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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) 

Tvärbunden och kolfiberförstärkt formpressad termoplast 
Projekttitel på engelska (max 80 tecken) 

 Crosslinked and PRESS formed reinforced thermoplastics 
Akronym (max 10 tecken)   

 xPRESS 
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. 

Om EU:s klimatmål för 2050 ska uppnås så måste ca 64% av nyproducerade fordon 2050 drivas med 

elmotor och fordonsflottans medelvikt måste ner ca 28%, jmf med 2016 års medelvikt enligt en OECD-

studie från 2017. Lagkrav som reglerar tillåtna utsläppsnivåer driver också på omställningen. 

Viktminskningen kommer att vara viktig oavsett drivlina; sänkt rörelsemotstånd minskar energibehovet 

och därmed utsläppen från förbränningsmotorer och ger rimlig räckvidd för eldrivna fordon som i annat 

fall behöver enorma batterier/bränsleceller. Dessutom krävs totalt lägre mängd material till lättare 

komponenter. Detta blir allt viktigare då allt fler människor ska dela på begränsade mängder råvaror. 

Kolfiberkompositer utpekas ofta som materialet som ska ersätta stål, och åstadkomma denna viktreduktion 

utan att äventyra krocksäkerheten. Men att helt byta material är en enorm omställning. Att använda nya 

material till lokala förstärkningar av stålstrukturer, och tillverkningsteknik som kräver liten omställning 

av befintlig, etablerad produktion kan vara det snabbaste sättet att åstadkomma viktreduktion av fordon. 

Projektets syfte är att testa ett nytt material- och tillverkningskoncept med kortfibrig, kolfiberförstärkt, 

tvärbunden nylon som:  

- kan användas som lokal förstärkning av fordonskomponenter och sänka komponentvikt >20% jämfört 

med förstärkningar av höghållfast stål, 

- är lämpligt för högvolymsproduktion av fordonskomponenter till rimlig kostnad, 

- kan ge lättvikt och krocksäkerhet mer kostnadseffektivt jämfört med förimpregnerad kolfiber (prepreg), 

-  även bör kunna användas för kostnadseffektiv produktion av större fordonskomponenter vilket skulle 

bidra till större total viktreduktion av fordon.   
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Sammanfattning på engelska (max 1500 tecken) 

To reach EU's climate target for 2050, about 64% of newly produced vehicles in 2050 must be powered 

by an electric motor and the vehicle fleet's average weight must be about 28%. Legal requirements that 

regulate permitted emission levels also drive the transition. Reduced resistance to movement reduces the 

energy requirement and thus the emissions from internal combustion engines and provides a reasonable 

range for electric vehicles that otherwise need huge batteries / fuel cells. In addition, a total lower amount 

of material is required for lighter components. This is becoming increasingly important as more and more 

people are sharing limited amounts of raw materials. Carbon fiber composites are often predicted as the 

material to replace steel, and to achieve this weight reduction without compromising crash safety. But 

completely changing material is a huge change. Using new materials for local reinforcements of steel 

structures, and manufacturing techniques that require little conversion of existing established production 

can be the fastest way to achieve a weight reduction of vehicles. The purpose of the project is to test a new 

material and manufacturing concept with short-fiber, carbon-fiber-reinforced, cross-linked nylon which: 

- can be used as local reinforcement of vehicle components and achieving lower component weight> 20% 

compared to reinforcements of high-strength steel, 

- is suitable for high-volume production of vehicle components at a reasonable cost, 

- can give light weight and crash safety more cost-effective compared to pre-impregnated carbon fiber 

(prepreg), 

- should also be used for cost-effective production of larger vehicle components, which would contribute 

to a greater total weight reduction of vehicles 

Startdatum Slutdatum 

  20190902 20190831 
Totalt sökt stöd (SEK) 

 800 000 
Total medfinansiering (SEK) 

210 000 

 
1. Projektets idé 
[Beskriv kortfattat vilken frågeställning projektet tar sikte på, projektets angreppssätt och vad som 

är nytt jämfört med tidigare ansatser. Beskriv kortfattat det förväntade resultaten och leveranserna 

och vilka som är de tänkta mottagarna/användarna av dessa. Beskriv kortfattat vad som är nästa 

steg efter avslutat projekt, vad ska man göra med resultaten och leveranserna och vem/vilka 

ansvarar för detta? Hur och när sker en industriell implementering av resultaten?] 

Projektets syfte är att testa ett nytt material- och tillverkningskoncept med kortfibrig, 
kolfiberförstärkt, tvärbunden nylon som:  

- kan användas som lokal förstärkning av fordonskomponenter och sänka komponentvikt >20% 
jämfört med förstärkningar av höghållfast stål, 

- är lämpligt för högvolymsproduktion av fordonskomponenter till rimlig kostnad, 

- kan ge lättvikt och krocksäkerhet mer kostnadseffektivt jämfört med förimpregnerad kolfiber 
(prepreg). 

-  även bör kunna användas för kostnadseffektiv produktion av större fordonskomponenter vilket 
skulle bidra till större total viktreduktion av fordon.   
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Om projektresultaten visar att det tänkta konceptet är realiserbart och både tekniskt och 
ekonomiskt intressant för medverkande företag blir ett fortsättningsprojekt aktuellt. Troligtvis 
skulle då också fler företag vara intresserade och kunna ingå i ett utökat konsortium. Om ett 
fortsättningsprojekt blir aktuellt, dvs om material- och tillverkningskonceptet fungerar så kommer 
stor vikt att läggas på att utvidga konceptet till att omfatta biobaserad nylon och återvunnen 
kolfiber. En lyckad genomförbarhetsstudie ger dessutom en stor möjlighet att i ett eventuellt FoI-
projekt snabbare öka i TRL-nivå. Vi förväntar oss att genomförbarhetsstudien tar upp projektet till 
TRL-nivå 3 och att nivån i ett eventuellt FOI-projekt kan ökas till TRL 5-6.  

 

 

 
2. Projektets bidrag till programmålen 
[Redogör kort för en logik som går från projektets resultat/leveranser via dess användning till att 

en effekt realiseras inom Strategiska innovationsprogrammet Lättvikts programmål.]  

Projektets mål är därför att tillverka en demonstrator med ett nytt material- och 
tillverkningskoncept som skulle kunna möta fordonsindustrins krav. Om konceptet fungerar väl 
bör det vara användbart i många olika typer av fordonskomponenter. Därmed skulle konceptet 
kunna bidra signifikant till fordonsindustrins nödvändiga omställning.  

Projektet passar in på innovationstemana lättare med mixade material, lättare med lägre 
kostnader och lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar.   

 
3. Projektets aktörskonstellation 
[Beskriv kortfattat och tydligt hur projektets aktörskonstellation garanterar rätt kompetens för att 

framgångsrikt genomföra projektet och hur samverkan sker. Ange alla deltagare i konstellationen.] 

 

Projektets konsortium är branschöverskrivande där bilindustrin (CEVT och GESTAMP) kan ta del av 
kunskap som mestadels finns hos flygindustrin där NEXAM har sina största kunder och 
erfarenheter. Vid ett utökat forskningsprojekt finns planer på att utöka konsortiet med ytterligare 
företag, speciellt från flygindustrin. CEVT är ett innovationscenter för Gelly Group som utvecklar 
fordonsteknik som möter morgondagens krav på den globala marknaden. CEVT grundades 2013 
och har sedan växt snabbt och sysselsätter idag ca 2000 personer. NEXAM är ett SME företag med 
labb, testning och uppskalningsutrustning för utveckling av tvärbindare. Den nuvarande 
produktionskapaciteten av tvärbindare för polyamidindustrin är omkring 10 ton/år. Nexam har 
möjlighet att öka produktionen genom att använda flera företag i Europa som 
tillverkningspartners. Gestamp HardTech har en lång erfarenhet av att utveckla presshärdade 
komponenter till fordonsindustrin och är utvecklingscenter för presshärdning inom 
Gestampkoncernen. Har ambitioner att kunna utveckla och leverera hybrid- och 
kompositstrukturer till fordonsbranschen i stort och även till andra branscher. RISE SICOMP leder 
projektet och har djup kompetens inom kompositmaterial (materialutveckling, 
beräkningsmetoder, konstruktion, tillverkning och provning).  
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