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Resultatredovisning industriförankrade utvecklings- och förprojekt 
 

Projekttitel Diarienummer 
Projektledare 
Organisation 

Halvtids 
redovisning * 

Slut 
redovisning 

Polymera fiberkompositers termomekaniska 
beteende vid brand 

2015-01468 
SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 

 
x 

* Gäller ej förprojekt 
 
Detta dokument är en resultatredovisning för industriförankrade utvecklings- och förprojekt inom 
strategiskt innovationsprogram för lättvikt (SIP Lättvikt). Syftet är att säkerställa att projektet följer 
beviljad projektplan. Nedan följer de förväntningar SIP Lättvikt har på er som projektledare, samt de 
möjligheter vi erbjuder genom att finansieras via programmet. 
 
§1 Förväntningar som programmet har på er som projektledare 

 Den fullständiga projektplanen och/eller ansökan skickas till LIGHTers verksamhetsledning. Gäller även 
modifieringar och förändringar av projektplan.  

 En kontinuerlig dialog sker med LIGHTers verksamhetsledning 
 En presentation av projektet ges varje år på LIGHTers resultatworkshop (Preliminärt maj) 
 En kort presentation av projektet läggs på www.lighterarena.se (teknologiutveckling) samt länkar till och 

från er eventuella projekthemsida. Mall erhåller ni i början projektet 
 VINNOVAs lägesrapporter skickas till info@lighterarena.se 
 Projektet marknadsförs kontinuerligt som ett projekt inom SIP Lättvikt och LIGHTer. Logotyper erhålls 

från LIGHTers verksamhetsledning 
 Eventuella projektavvikelser (t ex avseende tid, resultat, resurser) återkopplas till LIGHTers 

verksamhetsledning 
 Under projektets genomförande följs projektets resultat, mål och effekter kontinuerligt upp 
 Alla IU projekt som finansieras av SIP Lättvikt förväntas leverera resultat som kan användas i 

kompetensutvecklingsaktiveter. En dialog ska hållas kontinuerligt med LIGHTers verksamhetsledning 
(ansvarig kompetens) 

 Vid halvtid redovisas hittills uppnådda resultat till LIGHTers ledning (enligt mall, se detta dokument) 
 Senast 4 veckor efter projektslut redovisas projektets resultat (enligt mall, se detta dokument) 

 
§2 Möjligheter att finansieras via strategiskt innovationsprogram för lättvikt 

o Tillgång till ett brett och stort nätverk genom att delta på LIGHTers och strategiskt innovationsprogram 
för lättviks arrangemang 

o Coachning och stöttning av LIGHTers ledning 
o Marknadsföring av projektet och deltagande parter via hemsida, workshoppar, nyhetsbrev, etc. 
o Prenumeration på LIGHTer News 
o Modellavtal gällande sekretess, IPR m.m. (finns på www.lighterarena.se) 
o Sändlista för projektpartners och deras organisationer 
o Tillgång till många förmåner samt deltagande i LIGHTers teknikgrupp (erfarenhetsutbyte, skapandet av 

nya projekt etc.) genom att bli medlem i LIGHTers Medlemsprogram 

http://www.lighterarena.se/�
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A. Resultatredovisning (gäller endast utvecklingsprojekt) 
 

1. Hur har projektresultaten utvecklat lättviktslösningen med avseende på: 
[max 1 500 tecken per område] 

a. TRL (teknikmognadsgrad, se www.lighterarena.se för förklaringar)  
Beskriv hur TRL har förändrats från start till projektslut. Motivera. 

Text 

b. Viktminskning 
Beskriv på vilket sätt resultaten har givit en viktminskning. Ge konkreta exempel. 
Ange kvantitativ viktminskning. 

Text 

c. Utvecklingstid 
Beskriv på vilket sätt resultaten har givit kortare utvecklingstid. Ge konkreta exempel. 
Ange kvantitativ tidsbesparing. 

Text 

d. Tillverkningskostnad 
Beskriv på vilket sätt resultaten har givit en lägre tillverkningskostnad. Ge konkreta 
exempel. Ange kvantitativa besparingar. 

Text 

e. Miljöpåverkan i LCA-perspektiv 
Beskriv hur resultaten har minskat miljöpåverkan ur ett LCA-perspektiv. 

Text 

2. Implementering av projektresultaten 
Beskriv hur projektresultaten har (eller kommer att) implementeras industriellt. Hur ser 
implementeringsplanen ut? 

Text 

3. Effekter av resultaten – tillväxt, export och konkurrenskraft 
Vad förväntas implementeringen av resultaten innebära för tillväxt, export och 
konkurrenskraft? Resonera och uppskatta. 

Text 

4. Utbildningsmaterial 
Hur har projektet resulterat i material för kompetensutveckling? I vilka former sker 
kompetensutvecklingen och vem ansvarar för det efter projektets slut? 

Text 

http://www.lighterarena.se/�
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5. Branschöverskridande samverkan 
Hur har det branschöverskridande samarbetet fungerat och påverkat projektresultaten? Ange 
om nya branscher har tillkommit under projektet. 

Text 

6. Konkreta tekniska resultat  
Vilka resultat har erhållits i form av demonstratorer, tekniker, processer, tjänster etc? Fyll i 
tabellen nedan. 

 
Resultat i form av demonstratorer (virtuella, 
fysiska), tekniker, processer, tjänster etc 

Konkreta mål, t ex vikt, 
kostnad, tid etc. 

Förväntad implementering i 
kommersiella produkter 

 
Tabelltext (t ex en fysisk demonstrator av en 
betydlig lättare bakaxelbalk för lastbil, eller en 
ny limningsprocess för fogning av stål mot 
kolfiberkomposit.  

 
Tabelltext (T ex 50 % 
viktminskning, 35 % lägre 
kostnad) 

 
Tabelltext (ca 5 år efter 
projektavslut) 

 
7. Måluppfyllnad 

Fyll i tabellen nedan 
 

Mål enligt projektplan/ansökan Måluppfyllelse - halvtid Måluppfyllelse - slut 

 
Tabelltext (t ex 2 artiklar, kurs inom fogning, 2 
demonstratorer)  

 
Tabelltext (t ex 1 st artikel, 0 
demonstratorer) 

 
Tabelltext (t ex 2 artiklar, 1 
demonstrator) 
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B. Resultatredovisning (gäller endast förprojekt) 
 
1. Konkreta tekniska resultat  

Vilka resultat har erhållits i form av demonstratorer, tekniker, processer, tjänster etc? 
 

Vidareutvecklat beräkningsverktyg för brandpåverkade sandwichelement. Beräkningsverktyget kan 
användas för att simulera brandmotståndet vid standardiserade brandprov.  

 

Resultat i form av demonstratorer (virtuella, 
fysiska), tekniker, processer, tjänster etc 

Konkreta mål, t ex vikt, 
kostnad, tid etc. 

Förväntad implementering i 
kommersiella produkter 

Vidareutvecklat beräkningsverktyg för 
brandpåverkade sandwichelement  

Viktreducering av 
brandgodkända sandwich-
element i FRP: 50 % 

 
Ca 5 år 

 

2. Fortsättningsprojekt 
På vilket sätt kommer projektet att utvecklas vidare i en större satsning eller annat program? Om 
det inte blir en fortsättning, förklara varför. 

 

I det gemomförda projektet har en beräkningsmodell för brandpåverkande sandwich element i 
komposit vidareutvecklats. Mekaniska egenskaper vid förhöjd temperatur togs fram för typiska 
materialkombination för fartyg -och byggapplikationer. Materialdatan användes för validering och 
vidareutveckling av modellen. 

I kommande projekt kommer resultaten från förprojektet att användas som ett verktyg under 
utvecklingsfasen av bostadsmoduler för offshoreplattformar och påbyggnader av befintliga byggnader. 
Till skillnad från traditionella konstruktionsmaterial för fartyg och högre byggnader så är 
lättviktsmaterial av fiberkomposit brännbara. Att säkerställa ett fullgott brandskydd även då lätta 
brännbara material använd är av stor vikt och samtidigt ett krav. Med hjälp av beräkningsverktyg kan 
utvecklingskostnader och utvecklingstid minskas. Detta genom att simulera konstruktionens 
brandavskiljande och bärande förmåga vid brand och på så vis minska antalet fysiska utvecklingsprov.    
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