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IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och KTH har haft ett samarbetsavtal sedan december 2013. 

Organisationerna avser att fortsätta stärka samarbetet långsiktigt, och IVL ingår nu som ett av KTH:s 

strategiska partnerskap. Sverige och världen står inför akuta och långsiktiga hållbarhetsutmaningar som 

kräver samverkan mellan forskning och samhällsaktörer inom industri, offentlig sektor och 

civilsamhälle. IVL och KTH har olika och kompletterande styrkor när det gäller teknik och hållbar 

utveckling. Genom samarbetet bidrar organisationerna till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar 

utveckling. 

 

I en omvärld under snabb förändring krävs partnerskap med kontinuerlig dialog både på ledningsnivå 

och verksamhetsnivå, för att utveckla och upprätthålla ett stabilt samarbete. Även som en följd av ett 

ökande behov av bred interdisciplinär kompetens, som efterfrågas i bland annat offentlig 

forskningsfinansiering, finns ett behov av samverkan. Forskningssamverkan är dessutom speciellt 

motiverad av ett ökande behov av starka infrastrukturer och demonstratorer.  

Samverkan skall ske inom utbildning, forskning och innovation och av särskilt intresse är utveckling av 

forskningssamarbeten inom områdena klimat, vatten, digitalisering, förnyelsebar energi, transporter, 

hållbart samhällsbyggande, resurseffektiva produkter och återvinning samt miljöteknik och ergonomi. 

Övergripande mål 

IVL och KTH stärker varandra genom att ha kompletterande styrkor, roller och kompetens. Det 

övergripande målet är att utveckla ett långsiktigt partnerskap mellan IVL och KTH som bygger på 

ömsesidig nytta och att båda parter utvecklar kunskap och tillämpning genom gemensamma 

forskningsprojekt och personutbyten. Samarbetet syftar dessutom till ökad synlighet internationellt 

och nationellt genom gemensam publicering och gemensamma seminarier, samt till ett ökat 

samhällsgenomslag när det gäller hållbar utveckling. 

Av speciell vikt är det gemensamt ägandet av Hammarby Sjöstadsverk som regleras i ett separat avtal. 

Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forsknings- och 
innovationsarbete. 

IVL och KTH utvecklar nu ett fördjupat samarbete för att gemensamt utveckla forskning, utbildning 

och innovation.  

Medverkan av IVL i KTHs grundutbildningar samt gästföreläsningar är välkomna inslag liksom KTH-

forskares medverkan i IVL-arrangemang. Samverkan innefattar också IVL:s insatser för handledning 

av studenter och forskarstuderande vid KTH samt möjligheter för personal anställd vid IVL att delta 

och bidra till KTH:s forskarutbildning, inom ramen för gemensamma forskningsprojekt. 
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Organisation 

Organisering av samarbetet utvecklas och följs upp utifrån förslag som diskuteras vid undertecknande 

av detta Memorandum of Understanding. Mer specifika målsättningar för det fortsatta arbetet samt 

hur det ska organiseras formuleras i ett gemensamt måldokument. 

Årlig uppföljning 

Beslutade aktiviteter följs upp vid ett årligt möte mellan ledningarna för IVL och KTH. Vid samma 

möte ges tillfälle att diskutera omvärld, trender, framtida utmaningar, samt till uppdatering och 

revidering av måldokumentet.  

Kommunikation 

Kommunikation med anledning av denna avsiktsförklaring sker bland annat genom att parterna 

informerar om denna avsiktsförklaring på sina hemsidor. Extern kommunikation görs av parterna 

utsedda kontaktpersoner, dessa kan vara flera såväl hos KTH som hos IVL beroende på samarbetsfält. 

Parterna är medvetna om att detta Memorandum of Understanding utgör ett uttryck för parternas 

avsikter och att det följaktligen inte ska medföra några bindande rättigheter eller skyldigheter dem 

emellan. 

Stockholm, den 29 maj 2020 

IVL 

Marie Fossum Strannegård 

VD 

Kungliga Tekniska högskolan 

Mikael Östling 

Prorektor 




