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Beviljade projekt inom utlysningen Energiriktad 
grundforskning 2018 
Projekt-
nummer 

Projekttitel Stödmottagare Projektledare 

46626-1 Fördelning av flykt vid inmatning av fasta 
bränslen i fluidiserad bädd 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Anders 
Lyngfelt 

46607-1 CyanoFuels, Hållbar produktion av 
solbränslen 

Uppsala universitet Peter Lindblad 

46559-1 Biokemisk omvandling av bark – en 
outnyttjad men rikligt förekommande 
resurs 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Johan 
Larsbrink 

46641-1 Kvantumpunktsändring för fotokatalytisk 
H2-produktion genom solljus 

Uppsala universitet Jiefang Zhu 

46525-1 Tillämpning av packad-fluidiserad bädd för 
energiomvandling 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Magnus Rydén 

46518-1 Svensk petrokultur: lärdomar för en 
omställning till ett hållbart energisystem 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Anna Åberg 

46532-1 Regionala kolbudgetar och 
snabbomställning till ett fossil-fritt 
energisystem 

Uppsala universitet Isak Stoddard 
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47797-1 Män och energi. En genusanalys av olika 
manligheter inom energisektorn.  

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Martin 
Hultman 

46655-1 Nanotråd-perovskittandemsolceller Lunds universitet Magnus 
Borgström 

46621-1 En ny typ av vit ljusemitterande diod med 
grafenkvantprickar 

Linköpings 
Universitet 

Gholamreza 
Yazdi 

46558-1 Partikelmodelling av elektroder för att 
prediktera kapacitetsdegradering i litium-
jon batterier 

Kungliga Tekniska 
Högskolan 

Erik Olsson 

46598-1 Inverkan av mekaniska och elektrokemiska 
processer på kolfibrer i strukturella 
kompositbatterier 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Fang Liu 

46579-1 Hushåll som infrastrukturknutpunkter: 
integration av energisystem från ett 
användarperspektiv 

Linköpings 
Universitet 

Harald 
Rohracher 

46581-1 On-line analys av jästpopulationens 
tillstånd för förbättrad energiproduktion 
genom fermentering 

Lunds universitet Marie F. 
Gorwa-
Grauslund 

46551-1 Ammoniak skapat från Luft, Vatten och 
Solljus - det ideala förnyelsebara bränslet 

Uppsala universitet Johannes 
Messinger 

46595-1 förbättrade termoelektriska material för ett 
hållbart samhälle 

Stockholms 
universitet 

Anja-Verena 
Mudring 

46561-1 Utveckling av nanokompositer som 
energieffektiva permanenta magneter 

Uppsala universitet Roland 
Mathieu 

46517-1 Ett ResursEffektivt Samhälle med hållbara 
processer som använder restströmmar från 
massaproduktion för att producera 
kemikalier för elektrisk energilagring 
baserade på förNYelsebara MATerial 
(RES-NYMAT). 

Uppsala universitet Maria 
Strömme 
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46555-1 Gruvan i energisystemets utkanter – om 
upplagrad elektronik hos svenska hushåll, 
företag och kommunägda verksamheter 

Linköpings 
Universitet 

Björn Wallsten 

46533-1 Utveckling av egenskaper hos lager på 
bäddpartiklar för nästa generations 
förbränning/-förgasning av biomassa i 
fluidiserad bädd 

Luleå tekniska 
universitet 

Marcus 
Öhman 

46658-1 Odling av ternära nitridbaserade nanostavar 
som pseudo-substrat och nano-strukturer 
för högeffektiv optoelektronik 

Linköpings 
Universitet 

Ching-Lien 
Hsiao 

46519-1 Flexibla termoelektriska oxider som 
kraftkällor och för värmeåtervinning 

Linköpings 
Universitet 

Per Eklund 

46563-1 Effektiva solenergiomvandlare baserade på 
halvledarnanoteknik 

Linköpings 
Universitet 

Galia Pozina 

46605-1 Kartläggning av stress relaterad till jäsning 
av syngas - mot en effektiv omvandling av 
CO och CO2 till bioetanol 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Yvonne 
Nygård 

46564-1 Högeffektiva solceller baserade på blyfria 
dubblel-perovskitlegeringar 

Linköpings 
Universitet 

Feng Gao 

46526-1 Uppkonvertering av fotonenergier i fastfas: 
Nya material för att bryta Shockley-
Queisser gränsen 

Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

Bo Albinsson 

 


	Beviljade projekt inom utlysningen Energiriktad grundforskning 2018



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		beviljade-projekt-energiriktad-grundforskning-2018-lista.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
