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En nationell och branschöverskridande lättviktsarena
LIGHTer skapar en effektiv struktur för utveckling av
teknologier, testmiljöer och människor. Människor med unik,
multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. Vi är en
arena för samverkan mellan företag, forskningsinstitut, a kademi,
branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter – och
vårt syfte är att på ett effektivt sätt skapa konkurrenskraft åt
svensk industri.
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LIGHTer har fått förtroendet att leda och utveckla S
 trategiskt
innovationsprogram Lättvikt. Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska
innovationsprogrammen, varav Lättvikt var ett av dem. Totalt har
17 program beviljats. Motivet till vårt program är att lättviktsteknologi är ett av Sveriges industriella styrkeområden.

FREDRIK WINBERG

AB Volvo

Strategiskt innovationsprogram Lättvikt

Strategiskt innovationsprogram Lättvikt är en långsiktig satsning som bygger på den Strategiska forsknings- och innova
tionsagendan för lättvikt. Etapp 2 sträcker sig från 2017 till 2019.
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Målsättningen är att SeaTwirl inom några år ska tillverka vindkraftverk i Sverige. Då kommer den kompetens vi kan plocka upp inom
LIGHTer att vara till stor nytta. Om vi ska vara konkurrenskraftiga
måste vi tillverka lätt, rationellt och effektivt.
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Verksamhetsledare Cecilia Ramberg, vice verksamhetsledare Fredrik Stig och programadministratör Katinka Ernstsson ser tillbaka på ett
händelserikt och utvecklande 2018 för LIGHTer.

Lättviktsområdet fortsätter att växa,
utvecklas och internationaliseras
2018 har präglats av förnyelse. Lättviktsarbetet har internationaliserats och fördjupats, i
enlighet med Lättviktsagendans prioriteringar. Det är inspirerande att nätverkets aktörer är
så djupt dedikerade i vår gemensamma uppgift – att skapa lättviktslösningar som minskar
klimatpåverkan och samtidigt ökar Sveriges industriella konkurrenskraft.
Efter fem av tolv år som strategiskt
innovationsprogram är vi varma i
kläderna och har lärt känna varandra. Under 2018 har nya resultat
skapats längs hela teknikmognadstrappan och bidragit till innovationsutveckling. Exempelvis fick
LIGHTer Academy en utmärkelse
för att ha bidragit med en av världens tio mest betydelsefulla vetenskapliga artiklar inom sitt område. I
andra änden av TRL-skalan har nya
lättviktsprodukter lanserats, både
från mindre leverantörer och stora
exportföretag. Det känns mycket
stimulerande!
Utmaningen är att hela tiden
förbättra vårt arbetssätt. Under
2018 har vi därför haft flera förändringsarbeten igång. Vårt medlemsprogram har fått nytt och stärkt
innehåll och LIGHTer Produktoptimering har startats som ett industriellt drivet nätverk. På kommunikationsområdet har en ny webbsida

lanserats och vi har förbättrat vårt
nyhetsbrev, som nu skickas ut på
både svenska och engelska.
Vi har fortsatt att driva våra tre
fokusområden. I vår strävan att nå
större tekniksprång har vi infört
en ny projektform som vi kallar
genomförbarhetsstudier och för att
stärka leverantörskedjorna har vi
förbättrat vårt finansieringsverktyg
LIGHTer Småföretag. Inom test
och demo har vi avslutat flera pilotprojekt med bra resultat.
Lättviktsutveckling gör bäst samhällsnytta när vi samarbetar brett
med andra sektorer. Därför hade
vi under 2018 för första gången en
workshop tillsammans med byggindustrin. Det ledde till nya möten
mellan transportmedelsindustrin
och byggsektorn som ger visioner
om innovativa framtidslösningar
för husbyggande med lättviktsteknik. På vår Framtidsworkshop, som
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var lite av ett avstamp för nästa
Lättviktsagenda, berättade bland
annat Stora Enso om hur svensk
skogsindustri arbetar för att ställa
om till biobaserade lättviktsmaterial
i förpackningar.
Tillsammans med fyra andra
strategiska innovationsprogram
arrangerade vi också Digi Demo
Day. I år handlade det om hybridfogning. Vårt mål är att visa upp en
helhet kring digitaliserade testbäddar och öka industrins användning
av tillgängliga resurser.
Vi vill säga stort tack till alla
som varit med och skapat kreativa
samarbeten med värdefulla resultat.
Det är ett privilegium för oss att
få göra denna lättviktsresa tillsammans med er!
CECILIA, FREDRIK
OCH KATINKA

Branschöverskridande
samarbete ger oss nyckeln
till framgång

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

Lättviktsteknologi spelar en avgörande roll för att minska miljöpåverkan
och öka tillväxten. Därför ökar kraven på lättare produkter inom
alla branscher. För att skapa de konkurrensfördelar som krävs på
en global marknad, måste svensk industri ligga långt framme inom
lättviktsutvecklingen.
LIGHTer är Sveriges nationella och branschöverskridande lättviktsarena. Där
möts företag, forskningsinstitut, akademier, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.
Alla är välkomna!
Det som gör LIGHTer som arena speciell är just vår branschövergripande
samverkan och att våra aktiviteter spänner över hela TRL-skalan, som beskriver teknikmognadsgraden från grundforskning, via tillämpad forskning till
demonstration och kommersialisering. Aktiviteterna kompletterar varandra för
att snabbt och effektivt ta FoU-resultat till kommersiella produkter.
Vi driver både det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt (SIP Lättvikt)
och LIGHTer Medlemsprogram. SIP Lättvikt är en långsiktig satsning bestående av flera etapper, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och
Formas. Dialogen med finansiärerna utgår från en gemensam strävan att nå de
effektmål som beskrivs i Lättviktsagendan.
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Vårt arbete styrs mot mätbara och utmanande mål
inom miljö, energieffektivitet och socialt hållbar
utveckling. Alla projekt inom det strategiska
innovationsprogrammet Lättvikt får hjälp med att
göra en utförlig hållbarhetsanalys, som i sin tur gör
det möjligt att utveckla lättviktsteknik som säkrar
hållbarhet på alla punkter.

Vi skapar synergier genom branschöverskridande samverkan för att nå världsklass.
Vårt innovationsprogram är gränsöverskridande
med projektledare från flera branscher och
leverantörsnivåer. Akademi och institut är viktiga
medspelare i vår strävan att sprida kompetens till
fler delar av vårt samhälle.

FÖRNYELSE

LIGHTer vänder sig till näringsliv, akademi, institut,
finansiärer, samhälle och andra aktörer som
arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och
globala miljömål med hjälp av lättvikt. Små- och
medelstora företag är extra viktiga för oss, liksom
att få yngre förmågor att växa både inom akademin
och näringslivet. Vårt internationella samarbete ger
ytterligare näring åt hela vårt nätverk. Vi stärks av
en mångfald i kompetenser och erfarenheter.

KEN KIHLMAN SJÖÖ
Kenpo Sandwich

MALIN ÅKERMO
LIGHTer Academy,
Professor på KTH

SAMVERK AN

ÖPPENHET

Lättviktsagendan är den strategiska kartan för att nå långsiktiga resultat och
ha en fördjupad omvärdsanalys inom lättviktsområdet. Över 70 organisationer
har valt att bli medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram. Som medlem får du
tillgång till fördjupade nyheter och omvärldsbevakning om lättviktsområdet,
kompetensutveckling och nätverkande. Under 2018 påbörjades arbetet med att
uppdatera agendan som ska vara färdig 2019 och blicka 20 år fram i tiden. De
närmaste årens arbete betonar särskilt utmaningar kring en samlad satsning på
test- och demoanläggningar, hur vi stärker hela leverantörskedjan ytterligare
och hur vi tätar gapet mellan strategisk forskning och industriell utveckling.

Sverige är ett litet land och vi ser att det storsatsas
utanför landets gränser. Då måste vi använda alla våra medel
väldigt effektivt. LIGHTer är ett sätt att göra det på.

HÅLLBARHET

Vi tänker nytt i alla led. Det gäller allt ifrån hur
vi skapar arbetsprocesser till hur vi tar oss an
tekniska utmaningar och hur vi kommunicerar.
Det är centralt för oss att förnya oss för att nå
nya målgrupper. Det är också centralt för
oss att öppna oss för nya intressenters
tankar och idéer.

Sandwich-konceptet kombinerar låg vikt med exceptionell tålighet, vilket
gör det idealiskt för en rad olika applikationer. Med vår RTI sandwichpanel kan man exempelvis spara drygt 7 ton CO2 och öka vinsten med
97 000 kronor per år för en 3,5 ton tung lastbil.
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HIGHLIGHTS 2018
Foto: Jacob Karström

Satsning
på europeiskt
samarbete
LIGHTer var delaktig i formuleringen av en bilateral schweizisk-svensk
utlysning inom det europeiska EUREKA initiativet. Utlysningen var
sammankopplad med en schweizisksvensk nätverkskonferens för forskning och utveckling som ägde rum i
Schweiz under hösten. Efter konferensen har vi fortsatt att engagera
oss i det europeiska lättviktsnätverket ELCA (European Lightweight
Cluster Alliance). Carbon Composites Switzerland vill fördjupa samarbetet mellan sina medlemsföretag
och LIGHTers nätverk.

Gert Wingårdh medverkade i
LIGHTers workshop om byggbranschen, som anordnades för första
gången. Övriga medverkande var bland
andra Ken Sjöö, Ulf Håkansson och
Anna Wiberg.

Arkitekt Gert Wingårdh
inspirerade om
lättviktsbyggande

Den LIGHTer-finansierade vetenskapliga artikeln om möjligheten att spara vikt genom att bygga
in batterierna i strukturer rönte stort internationellt intresse. Bildkälla: Chalmers University of
Technology

LIGHTer Academy
skrev en av de tio mest
betydelsefulla vetenskapliga
artiklarna i världen
I december 2018 publicerade plattformen Physics World vad de ansåg,
utan inbördes ordning, vara de tio mest betydelsefulla vetenskapliga
artiklarna under hela året. Ett av de tio bidragen beskriver hur man
kan utnyttja de elektromagnetiska egenskaperna hos kolfiber för att
kombinera strukturella komponenter med en batterifunktion. Artikeln är en sampublikation som finansierats av LIGHTer Academy
och bland författarna ser vi tre av våra forskare - Leif Asp (Chalmers),
Fang Liu (Chalmers) och Dan Zenkert (KTH), samt en av doktoranderna inom LIGHTer Ph.D. Network – Ross Harnden (KTH).
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DAN ZENKERT
LIGHTer Academy,
Professor på KTH

Jutebee
– ett framgångsprojekt

Företaget Juteborg startade projektet
JuteTop 2. Det handlade om att göra
kompositer av naturmaterialet jute, som
ofta kallas den gyllene fibern. Projektet
resulterade i ett testfordon från Clean
Motion, där glasfiberkomposit i tak och
bakparti ersatts med jutekomposit. Den
smidiga stadsbilen JuteBee överraskade
de inblandade och projektet var lyckat
både vad gäller ekonomi, funktion och
hållbarhet. Inte minst socialt. Företagets
grundare Else-Marie Malmek och Christina Östergren kommer från två olika
branscher; fordon respektive bygg.

Industriellt nätverk för
produktoptimering

Gert Wingårdh, arkitekt med stora visioner, berättade om sin syn på
lättvikt och byggande i samband med den workshop som LIGHTer
arrangerade i september i Göteborg. Målet var att skapa en dialog
om lättviktens möjligheter mellan olika branscher. Däribland bygg-,
fordons-, flyg- och fartygsbranschen. Det var första gången ett sådant
möte hölls.

Om man kan bygga in batteriet och göra det till en del av
strukturen, så ger det helt nya möjligheter att minska vikten
inom flyg- och fordonsindustrin. Här är fortsatt tvärdisciplinärt
samarbete av central betydelse för utvecklingen.

Testfordonet vars tak och bakparti
tillverkas av jutekompositer. ElseMarie Malmek, är en av grundarna
av Juteborg AB

Niels Aage, Technical University of Denmark, Mikael Thellner, Technical
Manager, Scania och Harald Hasselblad, Senior Analysis Engineer, Volvo Cars.
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Under våren 2018 utökade LIGHTer sin verksamhet
och startade LIGHTer Produktoptimering. Det är ett
nätverk som tar fram metoder, verktyg och processer
för en optimeringsdriven utveckling. Nätverket är ett
industriellt initiativ och arbetar utifrån insikten att de
deltagande företagen har gemensamma generiska utmaningar inom optimeringsdriven produktutveckling. I
samband med den nya satsningen anordnade LIGHTer
Produktoptimering två seminarier – ett i Göteborg och
ett i Stockholm.
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NOVEMBER Framtidsworkshop

OKTOBER Platsseminarium

Den största utmaningen är fortfarande att gå från innovation
som tanke, till forskning där vi kan pröva tanken, vidare till industriell
utveckling och slutligen industrirelevant applikationsutveckling.
Vi behöver se hela resan, så att insatserna vi gör när vi bygger
kompetens, forskar och utvecklar idéer verkligen kommer industrin till
nytta. Därför behövs LIGHTer.
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Medlemmar i LIGHTer
erbjuds ett unikt nätverk

3M Svenska AB
Altair Engineering AB
Andrénplast AB
AP&T Sweden AB
Autokaross i Floby AB
Biteam AB
Bröderna Bourghardt
Bulten Sweden AB
C Lindhe Xtend AB
CAE Values AB
Case 5 AB
Chalmers Tekniska Högskola, Inst.
för material- och tillverknteknik
Devex Mekatronik AB
DIAB International AB
DYNAmore Nordic AB
EDR & Medeso AB
Elmia
Engel Sverige AB
Envirotainer Engineering AB
ESI -Scandianvia / Efield AB
Examec Group
Exova Materials Technology AB
FKG Fordonskomponentgruppen
Flexprop AB
FS Dynamics Sweden AB
Gestamp HardTech AB
GKN Aerospace Engine Systems
Sweden
Gleitmo Technik AB
Husqvarna AB
Hydroforming Design Light
Hydro Extrusions
Höganäs AB
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Innolite Design AB
Innovatum AB
Ionbond Sweden AB
Kenpo Sandwich AB
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Lamera AB
Lightness by Design AB
Ljungby Komposit
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Tekniska Högskola
Macromould Modell & Form AB
Marstrom Composite AB
Modul-System HH AB
Nordic Aircraft AB
Oxeon AB
Polymercentrum Sverige AB
QuesTek Europé AB
Reliefed AB
RISE
Saab Aeronautics
Safeman
Scania CV AB
SSAB AB
SwedFoam Development AB
Swedish Waterjet Lab
Svenska Tanso AB
Swerea AB
Swerea IVF

VÅRA MEDLEMMAR

Utöver alla våra medlemmar är drygt
300 intressenter på olika sätt engagerade i LIGHTer.
Vårt nyhetsbrev LIGHTer News har
cirka 1000 prenumeranter.

MARS Digi Demo Day

MIKAEL STRÖM
RISE IVF

FEBRUARI Chalmers kompositworkshop

SEPTEMBER Byggworkshop

Swerea KIMAB
Swerea MEFOS
Swerea SICOMP
Swerea SWECAST
Svero Lifting AB
Tekniska Högskolan i Jönköping
Triple Steelix/Jernkontoret
Wematter
Winfoor AB
Volvo Personvagnar AB
Volvo Technology AB
Örebro Universitet

Elitkomposit
ELU
Energimyndigheten
EnginSoft Nordic
Erteco Rubber and Plastics
Essve Tech
Faiber
Fiber-X
Followit
Force Technology Sweden
FOV Fabrics
Framtiden
Fueltech Sweden
Fundo Components
Geely
Getrag Ford Transmissions Sweden
Graphensic
Gränges
GVV (Gatu & Väg Väst)
Göteborgs Stad
Göteborgs Tekniska College
Handelshögskolan
HBG Teknopress
Hermanders
Hexicon
Hifab
HiQ
Holsbyverken
IKEA of Sweden
Impetus Afea
Indexator Materials Technology
Inuitive Aerial
Inocean
Inxide
IUC Dalarna
JDP Konsult
Juteborg
K.D. Feddersen Norden
KB Components
Kinnarps
Klippan Safety
Kompositbroar
LeanNova Engineering
Lecor
Lidhs Förvaltnings AB
Ljunghäll
Malmö Högskola
Malmö Stad
Marabu Scandinavia
MAX IV Laboratory
Melodea Ltd
Midnight Composites
Midsummer
Mindmatter
MMK Automotive
Mobile Composite Solutions
Sweden
MTS Systems Norden
Nayo
NCC
Nevs
Nimbus
NovaCAST System
Novator
Oerlikon Balzers Sandvik Coating
Optocomp GVAB
Outokumpu Stainless
Ovako Hofors

INTRESSENTER
3DS Simulia Nordics
3nine
ABB
Acreo Swedish ICT, SME Development
Aerospace Cluster Sweden
AGA Gas
Agaria
AGES Casting Unnaryd
AIM Sweden
Alfa Laval Lund
Amtek Components Sweden
Aplicator
Arsizio
Arvalla
Ateljé Bo Olsson
Atlas Copco Construction Tools
Ausferritic
Autokaross i Floby
BAE Systems Hägglunds
BASF
Bendiro
Blackwing Sweden
Blatraden
Bodycote Värmebehandling
Bombardier
Borealis
Borgstena Group Sweden
Brogren Industries
Business Region Göteborg
Camp Scandianvia
Cargotec
Cascade Control
CCG/DIAB Group
Cell Impact
Centerlöf & Holmberg
Centriair
Cerotech
CEVT
Clean Motion
Combitech
Composite Design Sweden
Composult Composite Consulting
Compraser Lab
Comptech i Skillingaryd
Conexim
Colmeo
Corebon
Covestro Global Services AG/
Sweden Filial
Dynamic Robotic Solution
Ecotraffic
EFD

Parker Hannifin
Permanova Lasersystem
Perpend
Plastal
Plastinject
PODCOMP
Precuratum
Prodelox
PU Consulting
Region Jönköpings län
RUAG Space
Ryds Båtar
Saab Barracuda
Sandvik Coromant
Sapa Technology
SeaTwirl
Seco Tools
Semcon Sweden
SHT-Smart High Tech
Siemens
Silverdal Innovation Network
SIO Grafen
SKF
SKF Mekan
Smoltek
RISE Research Institutes of Sweden
Sperle Consulting
SSPA Sweden
Swedish Steel Yachts
Steel Tech i Alingsås
Stena Aluminium
Stena Metall
Stena Recycling
SwedNanoTech
Svensk Kompositförening
Svenska Gjuteriföreningen
Svenskt Aluminium
Swepart
Svetskommissionen
Swt Development
Södertälje Science Park
Talent Plastics Göteborg
TechROi Engineering
Teknikföretagen
TPC Components
Jönköping University
Trafikkontoret Stockholms Stad
Trafikverket
Trifilon
Tydén & Partners
Uddeholms
Ultrapolymers Nordic
Uppsala universitet
VA-Automotive
Valmet Power
Water Jet Lego Ronneby
Water Jet Sweden
Velox
Wephton Idé
Vinnova
Viskadalens Produktion
Voestalpine Böhler Welding
WSP Sverige
ÅF Industry

NOVEMBER Framtidsworkshop

Vårt optimeringsprojekt med digitala verktyg visade att man kan
korta utvecklingstider och samtidigt behålla, eller till och med förbättra,
produktegenskaper genom simulering med en ny beräkningsmodell.
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ÅSA LIDÉN
Innovations- och materialansvarig på IKEA

Drygt 70 organisationer är nu med i
LIGHTer Medlemsprogram, som erbjuder ett unikt nätverk. Som medlem
är du med och tar ett gemensamt
nationellt ansvar för utvecklingen av
världsledande lättviktsteknologi
i Sverige.

MEDLEMMAR

Lättviktsteknologin hjälper oss på Ikea att nå våra klimatmål och
påverkar framför allt två aspekter av våra riktlinjer Democratic
Design. Vi får smartare transporter och kör färre mil och vi får
lägre pris, genom att vi köper färre ton och därmed sparar
material och kostnader genom hela värdekedjan.
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CECILIA RAMBERG
Verksamhetsledare
och programchef

070-780 60 52
cecilia.ramberg@ri.se

FREDRIK STIG

KATINKA ERNSTSSON

076-784 43 25
fredrik.stig@ri.se

070-780 61 40
katinka.ernstsson@ri.se

Vice verksamhetsledare

Programadministratör

Kontakta oss gärna!

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

