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Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer:

Röster om lättvikt
LIGHTer jobbar för att bygga samverkan mellan
projektparter och stärka hela leverantörskedjan.
Det har vi verkligen lyckats med i X-Shell-projektet
som byggt förtroende kring volymproduktion av
vävförstärkta termoplastkompositer.
ANDERS HOLMQVIST, INXIDE

QuesTek arbetar med att utveckla nya
högpresterande legeringar och skräddarsy
material för specifika tillämpningar. Lättvikt
har stor betydelse för många av tillämpningarna vi arbetar med, till exempel inom bil- och
flygindustrin. LIGHTer är ett utmärkt forum
för att få information och förstå industribehov,
och som nystartat småföretag är LIGHTer
även en viktig mötesplats för att hitta sam
arbetspartners.

Vi har börjat
jobba med
innovations
partners för
att hitta nya ingångar till
smarta materialkombinationer i syfte att utveckla lätta, hållbara
och cirkulära produkter. Avancerad simulering är också något som vi planerar att
införa mer, vi har fram till nu haft svårt att
arbeta med simulering i de kombinationer
där trä är huvudråvara.

IDA BERGLUND, QUESTEK EUROPÉ

ÅSA LIDÉN, IKEA OF SWEDEN

Det handlar inte längre om att optimera ett material genom en ny konstruktion.
Det gäller att öka det interdisciplinära arbetet, till exempel mellan system, material
och struktur. När vi i framtiden pratar om multifunktionella material handlar det inte
om två, utan tre, fyra eller fem funktioner. Men det är en stor utmaning för många företag att
börja ifrågasätta den ursprungliga råvaran i etablerade produkter.
PETER LINDE, AIRBUS, TYSKLAND

LIGHTer med sin
internationella
konferens är ett
intressant nätverk
på alla sätt, en
möjlighet att hitta
samarbeten mellan
studenter från andra
universitet. För mig
som doktorand är också den direkta
kontakten med företagen ovärderlig.
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Sveriges första kolfiber
kompositbro lyftes på plats
i Malmö i september 2017.
Förutom att den är lätt är
utmattningshållfastheten vida överlägsen
stål och betong, plus att landfästet blir
billigare eftersom bron är så mycket lättare.

WILHELM JOHANNISSON, KTH

FREDRIK WETTERMARK, KOMPOSITBROAR SVERIGE

”LIGHTer har hittat sin framgångsmodell
med samarbete tvärs över flera teknik
discipliner och längs hela värdekedjan.
Nästa steg är att våga ta ännu större
steg med hjälp av innovativa projekt.”

Framtidens test- och demomiljöer i fokus
LIGHTer gick in i andra 3-årsetappen som strategiskt innovationsprogram under 2017.
Positiv återkoppling från finansiärer och utvärderare gav oss fortsatt arbetsro och
förstärkte känslan att vi är på rätt väg. Det känns otroligt stimulerande att få vara med
och utveckla nya teknologier och innovationer som driver lättviktsutvecklingen och på ett
avgörande sätt påverkar svensk konkurrenskraft.
För att vässa oss ytterligare har vi skruvat på
verksamheter, både fördjupat och breddat verksam
heter, och lagt en plan för hur vi kan kommunicera
resultat så att de verkligen når ut till lättviktsaktörerna.
Tack vare aktiva och kreativa medlemmar utvecklas
också nya medlemsförmåner hela tiden i vårt medlems
program. Vi gläds åt att 70 % av alla industriföretag
som är engagerade i LIGHTer är småföretag. Det inne
bär att vi kan fungera som en arena för hela industri
sektorn och det finns potential för mångas framgång.
Tre teman har varit ledstjärnor för oss under året.
För att ge Lättvikts-Sverige mera skjuts har fokus legat
på att involvera hela leverantörskedjor i våra satsning
ar, att utveckla framtidens test- och demomiljöer samt
inte minst skapa rätt förutsättningar för innovativa
projekt. Leverantörskedjor utvecklar vi bland annat
med hjälp av ett helt nytt arbetssätt som vi kallar
LIGHTer Småföretag. Inom test och demo har vi
startat en testbädd för framtidens produktion av lätta
produkter med smarta materiallösningar.

Formerna för innovativa projekt börjar nu utvecklas
inom LIGHTer Academy, vår långsiktiga akademiska
forskningssatsning.
Många givande workshoppar har också genomförts,
som inspirationsdag kring industriell digitalisering,
resultatworkshop kring infrastrukturprojekt och
LIGHTer International Conference med ca 100 del
tagare från sex olika länder.
Under 2017 har det blivit än tydligare hur alla intres
senter måste samarbeta för att skapa lättviktsinno
vation; tvärs över flera teknikdiscipliner, längs hela
värdekedjan och mellan många olika aktörer och inno
vationsprogram. LIGHTer har sedan start arbetat för
gränsöverskridande satsningar och vi börjar nu skörda
frukterna av våra strävanden. Vi vill tacka er alla för
gott samarbete och givande resultat 2017. Vi ser fram
emot att tillsammans möta spännande utmaningar
2018!
Cecilia, Fredrik och Jenny
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LIGHTer

Vår värdegrund

– En strategisk satsning
för Sveriges framtid

Vår värdegrund beskriver vår syn på relationerna mellan partners, finansiärer
och medarbetare inom LIGHTer och relationerna med andra aktörer. Värdegrunden
är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och innovation. Våra fyra värdeord är
hållbarhet, förnyelse, öppenhet och samverkan.

Kraven på lättare produkter ökar inom alla branscher, då lättvikt spelar en avgörande roll
för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Svensk industri är alltså helt beroende av
att ligga långt framme inom lättviktsutvecklingen för att skapa de konkurrensfördelar som
krävs på en global marknad.
Att samordna gränsöverskridande lättviktssatsningar
på ett fokuserat och effektivt sätt är en nyckel till
framgång. LIGHTer har utvecklats till ett självklart
nav, en nationell och branschöverskridande lättvikts
arena där organisationer, företag, forskningsinstitut,
akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och
myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier,
testmiljöer och människor.

För att nå våra långsiktiga resultat arbetar vi nu
årligen med en fördjupad omvärldsanalys av lättvikts
området. Lättviktsagendan fungerar som en tydlig
strategisk karta för oss och inför de närmaste årens
arbete betonar vi särskilt utmaningar kring en samlad
satsning på test- och demoanläggningar, hur vi stärker
hela leverantörskedjan och hur vi tätar gapet mellan
strategisk forskning och industriell utveckling.

LIGHTer driver både det strategiska innovations
programmet Lättvikt (SIP Lättvikt) och LIGHTer
Medlemsprogram. SIP Lättvikt är en långsiktig
satsning på flera etapper, finansierad av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Etapp 2 påbörjades
2017 och avslutas 2019. Under det gångna året har
SIP Lättvikts budget ökats med 25 Mkr vilket är ett
erkännande av att vi gjort ett bra jobb. Dialogen med
finansiärerna utgår från en gemensam strävan att nå
de effektmål som beskrivs i Lättviktsagendan.

Alla organisationer som har ett intresse för lättvikt
och har ett svenskt organisationsnummer kan med
verka i LIGHTers satsningar, och bidra till att Sverige
blir ett av de ledande länderna när det gäller lättvikts
utveckling. Det som gör LIGHTer speciellt är vår
branschövergripande samverkan och att våra aktivi
teter spänner över hela TRL-skalan (teknikmognads
grad) från grundforskning, via tillämpad forskning till
demonstration och kommersialisering. Aktiviteterna
kompletterar varandra för att snabbt och effektivt ta
FOU-resultat till kommersiella produkter.
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HÅLLBARHET
Vi tänker hållbart. Det är utgångspunkten för hela vårt uppdrag och är ett
kriterium i alla projekt och aktiviteter som drivs inom LIGHTer. Allt vårt
arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom miljöomsorg, energi
effektivitet och hållbar utveckling i stort. Vi stödjer aktivt våra projekt att
bygga upp kompetens bland annat med hjälp av vårt verktyg för hållbar
hetsstöd. Målet är att säkerställa ett positivt miljöbidrag vid projektets slut.

SAMVERKAN
FÖRNYELSE

ÖPPENHET

Vi tänker nytt i alla led. Alltifrån
hur vi samarbetar och skapar nya
arbetsprocesser, till hur vi utfor
mar finansieringsverktyg eller hur
vi tar oss an tekniska utmaningar
inom lättvikt. Vi tänker också
nytt i vårt sätt att kommunicera,
bland annat genom att öka mobi
liteten mellan olika aktörer. 2017
har vi utvecklat en internationell
strategi för lättviktsområdet,
tagit fram finansieringsverktyget
LIGHTer Småföretag och vidare
utvecklat LIGHTer Academy som
är vår långsiktiga akademiska lätt
viktssatsning.

Vi är en öppen arena – för alla.
LIGHTer vänder sig till näringsliv,
akademi, institut, finansiärer,
samhälle och andra aktörer som
arbetar för att stärka Sveriges
konkurrenskraft inom lättvikt.
Små och medelstora företag är extra
viktiga för oss, liksom att få yngre
förmågor att växa, både inom aka
demin och näringslivet. Vi arbetar
hårt för ett normkritiskt synsätt i
våra verksamheter. Genom att se,
bejaka och stärka mångfalden av
kompetenser vill vi snabbt, och på
nya sätt, nå bättre formulerade mål
tillsammans.

Vi skapar synergier – för att nå
världsklass. Vårt innovations
program är gränsöverskridande
med projektdeltagare från flera
branscher och leverantörsnivåer,
och med akademi och institut som
viktiga medspelare. Via regionala
noder arbetar vi för att stärka
framtida innovationskraft i små
och medelstora företag. Samarbetet
mellan universitet och högskolor
fördjupas inom våra strategiska
forskningsområden. Vi u tvecklar
också ett nära samarbete med
finansiärer och beslutsfattare.

Sveriges första kolfiber
kompositbro lyftes på plats i
Malmö i september 2017.

HIGHLIGHTS
2017

Ge
LättviktsSverige
mera
skjuts

Låt oss illustrera ett spännande,
intensivt och kreativt 2017 med
hjälp av fyra händelser, vilka alla
visar på bredd och spets i LIGHTers
verksamhet. Exemplen beskriver
intressanta samarbeten som stärker
tillväxten i mindre företag, genererar
akademisk forskning och industrinytta samt utvecklar internationell
konkurrenskraft.
Lamera kortar utvecklingstider
– från månader till veckor
Simuleringsverktyg ger små, forsknings
intensiva företag möjligheter att minska
leveranstiden radikalt till sina kunder
inom ny lättviktsteknologi. Ett exempel
är Lamera AB som har tagit ett nytt steg
i sin verksamhet. Företaget utvecklar
och tillverkar kundspecifika, formbara
sandwichmaterial (Hybrix™) med höga
krav på styvhet, hållfasthet, precision och
prestanda. I ett projekt inom LIGHTer
utvärderade företaget ett lämpligt dator
stött konstruktionsverktyg för form
ningssimulering som gör att de kan
leverera en ny produkt till kund på 6–7
veckor istället för på 6 –7 månader.
– Vi har nu kunskaper som garanterar
hög precision i materialegenskaperna och
vi kan leverera stora produktionsvolymer
på upp till 300 000 kvm/år, säger Bengt
Nilsson, VD och Ramin Moshfegh,
teknisk chef på Lamera.

Nya forskningssatsningar
i LIGHTer Academy

Bild 1–4: LIGHTer International Conference.
Bild 5: Fasadbeklädnad av Hybrix™ av anodiserad aluminium på bostadsfastigheter
i Stockholm. Leverans 2017.
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Bild 6: Montering av industriinnertak av Hybrix™ i rostfritt utförande, takyta
ca 2 100 m2 och 75 % viktsbesparing jämfört med alternativet solid rostfri plåt.
Leverans 2017.

LIGHTers långsiktiga akademiska forsk
ningssatsning går in i sin andra etapp och
byter samtidigt namn till LIGHTer Aca
demy. Det som framför allt är nytt är att
det tillkommer två seniora forskare, två
nya företag och fem industriforsknings
institut. Dessutom kommer LIGHTer

Academy arbeta med fler innova
tiva projekt, fler industrianpassade
workshoppar och populärveten
skapliga redovisningar av arbetet.
LIGHTer PhD network arbetar i
nära samarbete med LIGHTer
Academy. Intresset från nätverkets
över 50 doktorander är mycket
stort.

Sveriges första
kolfiberkompositbro
Det tog bara en timma att lyfta
på plats Sveriges första kolfiber
kompositbro i Malmö. Bron är
en lättviktare. Den väger 17 ton,
vilket ska jämföras med en betong
bro i samma storlek som väger
ca 80 ton. Investeringskostnaden
för kompositbron är något högre
än för motsvarande betong- eller
stålkonstruktion, men det vägs upp
av minskade underhållsbehov.
Utmattningshållfastheten är över
lägsen stål och betong, dessutom
blir kostnaden för landfästet
lägre då bron är så mycket lättare.
Projektet ”FALCON – Lättvikts

lösningar i fiberkomposit för fram
tidens infrastruktur” har bidragit
till att beställare och leverantör
nått hela vägen fram.

Ett steg närmare
Europas lättviktskluster
Under 2017 har LIGHTers inter
nationella strategi arbetats fram,
tillsammans med en handlingsplan
för de närmaste åren. Ett exempel
på aktivitet som kommer att starta
är att coacha de pågående natio
nella projektgrupperna till att gå
vidare till internationella projekt.
Det skulle växla upp nationella
satsningar med internationella
medel och samtidigt ge fler svenska
företag möjlighet till internationella
samarbeten inom lättviktsområdet.
Under hösten 2017 togs några nya
steg i LIGHTers internationella
förankring. En studieresa till tyska
test- och demoanläggningar gene
rerade direkt nya samarbetsinitiativ
samtidigt som vår internationella
konferens hittat sin plats på den
europeiska lättviktskartan.

Ta ett helhetsgrepp
på test- och demo
anläggningar

Stärk hela värde
kedjan – från globala
industrier till små
och medelstora
företag

Täta gapet mellan
strategisk forskning
och industrins
utveckling

2017 i korthet

Styrelse

Det har hänt mycket under 2017. Här kommer en sammanfattning:

Ingegerd Annergren, Scania
(ordförande)

Över

320

unika organisationer
har deltagit i LIGHTers
aktiviteter sedan vi
startade hösten
2013.

74 medlemmar.

Över
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småföretag
har fått LIGHTer
Prototyp- och
processcheckar.

Vi har
tagit fram en
internationell
strategi.

LIGHTers
medlemsprogram – nu

70%

av alla industriella
intressenter inom LIGHTer
är små och medelstora
företag.

Uppbyggnad av
2 nya industriella
utbildningar, ”In-service
failure analysis of composite
structures” och webbkursen
”Gjutning – från idé till funk
tionell design”. Sammanlagt
har nu 12 industriutbildningar
tagits fram och genomförts
med över 375
deltagare.

Det är
fortsatt stort intresse
för doktorandnätverket
som nu har totalt

51

doktorander
inskrivna

En test- och demo
anläggning för lättviktsprodukter har etablerats
tillsammans med tre andra
strategiska innovations
program. Vi har fått 17 Mkr
i finansiering fram
till 2020.

Vi arbetar med
att ta fram en regional
strategi inom LIGHTer.
Totalt pågår arbete med
att bygga upp noder i

5 regioner
8
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LIGHTest

– Västra Götaland, Blekinge,
Småland (Jönköping), Halland
och Östergötland.

nya avsnitt av
Lättviktspodden.
Nu finns det totalt sju
avsnitt att lyssna
på.

Vår fjärde övergripande
doktorandkurs startades.
11 nya studenter är inskrivna.
Totalt har över

41 personer

genomgått doktorandkursen.

Henrik Runnemalm, GKN Aerospace
Kaj Fredin, Volvo Cars
Erik Sandahl, AB Volvo
Tomas Ireman, Saab
Lisa Kjellén, Höganäs

Vi har påbörjat
arbetet med att koppla
ihop våra långsiktiga
effektmål med de tekniska
resultaten i projektet.

Fyra nya
doktorander från
LIGHTer PhD network har
disputerat, vilket kommer
att uppmärksammas med
diplomutdelning på
LIGHTer resultatworkshop 2018.

Start av 6 nya
industriförankrade
utvecklingsprojekt
inklusive förprojekt, nu
totalt 48 projekt.

Fredrik Winberg, Biteam
(vice ordförande)

Fyra LIGHTerworkshoppar har
genomförts, varav en
tillsammans med fyra
andra innovationsprogram
och en internationell
lättviktskonferens.

Avslutning
av de första tre
årens arbete inom vårt
strategiska forskningsområde
”Modellering”. En ny treårsperiod
har blivit godkänd. Vi har snart åtta
seniora deltidsanställda forskare som
utvecklar området långsiktigt tillsammans
med LIGHTers professorer och
studenter under det nya namnet

LIGHTer Academy.

Bengt Nilsson, Lamera
Hans Hansson, Swerea
Dan Zenkert, KTH
Mats Landervik, DYNAmore Nordic

Ledningsgrupp
 ecilia Ramberg, Swerea IVF
C
(verksamhetsledare)
 redrik Stig, Swerea SICOMP
F
(vice verksamhetsledare)
 nders Sjunnesson, GKN Aerospace
A
(ansvarig industriförankrade utvecklingsprojekt
och ansvarig LIGHTer teknikgrupp)
 ars Nyborg, Chalmers
L
(ansvarig strategiska forskningsområden)
 ats Oldenburg/Eva-Lis Odenberger, LTU 
M
(ansvarig forskarnätverk)
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Det svenska lättviktslandskapet
LIGHTer bildar ett nav för svensk kompetens- och teknikutveckling inom lättvikt. Den totala svenska
lättviktsexporten uppskattas till mer än 50% av Sveriges totala export och lättviktsaffären, i form av
forskning och utveckling, beräknas till närmare 10 miljarder kronor per år.
Totalt har över 300 o
 rganisationer engagerat sig i lättviktsutvecklingen sedan vi startade hösten 2013.
Följande organisationer har deltagit i LIGHTers aktiviteter och utvecklingsprojekt under 2014-2017,
är medlemmar i LIGHTer och/eller skrivit på stödbrev för lättviktsagendan:

3DS Simulia Nordics
3nine
ABB
Acreo Swedish ICT, SME Development
Aerospace Cluster Sweden
AGA Gas
Agaria
AGES Casting Unnaryd
AIM Sweden
Alfa Laval Lund
Altair Engineering
Amtek Components Sweden
Andrénplast
AP&T Sweden
Aplicator
Arsizio
Arvalla
Ateljé Bo Olsson
Atlas Copco Construction Tools
Ausferritic
Autokaross i Floby
BAE Systems Hägglunds
BASF
Bendiro
Biteam
Blackwing Sweden
Blatraden
Bodycote Värmebehandling
Bombardier
Borealis
Borgstena Group Sweden
Brogren Industries
Bröderna Bourghardt
Bulten Sweden
Business Region Göteborg
C Lindhe Xtend
CAE Value
Camp Scandianvia
Cargotec
Cascade Control
Case 5
CCG/DIAB Group
Cell Impact
Centerlöf & Holmberg
Centriair
Cerotech
CEVT
Chalmers tekniska högskola
Clean Motion
Combitech
Composite Design Sweden
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Composult Composite Consulting
Compraser Lab
Comptech i Skillingaryd
Conexim
Colmeo
Corebon
Covestro Global Services AG/ Sweden Filial
Devex Mekatronik
DIAB International
Dynamic Robotic Solution
DYNAmore Nordic
Ecotraffic
EFD
Elitkomposit
Elmia
ELU
Energimyndigheten
Engel Sverige
EnginSoft Nordic
Envirotainer Engineering
Erteco Rubber and Plastics
ESI -Scandianvia / Efield
Essve Tech
Examec Group
Exova Materials Technology
Faiber
Fiber-X
Fordonskomponentgruppen (FKG)
Flexprop
Followit
Force Technology Sweden
FOV Fabrics
Framtiden
FS Dynamics Sweden
Fueltech Sweden
Fundo Components
Geely
Gestamp HardTech
Getrag Ford Transmissions Sweden
GKN Aerospace Engine Systems Sweden
Gleitmo Technik
Graphensic
Gränges
GVV (Gatu & Väg Väst)
Göteborgs Stad
Göteborgs Tekniska College
Handelshögskolan
HBG Teknopress
Hermanders
Hexicon
Hifab

HiQ
Holsbyverken
Husqvarna
Hydroforming Design Light
Höganäs
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
IKEA of Sweden
Impetus Afea
Indexator Materials Technology
Innolite Design
Innovatum
Inuitive Aerial
Inocean
Inxide
Ionbond Sweden
IUC Dalarna
JDP Konsult
Juteborg
K.D. Feddersen Norden
KB Components
Kenpo Sandwich
Kinnarps
Klippan Safety
Kompositbroar
Kungliga Tekniska Högskolan
Lamera
LeanNova Engineering
Lecor
Lidhs Förvaltnings AB
Lightness by Design
Ljungby Komposit
Ljunghäll
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Tekniska Högskola
Macromould Modell & Form
Malmö Högskola
Malmö Stad
Marabu Scandinavia
Marstrom Composite
MAX IV Laboratory
Melodea Ltd
Midnight Composites
Midsummer
Mindmatter
MMK Automotive
Mobile Composite Solutions Sweden
Modul-System HH
MTS Systems Norden

Teknikföretagen
Nayo
TPC Components
NCC
Jönköping University
Nevs
Trafikkontoret Stockholms Stad
Nimbus
Trafikverket
Nordic Aircraft
Trifilon
NovaCAST System
Triple Steelix/Jernkontoret
Novator
Tydén & Partners
Oerlikon Balzers Sandvik Coating
Uddeholms
Optocomp GVAB
Ultrapolymers Nordic
Outokumpu Stainless
Uppsala universitet
Ovako Hofors
VA-Automotive
Oxeon
Valmet Power
Parker Hannifin
Water Jet Lego Ronneby
Permanova Lasersystem
Water Jet Sweden
Perpend
Velox
Plastal
Wematter
Plastinject
Wephton Idé
PODCOMP
Winfoor
Polymercentrum Sverige
Vinnova
Precuratum
Viskadalens Produktion
Prodelox
Voestalpine Böhler Welding
PU Consulting
Volvo Personvagnar
QuesTek Europe
Volvo Technology
Region Jönköpings län
WSP Sverige
RUAG Space
ÅF Industry
Ryds Båtar
Örebro Universitet
Saab Aeronautics
Saab Barracuda
Safeman
Sandvik Coromant
Triple Steelix
Sapa Technology
Scania CV
SeaTwirl
Seco Tools
Semcon Sweden
Svenskt
SHT-Smart High Tech
Aluminium
Siemens
Silverdal Innovation Network
SIO Grafen
Regionala lättviktsnoder:
SKF
Västra
Götaland, Östergötland,
SKF Mekan
Småland (Jönköping), Halland
Smoltek
och Blekinge
RISE Research Institutes of Sweden
Sperle Consulting
SSAB
Produktionstekniskt
SSPA Sweden
Centrum (PTC)
Swedish Steel Yachts
Steel Tech i Alingsås
Stena Aluminium
Stena Metall
SAFER
Stena Recycling
SwedFoam Development
Swedish Waterjet Lab, Cefur, Ronneby Kommun
SwedNanoTech
Svensk Kompositförening
Fordonskomponent
Svenska Gjuteriföreningen
gruppen
Svenska Tanso
Svenskt Aluminium
Swepart
Lighthouse
Swerea
Swerea IVF
Swerea KIMAB
Swerea MEFOS
Swerea SICOMP
Offshore Väst
Swerea SWECAST
Svetskommissionen
Swt Development
Södertälje Science Park
Talent Plastics Göteborg
TechROi Engineering

Centrum för
Högpresterande
Stål (CHS)

ECO2 Vehicle
Design

Jernkontoret

Compraser Labs

Casting
Innovation
Centre

S-LÄSS /
E-LASS

Mörkblå prick: Medlemmar i LIGHTer
Ljusblå prick: Intressenter i LIGHTer
Rutor: Centra med lättviktskompetens
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Kontakta oss gärna

Verksamhetsledare
och programchef
Cecilia Ramberg
070-780 60 52
cecilia.ramberg@swerea.se

Vice verksamhetsledare
Fredrik Stig
076-784 43 25
fredrik.stig@swerea.se

Programadministratör
Katinka Ernstsson
070-780 61 40
katinka.ernstsson@swerea.se

En nationell branschöverskridande lättviktsarena, www.lighterarena.se
En nationell lättviktsarena för företag, forskningsinstitut, akademi, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. HOSTED BY SWEREA

Med stöd från:
STRATEGISKA
INNOVATIONSPROGRAM

