än
vad som sker idag.”

Andra exempel på systemtjänster är 
reaktiv kompensering, svängmassa 
och flexibel förbrukning och produk-
tion. Fram till idag har systemtjänster 
främst varit en fråga för nationella 
transmissions- och distributions-
systemoperatörer (TSO och DSO), 
men i takt med den ökande andelen 
förnybara energikällor i elnätet och 
ökad elnätskommunikation, föränd-
ras även aktörernas roller och fler 
kan vara med och bidra med system-
tjänster om de tillåts.

De tidigare centrala systemen blir 
nu allt mer decentraliserade då 
den förnybara elen produceras och 
i vissa fall används direkt hos ett 
större antal mindre produktionsen-
heter. Dessutom blir det vanligare 
att konsumenter själva börjar agera 
som så kallade ”prosumenter”, där de 
själva producerar el och sedan säljer 
tillbaka överskottet till elnätet.

Med en mer decentraliserad elpro-
duktion och en ökad elnätskommu-
nikation öppnas möjligheten upp för 
prosumenter och andra aktörer att 
erbjuda diverse systemtjänster för 
att öka flexibiliteten i elnätet. För att 
undersöka hur detta skulle kunna 
gå till rent praktiskt har AFRY inom 
EU-SysFlex varit engagerade i defi-
nitionen av, och marknadsdesignen 
för, nya systemtjänster. Genom att 
skifta fokus från konventionella, 
standardiserade systemtjänster som 
tillhandahålls av stora aktörer till mer 
dynamiska alternativ för många små 
aktörer finns möjligheten att öka 
flexibiliteten i elnätet och i förläng-
ningen öka systemnyttan.

Data är det nya guldet – även  
för elnätet 
Digitalisering har en central roll i 
utvecklingen av nya systemtjänster 
som kan möta kraven för en flexibel 
generering och energilagring. Data 
om produktion och efterfrågan kan 
bidra med värdefulla insikter som 
effektiviserar elanvändningen genom 
att styra elen dit behovet finns. Detta 
blir särskilt viktigt för att ta tillvara 
på den ökande andelen förnybar 
el, då energilagringsmöjligheterna 
kopplade till elnätet fortfarande är 
starkt begränsade.

”I framtiden kommer det strömma 
in stora datamängder från solkraft, 
vindkraft och från hushåll som 
kommunicerar om exempelvis 
kylskåpet är på eller inte. All denna 
data måste hanteras på ett smart 
och effektivt sätt där datan kan 
paras ihop med annan information 
och skapa värde. Det ser jag verkligen 
som kärnan i framtidens elnät,” säger 
Simon Siöstedt.

En gemensam europeisk elmarknad 
kräver dataplattformar som effek-
tivt koordinerar systemtjänsterna. 
En viktig del i projektet har varit att 
utveckla en arkitektur för hur data 
ska kommuniceras mellan olika aktö-
rer över dataplattformar, och efter-
följande krav på datans format.

”Det handlar om att undersöka funk-
tionaliteten hos en typ av dataplatt-
form där såväl TSOs och DSOs som 
privatpersoner som själva producerar 
el ska kunna handla och erbjuda olika 
systemtjänster inom hela Europa. 
Utvecklingen inom elförsörjning går 
snabbt framåt och det är oerhört 
spännande att få vara en del av 
detta,” säger Simon Siöstedt.  •

”Som jag ser det borde energire-
surserna delas mycket mer över 
nationsgränserna än vad som sker 
idag. Ett exempel är Sverige, som 
tillsammans med Norge kan utgöra 
Europas batteri och stödja variabel 
elproduktion så som tysk solkraft 
eller dansk vindkraft vilket skulle 
gagna utbyggnaden av förnybar 
elproduktion i Europa. Detta är i sin 
linda idag men har enorm potential 
i framtiden,” säger Simon Siöstedt, 
utredningsingenjör på AFRY.

Med ett mer integrerat elnät inter-
nationellt väcks nya frågor kring 
vilka tjänster som behöver utvecklas 
för att säkerställa en fortsatt sta-
bil och tillförlitlig eltillförsel. Inom 
ramen för EU-SysFlex undersöker 
därför AFRY nya lösningar inom 
marknadsdesign och data manage-
ment. Förhoppningen är att EU-Sys-
Flex ska resultera i en färdplan som 
beskriver hur EU ska utveckla da-
gens elsystem till ett system som 
kan hantera den stora ökningen av 
förnybar elproduktion som väntar. 
Genom att gemensamt i projektet 
testa möjliga lösningar i faktiska 
pilotprojekt läggs grunden för de 
systemförändringar som krävs för 
att säkerställa ett starkt och grönt 
europeiskt elsystem.

Ökad komplexitet kräver nya  
systemtjänster
Systemtjänster är ett samlingsbe-
grepp för olika slags tekniska egen-
skaper som gör elsystemet både 
stabilt och driftssäkert. Framför allt 
handlar det om att garantera att den 
producerade elen alltid motsvarar 
den som konsumeras, vilket säker-
ställs genom exempelvis frekvens-, 
balans- och spänningsreglering. 
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PROCESSEN FÖRKLARAD

Modellen illustrerar hur systemet 
för en gemensam europeisk platt-
form för datautbyte (DEP) skulle 
kunna se ut. Den nationella data-
hubben tar emot och behandlar 
data om produktion, förbrukning 
och efterfrågan från olika mätare  
och aktörer i elsystemet: marknads- 
 operatörer, nätverksoperatörer 
(TSOs och DSOs), och konsumen-
ter/prosumenter.

Via DEP distribueras sedan data 
från flera nationella datahubbar 
som används för att tillhandahålla 
flexibilitetsapplikationer och sys-
temtjänster med likvärdig interna-
tionell datastruktur. Dessa tjänster 
kan öka flexibiliteten i elsystemet 
och leverera el dit den behövs, utan 
att alla aktörer behöver prata med 
varandra. 

Europeisk 
plattform för 

datautbyte (DEP)

Nationell
datahubb

Flexibilitetsapplikationer

Smarta
mätare

Sub-
meters

Marknads-
operatör

Nätverks-
operatör

Konsument/
prosument
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Uppkopplade bilar  
banar väg för ökad 
trafiksäkerhet

När halkan slår till är det en utmaning att hålla 
hela vägnätet tillgängligt och veta var det  
behöver  plogas och saltas. AFRY samarbetar  
med Trafik verket och Volvo Cars för att förbättra 
fram kom lighet och säkerhet genom att använda 
friktionsdata från uppkopplade bilar. 

Trafiksäkerhet är grunden för ett väl - 
fungerande vägnät. Avsaknad av till-
räckliga säkerhetsåtgärder begränsar 
framkomligheten och kan i värsta fall 
orsaka trafikolyckor. Särskilt viktigt 
är det vintertid när is och snö skapar 
halka som får många bilar på sladd. 
Dubbdäck kan göra en del för att 
minska olycksrisken, men ett funge-
rande underhåll av vägnätet är av- 
görande för trafiksäkerheten. 

”I Sverige finns det omkring 800 väg - 
väderstationer som beräknar risken 
för halka men med   98    000 kilometer 
väg är det i princip omöjligt för  
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dessa att täcka in allt, något som 
gör det svårare att sätta in rätt 
halkbekämpande åtgärder,” säger 
Hawzheen Karim, programledare på 
Trafikverket.

För att bättre täcka in underhållet 
av vintervägarna riktas nu blicken 
mot de som faktiskt finns överallt på 
vägarna; bilarna. Den snabba teknik-
utvecklingen har lett till att moderna 
fordon är utrustade med sensorer och 
avancerad teknik som kan ge värde-
full information om vägunderlaget. 
För att ta tillvara på datan gick AFRY 
samman med Volvo Cars för att i 

projektet ”Digital Winter” gemensamt 
testa nya lösningar där halkdata från 
Volvos bilar kan bearbetas till värdefull 
väglagsinformation för Trafikverket.

Förardata ger nya friktionsinsikter
Sedan 2016 är alla Volvos bilar ut - 
rustade med halkvarningstekniken  
”Slippery Road Alert”, en funktion 
som är utvecklad för att, vid förarens 
aktivering, varna andra Volvobilar 
för halka på vägbanan. Detta görs 
genom algoritmer som analyserar 
sensordata för att uppskatta frik-
tionen mellan däcken och vägbanan.  
När friktionen kan mätas med 

tillräckligt god säkerhet skickas 
friktionsvärdet till en molntjänst 
tillsammans med den position där 
det uppmätts. Där anonymiseras 
informationen och sätts samman 
med rapporter från andra fordon till 
en avgränsad vägsträcka. AFRY har 
tagit fram en teknikplattform som 
samlar och aggregerar den anonymi-
serade datan från Volvo Cars.

”Tidigare har datan bara kunnat 
nyttjas av andra Volvobilar, men 
tack vare vår plattform kan vi ge 
den ett större syfte. Vi har utvecklat 
ett webbaserat gränssnitt utifrån 
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Trafikverkets behov, med kartor som 
pedagogiskt visualiserar friktionen 
på olika vägsegment. Istället för 
att använda få och dyra mätfordon 
skapar denna lösning en mer dist-
ribuerad informationshämtning om 
väglaget som skapar större konti-
nuitet och en bättre helhetsbild,” 
säger Lena Engstedt, sektionschef 
för Intelligenta Transportsystem på 
AFRY.

Under projektets gång har den 
tekniska lösningen visat mycket 
positiva resultat. Data har samlats in 
från omkring 13 000 bilar dagligen 
som alla bidrar till mätningarna. Med 
insikterna från den nya plattformen 
ges Trafikverket bättre möjligheter 
att följa upp saltnings- och snöröj-
ningsarbetet och skapar bättre 
riktade insatser för vägunderhåll. 
Resultatet är säkrare vägar som 
räddar liv. 

Integritetsfrågan central  
i ett uppkopplat vägnät
På sikt kan data från bland annat 
uppkopplade fordon komma att spela  
en större roll för ett säkrare och mer 
effektivt trafiksystem. Kan man ut - 
veckla både drift och regelverk för  
vägarna utifrån fordonsdata kan 
förarna bättre anpassa sig efter stör-
ningar och styra sin rutt för både en 
snabbare sträcka och mindre miljöpå-
verkan. Stina Carlsson på Volvo Cars 
höjer samtidigt ett varnande finger.

”Vi vill alltid vara transparenta med 
hur vi behandlar våra förares data. Vi 
ser positivt på att det utvecklas nya 
uppkopplade funktioner, men det är 
samtidigt viktigt att säkra och förstå 
frågorna kring samtycke och indi-
videns integritet innan nya tjänster 
utvecklas utifrån förardata,” berättar 
Stina Carlsson, uppdragsledare på 
Volvo Cars. •

Plattformen ger värdefull  
information till Trafikverket 
om väglaget. 
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Cirka 13 000 bilar ger  
dagligen information om 
väglaget, jämfört med de 
800 vägstationer som 
finns utplacerade idag. 

i
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Artificiell intelligens, AI, kommer att spela en allt viktigare roll i 
utvecklingen av hållbara städer. Med hjälp av AI kan insamlad  
data om människors och fordons rörelsemönster skapa mer 
energi snåla samhällen och ett säkrare och effektivare transport - 
nät. Men med framväxten av AI väcks också frågor om personlig 
integritet. För AFRY har integritetsfrågan varit central i utveck-
lingen av AI-verktyget Flowity. 

Flowity analyserar videoflöden med 
AI för att kartlägga hur människor 
och fordon rör sig i olika miljöer.
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Ansvarsfull  AI i 
framtidens städer
Växande städer innebär nya utma-
ningar för människor och miljö, med 
ökad belastning på central infra-
struktur som energiförsörjning, 
avfallshantering och kollektivtrafik.  
I allt större utsträckning används 
uppkopplade system för att effek-
tivisera och möta de problem som 
följer med urbanisering och befolk-
ningstillväxt. Men för att det ska 
fungera behövs insamling och analys 
av enorma mängder data som indi-
kerar hur människor lever i staden. 
Med rätt data och AI finns en enorm 
potential att utforma lösningar som 
gör samhället mer hållbart, samti-
digt som det ställer högre krav på 
lösningar som kan säkerställa inte-
gritet och trygghet.

Verktyg för att optimera  
offentliga miljöer
En sådan lösning är Flowity,  AFRYs 
egenutvecklade produkt som 
analyserar videoflöden med AI och 
 omvandlar det till anonymiserad 
data. Systemet använder maski-
ninlärning som gör det möjligt för 
en dator att känna igen objekt, och 
tekniken innebär att en algoritm 

har tränats till att känna igen saker 
i bilder som bara människor kunnat 
göra tidigare – så kallad bildigenkän-
ning. Flowity kan därefter presentera 
både hur många personer eller objekt 
som befinner sig inom ett angivet 
område och hur länge de vistas där.  

Unikt för Flowity är tillämpningen av 
djupa neurala nätverk för rörelseana-
lys, vilken ger en högre grad korrekta 
detekteringar och är mer anpass-
ningsbar jämfört med tidigare tekniker. 
Tekniken möjliggör också detektering 
av objekt i bilden även om de står stilla, 
vilket minskar felmarginalen i rörelse-
analyserna. Informationen kan sedan 
användas för att bland annat styra 
ventilation och värme i en byggnad 
utifrån hur människor använder olika 
ytor och rum.

”Än så länge har vi främst testat 
Flowity hos ett flertal större fastig-
hetsbolag, men vi ser att det finns 
otroliga möjligheter med den här 
spännande tekniken, både för real-
tidsanalyser av olika områden, men 
även som statistiskt underlag för olika 
stadsplaneringsprojekt. Tanken är 

även att Flowity ska kunna integreras 
med andra system, som exempelvis 
digitala tvillingar eller geografiska 
informationssystem (GIS), och på 
så sätt bidra till en fullständig digi-
tal kartläggning av en byggnad eller 
ett kvarter,” säger Per Brendelökken, 
systemutvecklare på AFRY.

Ser ut som en legobit
En central frågeställning som fångas 
upp i projektet är hur människor 
upplever AI som Flowity när den 
introduceras i det offentliga. Käns-
lan av övervakning, att ens rörelse-
mönster och beteende analyseras, 
blir särskilt påtagligt när kameror 
sitter uppe i publika rum. Här blir den 
fysiska, yttre designen av systemet 
avgörande för att skapa förtroende 
hos allmänheten.

”I praktiken fungerar Flowity mer 
som en sensor i en butiksräknare 
än en övervakningskamera, och det 
har vi förstärkt i den yttre designen 
genom att låta den påminna mer om 
en överdimensionerad legobit än en 
kamera,” säger Fredrik Hofflander, 
produktägare av Flowity. 

”AI-teknik kan 
skapa många 
hållbara värden 
– om den används 
på rätt sätt.”
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Flowity kan till exempel detektera 
fordon och ge trafikrapporteringar  
i realtid. 

Etiska frågeställningar
Många gånger är det en utmaning 
att designa ett system som ger en 
så komplett analys som möjligt, 
samtidigt som hänsyn tas till den 
personliga integriteten. Diskussioner 
om individens integritet och data-
säkerhet har haft en självklar plats 
genom hela utvecklingsprocessen 
kring Flowity – särskilt i den initiala 
designfasen.

”Det häftiga med Flowity är att 
fokus hela tiden har legat på 
personlig integritet. Datan ska inte 
bara hanteras anonymt och uppfylla 
GDPR, utan integitetsfrågan har 
haft en självklar plats även i utform-
ningen av designen och funktionen 
av Flowity. Lösningen finns redan i 
verktyget utan att vi behöver förlita 
oss på att datan sen kommer använ-
das etiskt hos en tredje part,” säger 
Fredrik Hofflander.

I praktiken innebär det att ingen 
ickeanonymiserad data eller bild 
sparas. Till skillnad från många andra 
AI-verktyg kan Flowity sköta analy-
sen direkt, utan att någon känslig 
information skickas vidare till en 
sekundär analyskälla. 

”Som vi har designat produkten 
sparar vi aldrig videon utan Flowity 
bearbetar den i realtid. Det enda 
som kommer ut är statistisk data. 
AI-teknik kan skapa många håll-
bara värden – om den används på 
rätt sätt. Därför vill vi säkerställa 
att människor kan känna sig trygga 
när AI som Flowity blir en del av 
det vardagliga livet,” säger Roger 
Tedblad, mjukvaruutvecklare på 
AFRY.  •
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Klimatets räddning eller en störande granne?  
Vindkraftens tillväxt är stark och potentialen stor, 
men vindkraftparkerna rör ofta upp starka känslor.  
Där många ser klimatfördelar och ekonomiska 
vinster, uppfattar lokalinvånare ofta kraftverken 
som ett hot mot närmiljön. Ett exempel där lokal-
bornas positiva inställning istället varit avgörande 
är vindparken Øyfjellet som ska komma att bli en  
av Norges största vindparker.

Medvind på 
norska fjället
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EU har som mål att 20 procent av 
unionens energibehov ska tillgodoses 
av förnybar energi år 2020. Vindkraft 
är en viktig del i omställningen och 
procentuellt sett det energislag som 
byggs ut i snabbast takt. I lilla staden 
Mosjøen i norra Norge samverkar  
AFRY med Eolus Vind för att ut - 
veckla deras nya vindkraftspark 
Øyfjellet, som när den är färdigställd 
kommer att bli en av Norges största. 

”Vi involverades tidigt i processen 
för att analysera vindresurserna och 
säkerställa att vindförhållandena 
var tillräckligt goda. Vindkraftverk 
innebär ett intrång i miljön och därför 
är det viktigt att garantera nyttan,” 
berättar Peter Schelander, projektle-
dare och vindexpert på AFRY.

Byggd på rätt plats kan vindkraf-
ten bidra med stora mängder el med 
 nollutsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser som är skadliga för 
 klimatet. Men för de boende i områ-
det upplevs det inte alltid lika positivt 
att de 180 meter höga kraftverken 
etableras intill. Kraftverken kan bland 
annat hamna i vägen för populära 
vandringsleder och rotorbladen 
genererar ljud som kan vara störande 
för både människor och djur. Som 
brukligt när man bygger vindparker 
så har hänsyn till andra näringar 
och lokala perspektiv varit centralt 
genom hela projektet, framförallt i 
framtagandet av turbinernas place-
ring. AFRY har därför arbetat fram 
en uppställning för de cirka 70 vind-
turbinerna som optimerar energi-
produktionen samtidigt som de inte 
är för påträngande. 

Lokala aktörer såg potentialen
Något som särskiljer Øyfjellet från 
andra vindkraftsprojekt är att Eolus 

Vind har slutit ett elförsäljningsav-
tal med den lokala aluminiumtill-
verkaren Alcoa. Det innebär att de 
1,5 terawattimme el som genereras 
årligen uppe på Øyfjellet kommer 
förbrukas lokalt. Alcoa är den enskilt 
största arbetsgivaren i Mosjøen och 
genom samarbetet kommer man dels 
kunna stärka Alcoas verksamhet, 
men även skapa nya arbetstillfällen 
både under etableringen av vind-
parken och under den efterföljande 
driften.

”Att det är just Alcoa som ser möjlig-
heten här och köper upp elen gör att 
det blir så tydligt vilket värde etable-
ringen får för lokalsamhället, att även 
de ser vilken nytta detta innebär,” 
säger Peter Schelander.

Projektet startade i Mosjøen för över 
tio år sedan då lokala markägare 
hade sett möjligheterna i att nyttja 

Turbinernas placering har varit  
central för att optimera energi- 
produktionen utan att vara  
påträngande.
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”Det är viktigt
att de lokalboende 
känner sig trygga 
med de nya 
kraftverken.”

de hårda vindarna på de närliggande 
fjällen och startat ett lokalt initiativ 
för att anlägga en vindpark. Eolus 
Vind såg det som ett drömprojekt 
och ville se till att den positiva andan 
höll i sig i förverkligandet av visionen. 
2012 kunde de ta över projektet och 
fortsätta utvecklingen på fjället. 

”Vindkraft skapar starka känslor – 
både positiva och negativa. Här har vi 
sett att just en stark lokal förankring 
har varit framgången,” säger Johan 
Hammarqvist, kommunikationschef 
på Eolus Vind. 

Trots att Eolus Vind fick med sig 
det redan starka lokala stödet, var 
dialogen under projektets gång 
fortsatt viktig för att kunna bemöta 
eventuell oro och på bästa sätt till-
godose olika önskemål. Etableringen 
av nya vindkraftsanläggningar inleds 
alltid med en lokaldialog, men det 

finns alltid en risk att det kan upple-
vas som ett ensidigt informerande, 
snarare än en möjlighet att föra fram 
synpunkter. Det har därför anordnats 
regelbundna samrådsmöten med 
människor i närområdet, där också 
AFRY deltagit som expert för att 
besvara allmänhetens frågor. 

”Det finns en stark mytbildning kring 
vindkraft, till exempel vad gäller 
risken för att is som bildats på vind-
turbinernas rotorblad skulle slungas 
iväg. Men det är framförallt en fråga 
om arbetsmiljö för de som jobbar vid 
turbinerna och inget som påverkar 
friluftslivet, något vi också har varit 
noga med att förtydliga för de lokal-
boende. Det är viktigt att de känner 
sig trygga med de nya kraftverken 
och kan känna sig stolta över att 
bidra till både ett starkare lokalsam-
fund och den viktiga klimatomställ-
ningen,” berättar Peter Schelander.  •



48

Hur vi väljer att utforma städer har stor påverkan 
på möjligheterna för både människor och natur att 
trivas och frodas. Vid utvecklingen av Växjös nya 
stadsdel Bäckaslöv har samverkan mellan experter  
från AFRY, kommun och akademi varit central 
för att forma ett gaturum som skapar långsiktigt 
hållbara värden - utifrån flera olika perspektiv.
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Hållbar väg framåt 
när Växjö växer
Bland södra Smålands skogar finner 
vi en stad som ständigt växer – Växjö.  
De sjöar som omger stadskärnan  
be gränsar utvidgningen geografiskt, 
och när staden expanderar är det 
gamla militärområdet Bäckaslöv den 
yta där stadskärnan kan breddas.  
Området ska bli platsen för en ny 
stadsdel med samma namn som 
samlar bostäder, skolor och handel 
intill Växjös skogar och ängar. Att 
bygga en ny stadsdel från grunden 
öppnar upp nya möjligheter för en 
mer hållbar stadsutveckling men 
skapar samtidigt utmaningar när 
olika perspektiv drar åt skilda håll.

Design med människan i centrum 
I det nya Bäckaslöv länkas bostäder, 
naturområden och verksamheter 
samman av ett 1200 meter långt 
stråk som bildar en ryggrad genom 
området. I de första ritningarna 
planerades en boulevard med fokus 
på att skapa en smidig bilfärd genom 
stadsdelen, men Ida Karlsson, land-
skapsarkitekt på Växjö kommun,  
såg ett behov av att tänka om. 

”Ganska tidigt ifrågasatte jag upp-
delningen av den stora boulevarden 
som planerades – en klassisk design 
med bilar på vardera sida om ett 
gångstråk med en trädallé i mitten. 
Jag föreslog att vi skulle placera 
människan i fokus för utformningen, 
snarare än att utgå ifrån att bilarna 
ska dominera,” berättar hon.

AFRY involverades för att tillsam-
mans med kommunen gestalta och 
utveckla planerna för huvudgatan  
till en plats som tar bättre hänsyn  
till både människor och miljö i staden. 
Genom att samla över 30 experter  
från flera kompetensområden – land - 
skapsarkitekter, väg-och vatten- 
ingenjörer, ljusdesigners, geotekniker, 
ekologer och många fler – har AFRY 
kunnat inkludera många viktiga 
perspektiv och ta fram hållbara, tvär-
funktionella lösningar. Resultatet är 
långt ifrån den ursprungliga planen; 
idén om en symmetrisk boulevard  
har ersatts med en asymmetrisk 
esplanad som prioriterar vistelse- 
ytorna i gaturummet. 

”På ena sidan av esplanaden har vi 
breddat trottoaren och skapat ett 
långsamt stråk med sociala ytor 
och grönska, och på andra sidan 
ett snabbare tempo med körbana 
och cykelbana där vi säkerställt 
god framkomlighet,” berättar Emilie 
Ireman, uppdragsledare på AFRY.

Process viktig för att lösa  
komplexa hållbarhetsfrågor
Unikt med Bäckaslöv är att man 
tidigt förstått värdet i samverkan  
mellan flera kompetenser och aktörer.  
Ett tydligt exempel är hur arbetet 
med att skapa utrymme för naturen  
i stadsdelen skett tvärs över olika 
kompetensområden; både för att 
skapa en trivsam miljö, bevara nöd- 
vändiga ekosystemtjänster och 
klimatanpassa området för framtida 
stigande temperaturer och vatten-
mängder. Bland annat har mixade 
trädarter valts ut i samråd med träd-
experter från Sveriges Lantbruks-
universitet för att bidra till ökad 
biologisk mångfald, och plantering   
av biokol i växtbäddarna skapar både 

”När vi samlar 
kompetenser och
samverkar över 
teknikområdena
börjar vi förstå hur
hela systemet 
fungerar.”
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näring för träden och förbättrar  
jordens förmåga att ta upp och 
lagra koldioxid. Dessutom har man 
sett till naturens egna förmåga som 
dagvattensreservoar och nyttjat det 
närliggande grönområdet, där stads-
delsparken planerats för att leda bort 
regnvatten från esplanaden. 

”Det vi har velat åstadkomma är att 
kombinera ett klimatanpassat gatu-
rum och naturområde med utrymme 
för rörelse och lek. Intill stadsdelspar-
ken har vi till exempel skapat en slags 
nedsänkt lekplats, vad vi kallar ’urban 
play,’ som också kan fördröja vatten-
flöden och hindra översvämningar 

vid framtida skyfall,” berättar Emma 
Ekdahl, sektionschef Landskap & Plan 
på AFRY. 

Den främsta utmaningen som 
uppstår när hållbarhet tydligare 
inkluderas i stadsutvecklingen är 
att varje ny aspekt som tas med i 
beräkningen väcker nya frågor. Håll-
bar stadsutveckling är komplext och 
har inga givna svar, och att hitta en 
gemensam riktning för alla teknik-
områden och aktörer som drar åt 
olika håll har varit en utmaning. Både 
Emma Ekdahl och Emilie Ireman tror 
att själva processen är central för det 
slutgiltiga hållbarhetsresultatet.

”Kunskapsbygge gör man ihop, inte 
på sin kammare. Att kunna ha en 
dialog kring arbetet är superviktigt 
för att nå framgång, det har vi sett 
tydligt här,” berättar Emma Ekdahl.

Emilie Ireman fortsätter: ”När vi 
samlar kompetenser och  samverkar 
över de olika teknikområdena börjar 
vi förstå hur hela systemet fungerar; 
först då kan vi hitta de lösningarna 
som består.”   •

Den nya stadsdelen har Växjös 
vackra natur runt hörnet.



51

I stadsdelsparken planeras ett 
gångstråk bland trädkronorna och 

en lekplats som både bjuder in till lek 
och leder bort regnvatten.
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Tack till

AFRY tackar nedanstående kunder:

Drupps
Tracegrow
Sappi
Cavidi
Akademiska Hus
Emschergenossenschaft
Envigas
Equinor
Volvo Cars
Trafikverket
Eolus Vind
Växjö Kommun
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afry.com

AFRYs vision är att erbjuda ledande ingenjörs- och designlösningar för kommande generationer.  
I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs senaste uppdrag och hur vi, tillsammans  
med våra kunder, bidrar till ett mer hållbart samhälle.


