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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) 

 Metalldeponering med additiv tillverkning 
Projekttitel på engelska (max 80 tecken) 

Metal deposition through additive manufacturing methods 
Akronym (max 10 tecken)   

 METTHRAM 
Erbjudande   

  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  nej 

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

Metall deponering med additiva tillverkningsmetoder kan förbättra egenskaperna hos komponenter 

jämfört med om de tillverkats med konventionella tillverkningsmetoder. Den främsta fördelen med additiv 

metalldeponering är den höga bygghastigheten jämfört med nuvarande pulverbäddmetoder för 3D-

printning. Hastigheten kan vara så mycket som 15 gånger högre. Teknologin är redan idag i drift i den 

kapitalintensiva gasturbinindustrin för titan och nickelbaserade legeringar. METTHRAM syftar till att 

sprida tekniken till fler branscher och till andra legeringssystem som höghållfasta stål och 

aluminiumlegeringar. 

Sammanfattning på engelska (max 1500 tecken) 

Metal deposition using additive manufacturing (AM) methodologies can enhance components made using 

conventional manufacturing methods. The main attraction in using metal deposition is the high build rate 

compared to conventional powder-bed AM technologies. The rate can be up to 15 times higher. It is also 

a technology known to work in titanium-based and nickel-based alloys in the capital intensive gas turbine 

industry. METTHRAM aims at expanding the technology to a wider spectrum of the Swedish industry and 

to new metal alloying systems such as steels and aluminium.  

Startdatum Slutdatum 

 2019-09-01 2022-06-30 
Totalt sökt stöd (SEK) 

 4 800 000 
Total medfinansiering (SEK) 

4 800 000 
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1. Projektets idé 
Projektet syftar till att bredda användningen av metalldeponering med robotiserade metoder till 

annan industri än gasturbinsektorn och samtidigt att bredda användningen till andra material än titan 

och superlegeringar. Andra industrisektorer kan också dra nytta av den högre bygghastigheten i 

metalldeponering jämfört med pulverbaserade additiv tillverkningsteknik. I projektet deltar två 

företag, ett som bygger fordon och ett som tillverkar aluminiumdetaljer. För båda företagen 

kommer robotiserad metalldeponering att tillåta att man bygger lättare detaljer med större mängd 

smarta finesser inbyggda i komponenterna. Företagen kan därmed dra nytta av en effektiviserad 

tillverkningsteknik vilket innebär lägre energiförbrukning i tillverkningsskedet och lättare detaljer 

vilket innebär lägre energiförbrukning i användningsskedet. Båda företagen tror mycket på tekniken 

och har egna strategier för användning av additiv tillverkning, och har också speciellt anställd 

personal för att driva satsningen. Vid ett lyckat resultat kommer tekniken i kommersiell drift redan 

inom några år. 

 
2. Projektets bidrag till programmålen 
Projektet arbetar med en metod som är prövad för höglegerat material. Syftet med projektet är att 

använda samma teknik för låglegerat material och aluminium. Med teknik från projektet kan lättare 

komponenter som är mer slutanvändartillämpade tillverkas. I projektet ingår också en del som går ut 

på att träna personal i industriföretagen som deltar i projektet i att använda tekniken. Både praktiskt 

i tillverkningen och teoretiskt i beräkningar och produktionsplanering. Sammantaget gör det att vi är 

förvissade om att tekniken har en framtid och att den kommer att öka företagens effektivitet. 

 
3. Projektets aktörskonstellation 
Projektets framgång hänger på att forskningsutförare och industriföretag kan samarbeta och föra 

över kunskap mellan parterna. Forskningsutförare är Högskolan Väst (HV) och Swerim. HV 

koordinerar projektet och har erfarenhet och utrustning för robotiserad metalldeponering. Swerim 

har lång mekanisk provningserfarenhet och svetserfarenhet och kommer i projektet att utföra all 

mekanisk provning och även studier av resultatet på mikronivå. Industriföretagen är BAE Systems 

Hägglunds och Hydro Extrusion Solutions. BAE Systems som tänker sig att använda tekniken att 

tillverka komponenter i chassiet och underredet på de fordon de tillverkar. Viktbesparingar där 

kommer att komma till nytta i driften av fordonet. Hydro vill minska antalet geometrier i sin 

strängpressning av aluminium och ha så få generella geometrier så möjligt och sedan att bygga på 

aluminium där det behövs för att uppfylla kundens krav på geometri. Färre och enklare geometrier 

ger effektivitetsbesparingar i tillverkningen och i logistiken med efterbearbetningen. Samtliga 

aktörer är aktiva i AM-arenan i Sverige och är vana att samarbeta i forskningsprojekt. 
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