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Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får således inte innehålla 

konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. Den ska skickas in till programkontoret för 

Lättvikt: info@lighterarena.se. 

 

Projektsammanfattning 
(max 1 sida exklusive nedanstående tabell, publik) 
Projekttitel på svenska (max 80 tecken) 

Björkbark-komposit för bilar 
Projekttitel på engelska (max 80 tecken) 

Birch Bark Composite for Automobiles  
Akronym (max 10 tecken)   

BBC4A  
Erbjudande   

x   Genomförbarhetsstudie  

  FoI-projekt 

Projektet bygger vidare på resultat från ett tidigare projekt  

 ja, med stöd från Vinnova (Projekts diarienummer: diarienummer) 

 ja, med stöd från finansiär (avser offentlig finansiering).  

 nej 

Projektet är   i sin helhet samma projekt som har insänts till annan finansiär, nämligen: finansiär  

 i delar samma projekt som har insänts till annan finansiär, nämligen: finansiär 
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs 

 ja x  nej 

Sammanfattning (max 1500 tecken) – Denna ska skrivas så att en extern bedömare ska kunna förstå syftet och innehållet i projektet. 

Bilindustrin i Europa styrs idag mycket av lagkrav som ELV direktivet (End-of-Life Vehicles) där en 

återvinningsgrad på 95% gäller samt krav på CO2 reduktion till 95 g/km år 2021. Syftet med den 

branschöverskridande studien är att undersöka möjligheten att ta fram nya lättare och billigare 

kompositer till bilar. Detta nytänkande har medfört flera möjligheter och potentiella 

tillämpningsområden, som är av intresse för både Volvo Cars och Holmen. Hos Holmen Iggesund, 

förbränns idag 70 000 ton/år björkbark som de vill få en ny möjlig avsättning för. Volvo Cars å sin sida vill 

ersätta dagens tunga mineralfyllningar i sina plaster med ett lätt och miljövänligt material för att därmed 

minska bilens vikt och CO2 utsläpp. I det här sammanhanget är björkbark av intresse då det är 10 gånger 

lättare än de flesta mineraler. Exempelvis, dagens komposit innehåller 50:50 (vol%) av polypropen (PP) 

och talk och har en densitet på 1800 kg/m3. Om mineralet (talk) ersätts av med björkbark, blir densiteten 

endast 600 kg/m3. Det innebär att vikten av kompositen sänks med 2/3 delar jämfört med dagens 

komposit av samma volym. Det betyder, för en bil som V90, att vikten av bilen kan sänkas med upptill 

7%. Huvudmålet med denna studie är Proof of Concept. Nya kompositer, som består av olika 

typ/mängder av plast/bark (inner-, ytterbark och båda delar) kommer att beredas och testas samt 

förhållandet mellan nya kompositers egenskaper och materialets matrix (plast/bark kombinationer) 

kommer att kartläggas. Potentialen hos det nya kompositmaterialet kommer demonstreras genom 3D 

printing med FDM (Fused deposition modelling) och eventuell formsprutning. 

Sammanfattning på engelska (max 1500 tecken) 

The automotive industry in Europe is today governed greatly by statutory regulations such as the ELV 

directive (End-of-Life Vehicles) where a recycling rate of 95% applies and requirements for CO2 reduction 

to 95 g/km in 2021. The purpose of the cross-industry study is to explore/examine the possibility to 
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produce new lighter and cheaper composites for cars. This new idea offers several opportunities and 

potential areas of application that are of interest to both Volvo Cars and Holmen. At Holmen Iggesund, 

today, 70,000 tonnes/year of birch bark is treated as a production-waste and burned (for heat). Hence, 

to be used instead as a raw material is obviously appealing. Volvo Cars, for its part, wants to replace 

today's heavy mineral fillers in its plastics with light and environmentally friendly ones, thereby reducing 

car weight and CO2 emissions. In this context, birch bark is superior as it is about 10 times lighter than 

most minerals. For example, a composite containing 50:50 (vol%) of polypropylene (PP) and talc has a 

density of 1800 kg/m3. If the mineral (talc) is replaced by birch bark, the density becomes only 600 kg/m3. 

This means that the weight of the composite is lowered by 2/3 compared to today's composite of the 

same volume. This may mean that for a car like the V90 the weight of the car is lowered up to 7%. The 

main objective of this study is proof of concept. New composites consisting of different type/quantity of 

plastic / bark (inner, outer bark and both) will be tested and produced. Relationships between the 

properties of new composites and material compositions (plastic/bark combinations) should be 

established. The potential of the new composite material will be demonstrated through 3D printing and 

injection molding. 

Startdatum Slutdatum 

 2019-09-01 2020-08-31 
Totalt sökt stöd (SEK) 

 800.000 
Total medfinansiering (SEK) 

1000.000 

 
1. Projektets idé 
Syftet med den branschöverskridande studien är att undersöka möjligheten att ta fram nya lättare 
och billigare kompositer till bilar. Detta nytänkande har medfört flera möjligheter och potentiella 
tillämpningsområden, som är av intresse för både Volvo Cars och Holmen. Holmen Iggesund vill få 
undersöka en ny möjlig avsättning för sin björkbark, som idag går endast till förbränning. Volvo 
Cars å sin sida vill ersätta dagens tunga mineralfyllningar i sina plaster med något lätt och 
miljövänligt för att därmed minska vikten och CO2 utsläppen. I det här sammanhanget är 
björkbark intressant då den är 10 gånger lättare än de flesta mineraler.  

 
2. Projektets bidrag till programmålen 
Detta nytänkande har medfört flera möjligheter och potentiella tillämpningsområden, som är av 
intresse för både Volvo Cars och Holmen. Hos Holmen Iggesund, förbränns idag 70 000 ton/år 
björkbark som de vill få en ny möjlig avsättning för. Volvo Cars å sin sida vill ersätta dagens tunga 
mineralfyllningar i sina plaster med ett lätt och miljövänligt material för att därmed minska bilens 
vikt och CO2 utsläpp. I det här sammanhanget är björkbark av intresse då det är 10 gånger lättare 
än de flesta mineraler. Exempelvis, dagens komposit innehåller 50:50 (vol%) av polypropen (PP) 
och talk och har en densitet på 1800 kg/m3. Om mineralet (talk) ersätts av med björkbark, blir 
densiteten endast 600 kg/m3. Det innebär att vikten av kompositen sänks med 2/3 delar jämfört 
med dagens komposit av samma volym. Det betyder, för en bil som V90, att totala vikten av bilen 
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kan sänkas med upptill 7%.  En annan beräkning ger vid handen att kostnaden för nya kompositen 
kan bli minst 20% lägre. 
3. Projektets aktörskonstellation 
Samverkan mellan skogsbolaget Holmen och Volvo Cars samt RISE är branschöverskridande. Varje 
projektpartner bidrar med sin kompetens och sina resurser längs värdekedjan. Holmen sitter på 
spetskompetensen vad avser skogsråvaran björkbark. RISE har spetskompetens att utveckla 
biokompositer i det här fallet med björkbark till möjlig fyllmedelsråvara. Volvo Cars är 
behovsägaren i projektet och har som mål att använda lättviktsmaterial för att minska vikten hos 
bilen och därmed CO2 utsläppen. Koordinator docent Li Yang och Göran Flodberg, PhD, som 
vetenskaplig rådgivare. Skogsbolaget Holmens projektledare Rauni Seppänen, PhD. Volvo Cars 
projektledare Maria Klingberg, Lic.  
 

http://www.vinnova.se/

