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WARGÖN INNOVATIONS  
TEST- OCH DEMOANLÄGGNING

Wargön Innovation erbjuder tekniska resurser, kompetens och 
de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från 
idé-stadie till färdig produkt. I vår nybyggda test- och demo- 
anläggning finns proesshall, labb, möteslokaler och ytor för  
produktvisningar – en fysisk miljö där framtidens material kan  
utvecklas. Wargön Innovation kompletterar andra svenska inno-
vationsmiljöer som har bioråvara eller återvunnen råvara som bas.



HÅLLBARA MATERIAL FÖR  
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Utveckling av nya hållbara material är nödvändig för att minska vår 
miljö- och klimatpåverkan. Sverige har hög indu strikompetens och 
är rikt på råvaror, inte minst skog. Det ger utmärkta möjligheter att 
etablera produktion av hållbara material och skapa nya jobb inom 
en cirkulär bio baserad ekonomi. 

I Sverige finns också världsledande forskning och många inno-
vations idéer, men tyvärr stannar alltför många innovationer på 
idé-stadiet idag. Det vill Wargön  Innovation ändra på.

Wargön Innovation finns i Västra Götalands regionen som har en 
målmedveten ambition att stärka innova tioner som förädlar bio-
råvara och som tar vara på r esurser för att skapa nya material. En  
ambition helt i linje med globala, nationella och regionala mål om 
fossil oberoende och resurseffektivitet. 



VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT 
MED BREDD OCH VARIATION

FRÅN FOSSILA MATERIAL TILL 
FÖRNYBARA OCH ÅTERVUNNA

De flesta material som tillverkas av olja kan också  göras av skogs-
råvara. Dessutom finns det oändliga möjligheter att använda 
många andra växter och grödor. 

Att ta fram nya material är avgörande eftersom mycket av dagens 
produktion är ohållbar. I den globala plasttillverkningen används 
nästan bara fossila råvaror, endast en mycket liten del består av 
biomaterial. Samma sak gäller textilier. Mer än 60 procent av alla 
textilier består av fossil råvara och den andra stora textilråvaran, 
bomull, är extremt resurskrävande att odla. Bomullsproduktionen  
i världen kräver bland annat vattenmängder som motsvarar att 
tömma Vänern två gånger per år. 

En annan stor utmaning är att hitta bra användningsområden för 
uttjänta material, till exempel textilier av olika slag. Idag eldas sto-
ra mängder textilier som skulle kunna återanvändas eller material-
återvinnas.

Wargön Innovation bidrar till att hitta lösningar på de här utma-
ningarna. Vi gör det tillsammans med innovatörer, entreprenörer, 
akademi, institut och andra samverkansparter.

Sjukvårdsprodukter av biobaserade material kan ersätta många 
fossil baserade engångsartiklar.

Inom jordbruket kan exempelvis odlings- och marktäcknings- 
dukar tillverkas av nedbrytbar cellu losa. 

Nya systemlösningar och affärsmodeller utvecklas för att 
återanvända och återvinna ut tjänta textilier. 



VI LOTSAR INNOVATIONER 
FRAM TILL MARKNAD

Varje materialinnovation är unik och det krävs skräddarsydda  
upplägg som matchar de behov som idén behöver för att komma 
vidare från labbets gramskala. 

Wargön Innovation bygger projekt i samverkan där material- 
innovationer guidas genom alla viktiga faser inom produkt- och  
affärsutveckling. Prototyper tas fram, egenskaper utvecklas och 
verifieras och affärspotentialen värderas. Produkten eller tjänsten 
kan här testas i mindre skala på sin väg mot större produktions- 
volymer och marknadsintroduktion.

Vår organisation är liten och flexibel, och vi kan medverka i alla  
delar av utvecklingsprocessen. Vi har tillgång till metoder, kom-
petens, teknisk utrust ning samt ett nätverk av entreprenörer,  
högskola, universitet, företag och forskningsinstitut. Framför- 
allt har vi det  genuina engagemang som krävs för att en idé ska 
nå hela vägen fram till en produkt eller tjänst som är redo att  
kommersialiseras. 
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Nybyggnad

Situationsplan

BRA KOMMUNIKATIONER  
OCH NÄRA MARKNADEN

5 km till Trollhättans/Vänersborgs flygplats. 55 minuter till och  
från Stockholm/Bromma. 100 km till Göteborg Landvetter Airport. 

Nära till de stora vägstråken; riksväg 42 och 44, E45, E20, E6. 

X2000 går direkt från Stockholm till Vänersborg. Goda tågförbin- 
delser finns även till Oslo, Karlstad, Göteborg och Köpenhamn. 

4 000 lastfartyg går via Göta älv mellan Vänern  och Väster havet  
varje år. Planer finns på att  flytta nuvarande hamn i Vänersborg till  
det mer strategiska läget i Vargön. 

Vargön ligger mycket nära Skandinaviens befolknings mässiga  
mittpunkt, det vill säga den plats som har kortast väg till den  
skandinaviska marknaden med 19 miljoner invånare. 

100 000 invånare i närområdet  och 
stor industriell kompetens.

VI FINNS DÄR NY BAS - 
INDUSTRI VÄXER FRAM

Att Wargön Innovations test- och demoanläggning  
ligger just i Vargön vid Vänersborg är logiskt. Här vid  
Göta älv har det drivits pappersindustri sedan 1800- talet. 
När den sista pappersmaskinen monterades ner 2008 föll 
det sig naturligt att hitta nya användningsområden med  
råvaror från skogen som utgångspunkt. 

Idag utvecklar Vänersborgs kommun Wargöns Innovations- 
och industripark med inriktning på energi, miljö och innovation.

Vår test- och demoanläggning spelar en nyckelroll för områ-
det. Fördelarna med att finnas nära ett innovationsnav är stora. 
Här finns plats för både innovationsutveckling och nytänkande 
entreprenörer som vill ta en position i den nya basindustrin för 
hållbara material. Det är en framtidsbransch som växer, inte minst 
i Västsverige. 

Wargöns Innovations- och industripark har ett attraktivt läge med 
228 000 m2 byggklara ytor. Här finns också planer på att bygga en 
ny hamn.  
 
För mer information: 
www.vanersborg.se/wargon
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En del av Innovatum. Finansierat av EU genom Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun. 

Besöksadress:
Wargön Innovations 
test- och demoanläggning
Mälderistvägen 1, Vargön


