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Forskningsinstitutet Swerea IVF
etablerar verksamhet i Oslo
Swerea IVF öppnar nu en filial i Oslo med fokus på tjänster inom områdena textil
och lättvikt. Tyngdpunkten för Swerea IVF Norge ska vara att erbjuda kemiska
analyser, Oeko-Tex® certifiering samt forsknings- och utvecklingstjänster med
fokus på design, konstruktion och produktion av lättviktsprodukter.
Den nya filialen är redan etablerad i Torshov,
Myrens Verksted, en industripark i centrala
Oslo. Täta samarbeten har också etablerats med
forskningsinstitutet Sifo, Statens institutt for
forbruksforskning, och NSK, Nasjonalt Senter
for Komposittkompetanse.
Kemikalieinnehåll i kläder - allt viktigare att
ha koll på för näringslivet
Bakgrunden till satsningen är en breddning av
Swerea IVFs certifieringstjänst Oeko-Tex®.
Certifieringen har en viktig roll inom svensk
textilindustri där den bidrar till säkrare
produkter på marknaden vad gäller kemikalieinnehåll. Behoven av ökad kunskap om
kemikalieinnehållet i importerade textilier har
ökat markant i samband med att en stor del av
textilproduktionen flyttat till Asien. Genom

Swerea IVF Norge kommer vi att aktivt erbjuda
certifieringen även till norsk textilindustri. I
samband med etableringen blir Swerea IVF
också officiellt certifierande organ i Norge.
– Swerea IVF Norge erbjuder nya spännande
möjligheter för Swerea IVF att utvecklas på den
norska marknaden. Vi ser mycket positivt på att
starta Swerea IVF Norge. Tillsammans med
Sifo kommer vi att erbjuda starka tjänster för
det norska näringslivet, säger Mats Lundin, vd
Swerea IVF.
– Vi ser mycket positivt på utvecklingen av
Swerea IVF Norge och det samarbete som vi
bygger upp tillsammans. På sikt kommer detta
att stärka norskt näringsliv, säger Arne Dulsrud,
vd Sifo.

Vi förser tillverkande och produktutvecklande företag med avancerade forsknings- och konsulttjänster. Målet är att snabbt omvandla ny teknik
och nya metoder till praktisk nytta. Även offentliga institutioner vänder sig till oss för att utveckla produkter och processer som bättre hushåller
med jordens ändliga resurser.

