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”RISE testbädd för plaståtervinning 
erbjuder stöd i hållbarhetsfrågor, 
tekniska frågor som rör 
polymermaterial samt frågor som rör 
bearbetning, återvinning, design och 
analys. Vi genomför även 
hållbarhetsanalys och hjälper till med 
frågor kring lagstiftning samt 
utbildning inom dessa områden.”



Aktiviteter inom testbädden

• Pilotprojekt/materialutveckling

• Kommersiella uppdrag

• Innovations- och demonstrationsprojekt
• Utveckling av kompetens och nya tjänster

• Nätverksmöten

• Omvärldsbevakning och kunskapsspridning 

• Utbildningar



81 företag och organisationer

Finnansiering: Västragötaland

regionen, VGR (nuvarande) + 

medlemsavgifter

Projekt inom testbädden: ca 2-3/år

Linked in grupp: ca 120

medlemmar



Testbäddar: hjälper till hela vägen

Testbäddar är en kritisk 
länk mellan företagens 
forskning och 
marknadsintroduktion

• Prototyping

• Provkörningar

• Verifiering

Testbäddar kan agera

• Mötesplats

• Korskoppling av 
branscher & behov

• Korskoppling mellan stora 
och små företag

Testbäddar = en 

effektiv väg genom 

Valley of Death!



Utrustning mekanisk återvinning



Provning/ Analys
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• Mekaniska egenskaper

• Termiska egenskaper

• Material sammansättning

• Kemiskt innehåll, verifiera att den återvunna 
plasten uppfyller lagkrav såsom POPs och 
REACH

• Åldring och långtidsegenskaper

XRF screening, Bly (Pb), Kadmium (Cd), Krom

(Cr), Brom (Br), Kvicksilver (Hg), Klor (Cl)

Phtalates, BPA och TCEP

Alkylphenol ehoxylates (APEO) och aklylphenols

(AP)

Perfluorinated compounds (PFC)

Short chained Chloroparaffines (SCCP)

GC-MS screening, extraction in methanol



Typisk agenda för testbäddsmöten

• Omvärldsbevakning

• Pågående projekt inom RISE och testbädden

• Presentation från deltagare eller inbjudna talare

• Workshop/demonstration

• Nya projektidéer

• Utlysningar/Finansieringsmöjligheter

Nya tekniker
Lagar och regler
Standarder



Accon, Micael Rahm 

• Berätta kort om företaget

• Varför är ni med i testbädden? 

(vad för ni ut av det)

• Har testbädden uppfyllt era 

förväntningar? 



RISE – Research Institutes of Sweden AB ·  010-516 50 00 · info@ri.se · ri.se
Besöksadress: Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg · Postadress: Box 857, 501 15 Borås

Slut


