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Vi lyfter Sveriges
lättviktsteknologi.
Internationellt samarbete i fokus

Nya postdoktortjänster

Modigare idéer

LIGHTer Academy förberedde under året en
nysatsning på postdoktortjänster inom radikala
och hållbara lättviktslösningar. Tjänsterna
utlyses under 2022.

När fler radikala idéer prövas i grupper med en bredd
av kompetenser ökar chansen att nå större resultat.
Genomförbarhetsstudier gör det möjligt att ta större risker
i forskningen.
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Snabb finansiering
till SMF

Fler internationella
talare

Starkt internationellt
intresse

Lättviktsteknik för kapsling av batterier,
och återvinning av glasfiber fick
finansiering inom ramen för LIGHTer
Småföretags utlysningsserie.

När LIGHTer PhD Network höll
online-seminarier kom talarna
från såväl Spanien och Schweiz
som Kina.

Sverige har en stark ställning
inom lättvikt. LIGHTer blir värd för
det tredje mötet i European
Lightweighting Network.
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SIP LIGHTer – Ett strategiskt innovationsprogram
Verksamhetsledaren har ordet

Förverkligar drömmar
med stärkt budget

L

IGHTer Summit – de nya branschdagarna för lättviktsteknologi – är nu i gång. I april 2021 deltog cirka 60 talare
från olika delar av LIGHTers nätverk. De delade med sig
av nya spännande resultat, erfarenheter och utmaningar,
allting digitalt. Det var fantastiskt inspirerande att se nätverket
blomstra tillsammans.
Under våren förstärktes vår budget med 45 miljoner kronor.
Det gav både energi och självförtroende. Vi fick chansen att förverkliga många av våra drömmar. Under året lade vi ner mycket
arbete på att förbereda Post-docs inom LIGHTer Academy, och
innovationstävlingen Infra LIGHTer Awards. Vi har även förstärkt omvärldsbevakning inför Lättviktsagendans uppdatering
2022 och accepterat inbjudan att vara värd för 3rd meeting of
the European Lightweighting Network. Vi har skapat en arbetsgrupp som tar fram en utbildning för små och medelstora
företag i hållbar lättviktsteknologi och utöver det dubblerade
vi utlysningsbudgeten i 2021 års utlysning för FoI-projekt och
genomförbarhetsstudier.

Internationellt genombrott
LIGHTer väcker stort intresse internationellt. Vi har nu
uppdaterat vår internationella strategi, och i den finns nio
konkreta punkter vi ska uppnå de kommande fem åren.
Utifrån strategin har vi sedan planerat mängder av aktiviteter
som sjösätts så snart det finns möjlighet att resa igen. 2022 blir
ett år fyllt av spännande internationella möten och samarbeten.
Det känns fantastiskt efter två år av relativ isolering.

Detta är SIP LIGHTer
SIP står för Strategiska innovationsprogram
och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. SIP LIGHTer var ett av
de fem första strategiska innovationsprogrammen som fick finansiering. Totalt har
17 program beviljats.
Lättviktsteknologi är ett av Sveriges
industriella styrkeområden. Nu är vi inne i
etapp tre av fyra som sträcker sig från 2020
till 2022. Färdriktningen finns angiven i
Lättviktsagendan som siktar mot 2039.
Mer information finns på lighter.nu/lva

I den här verksamhetsberättelsen
för 2021 vill vi ge en bild av hur SIP
LIGHTer utvecklats, och samtidigt ta
sikte på framtiden. Vi lyfter fram en rad
goda exempel och möter några av alla
de människor som driver lättviktsteknologin framåt. Vi utgår från våra sju
innovationsmekanismer i vår gemensamma Lättviktsagenda.

Innehåll
Hänt i korthet 3

Långsiktighet ger framgång

SJU INNOVATIONSMEKANISMER

LIGHTer har varit en fantastisk tillgång när tillvaron
utmanas, till exempel av en pandemi. Finansiärernas
strategiska långsiktighet skapar mycket värde
för svensk industri och forskning. Det skapar
trygghet, gemenskap, kreativitet och innovation.
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SJU INNOVATIONSMEKANISMER

Lättviktsagendans sju innovationsmekanismer kan knytas till trappan för Technology Readiness Level, TRL. Då åskådliggörs behovet
av samspel på alla nivåer. SIP LIGHTers operativa funktion sträcker sig till TRL 6 med fokus på att skapa en effektiv struktur för utveckling av
teknologier, testmiljöer, material och människor. I denna verksamhetsberättelse följer vi upp några av de konkreta resultat som redan nåtts.
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INNOVATIONSMEK ANISM #1
Strategisk forskning
Genom att skapa nya strukturer för strategisk svensk forskning stärks
bransch-, universitets-och ämnesöverskridande forskningssamverkan.

L I G H Te r A C A D E M Y

Postdoktortjänster för radikala
hållbara lättviktslösningar
Trots pandemi och restriktioner har LIGHTer Academys satsningar
accelererat med postdoktortjänster och välbesökta digitala seminarier.
LIGHTer Academy gjorde under 2021 en nysatsning på postdoktortjänster. Under hösten har vi
föreslagit teknikområden för dessa nya tjänster.
Löser samhällsutmaningar
I teknikområdena har vi fokuserat på industriella
behov som tar sig an samhällsutmaningarna, och
skapar radikala och hållbara framtida lättviktslösningar. Postdoktorstjänsterna är öppna både för
akademin och för forskare inom industrin som vill
arbeta med forskning på deltid vid ett universitet.
LIGHTer Academy växer sig därmed ännu starkare och bidrar till ökad nationell och internationell
samverkan inom lättvikt.
Stort intresse för seminarier
Intresset för vår seminarieserie, som fortsatte
under 2021, har varit stort. Varje seminarium
byggdes kring en forskare från LIGHTer Academy

och en nationell eller
internationell kollega,
som berättade om
sin forskning. Under
året hölls alla LIGHTer
Academys tekniska
seminarier online. De
nådde då en bredare
publik med deltagarantal mellan 25 och
60 personer vid varje
tillfälle. Seminarierna
fortsätter online även
under 2022, en gång
i månaden, nu i samverkan med LIGHTer
PhD Network.

”Företag strävar alltid efter att
utveckla sina produkter och
LIGHTer Academy bidrar med
nödvändiga kunskaper och
resurser för att uppnå hållbara
lättviktsprodukter”, säger Ramin
Moshfegh, teknisk chef på Lamera,
som utvecklar avancerade lättviktsmaterial med micro-sandwich-design.

”LIGHTer Academy är
för företag vad näringsrikt
vatten är för växter.”
Ramin Moshfegh,
Teknisk chef, Lamera
De åtta internationella seminarierna som arrangerades av LIGHTer
Academy lockade många deltagare.

LE DN I NGSG R U PP

LIGHTer
Academys
12 deltidsfinansierade
forskare

Malin Åkermo

Leif Asp

Lättkonstruktioner
Kungliga tekniska högskolan

Material- och beräkningsmekanik
Chalmers tekniska högskola

Dan Zenkert
Lättkonstruktioner
Kungliga tekniska högskolan

Anna-Lena Ljung
Strömningslära och
experimentell mekanik
Luleå tekniska universitet

Kontakta gärna
någon av de
akademiska
forskarna om du
har idéer eller vill
prata om teknik
och framtiden:
lighter.nu/la

Andreas Borg, GKN Aerospace Engine Systems, ingår också i ledningsgruppen.

12 FORSKARE från fem svenska universitet deltidsfinansieras av SIP LIGHTer, och 23 aktiva forskare från forskningsinstitut och
industrin samspelar med LIGHTer Academy. Syftet är att formulera rätt forskningsfrågor tillsammans, så att företagens behov i framtiden
möts. Det stärker svensk industri genom både inkrementell utveckling och radikala innovativa lösningar inom lättviktsområdet.
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Fem
resultat
från ny forskning inom
LIGHTer Academy

Fler funktioner
i kompositmaterial
Elektrokemisk aktivering kan ge kolfiberkompositer ännu fler funktioner. Kompositen kan ändra
form med elektrisk ström, bli töjningssensor och
omvandla mekanisk deformation till elektrisk
energi.
Det har visats av doktoranderna Ross Harnden
(KTH), Wilhelm Johannisson (KTH) och David
Carlstedt (Chalmers) tillsammans med Dan
Zenkert (KTH). Kolfiberkompositer har både
hög styvhet och hög hållfasthet i förhållande till
sin vikt. Tidigare har visats att kolfiberkompositer kan lagra energi på samma sätt som ett
litiumjonbatteri. Om materialet kan utföra ännu
fler funktioner kan vikten minskas ytterligare. Ett
material som samtidigt är styvt och starkt, har
låg vikt, kan lagra energi, fungera som en sensor,
ändra form och generera elektrisk energi öppnar
för nya hållbara och energieffektiva lösningar
inom lättviktsområdet.

Metallskum studeras
med röntgen
Metallskum är en klass av material som kombinerar de unika egenskaperna mycket låg vikt
med hög styvhet. Det är mycket användbart vid till
exempel absorption av krockenergi, för vibrations
dämpning och som kärna i sandwichmaterial.
Metallskummets porösa cellstruktur är också
fördelaktig i kylare och värmeväxlare, i medicinska
implantat och i bränsleceller. Inom det svensk-tyska forskningsprogrammet ”Röntgen-Ångström”
kommer LIGHTer Academyforskaren Håkan
Hallberg att leda ett fyraårigt forskningsprojekt
kring metallskum tillsammans med professor Carl
Krill vid universitet i Ulm och Johan Hektor vid

Malmö universitet. Projektet kommer att använda
synkrotronljuskällan Petra III i Hamburg för att
med röntgenteknik studera hur mikrostrukturen ändras när metallskummet utsätts för olika
belastningar och hur mikrostrukturen påverkar
skummets egenskaper.

Stort genombrott för
strukturella batterier
Forskare på Chalmers och KTH har tillverkat och
demonstrerat ett strukturellt batteri som är tio
gånger bättre än tidigare varianter. Det strukturella batteriet innehåller kolfibrer som fungerar
som förstärkningsmaterial, elektrisk ledare och
elektrod, allt samtidigt. Med detta genombrott
visar de svenska forskarna vägen mot viktlösa
batterier för till exempel framtida elbilar och elflyg.
Det strukturella batteriet uppvisade en elasticitetsmodul på 25 GPa och en energitäthet på 24
Wh/kg. LIGHTer Academyforskarna Leif Asp
och Fang Liu (Chalmers) och Dan Zenkert (KTH)
samarbetar i projektet. I teamet medverkar även
ett stort antal doktorander vid Chalmers och KTH
inom LIGHTer PhD Network.

Kompositmaterial med
känsel
Forskare på KTH och SAAB har visat att det går
att skapa strukturella kompositer vars elektriska
resistans påverkas på ett förutsägbart sätt av
temperaturförändringar och mekaniska laster. Det
gjordes genom att kombinera kompositmaterial
och kolnanorör.
Målet är att skapa kompositkomponenter som
kan rapportera till exempel vilken last de utsätts
för. Detta minskar behovet av överdimensionering
och ger lättare komponenter. Tekniken verkar även

kunna användas för processövervakning, då de
uppmätta signalerna under tillverkningen speglar
kompositmatrisens härdningsprocess.
Tekniken har utvecklats parallellt med forskning
kring integrerade fiberoptiska system, vilket drivs
av RISE. De olika teknikerna ser i dagsläget ut att
kunna komplettera varandra.
LIGHTer Academyforskarna Per Hallander
(SAAB) och Malin Åkermo (KTH) driver arbetet tillsammans med Tobias Karlsson, doktorand på KTH.

Nytt lättviktsmaterial
med additiv tillverkning
Additiv tillverkning ger unika möjligheter för
materialdesign. Processen i sig innebär att en
metall snabbstelnas lokalt. Det kan utnyttjas för att
utveckla material med mycket högre legeringsinnehåll och ökad hållfasthet. Utmaningen är en ökad
risk för stelningssprickning. Grundläggande materialdesign och termodynamiska beräkningar har löst
detta problem för en ny familj av aluminiumlegeringar där legeringarna har utvecklats speciellt för
lasersmältning i pulverbädd. Ett doktorandprojekt
vid Chalmers har visat printbarhet till nominellt
full täthet för framtagna pulvermaterial, och har
uppnått attraktiva egenskaper genom efterföljande
åldring. Doktorandprojektet har letts av LIGHTer
Academyforskarna professor Lars Nyborg (Chalmers), adjungerad professor Karin Frisk (Höganäs)
och adjungerad professor Sven Bengtsson (Höganäs). Projektet har lett till en patentansökan och
en nyligen presenterad licentiatuppsats av Bharat
Mehta. Doktorandarbetet är del av kompetenscentrat CAM2, men har även varit en central del i
LIGHTer-projektet ALLIGHT.

Fang Liu

Lars-Erik Lindgren

Lars Nyborg

Eduard Hryha

Material och tillverkning
Chalmers tekniska högskola

Material- och solidmekanik
Luleå tekniska universitet

Industri- och materialvetenskap
Chalmers tekniska högskola

Material och tillverkning
Chalmers tekniska högskola

Martin Fagerström

Greta Lindwall

Håkan Hallberg

Material- och beräkningsmekanik
Chalmers tekniska högskola

Materialvetenskap
Kungliga tekniska högskolan

Hållfasthetslära
Lunds tekniska högskola

Martin Fisk
Materialkunskap &
tillämpad matematik
Malmö universitet

EN BRED KOMPETENS inom metaller, kompositer, modellering, simulering, tillverkningsprocesser, multimateriallösningar, additiv tillverkning,
multifunktionella material och avancerade karaktäriseringsmetoder representeras. Det skapar en effektiv kunskapsöverföring till industrin och
bidrar till ett livslångt lärande.
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INNOVATIONSMEK ANISM #2
Industriförankrade utvecklingsprojekt
Genom innovationsprojekt med implementering inom fem år samt mer visionära projekt
på lägre teknikmognadsnivåer stärker vi flera branscher och leverantörsnivåer samtidigt.

L I G H Te r I N D U S T R I P R O J E K T

Bygghiss och elbil blev
lättare med komposit
Bygghissen blev 40 procent lättare och batterilådan till elbilen fick
höga prestanda till lägre kostnad. Projektet MakeCapLighter kombinerade
kol- och glasfiberkompositer med metallkonstruktioner för att minska
vikt och behålla prestanda.
– Idén är att strukturer som bär
någonting, till exempel bilar eller
bygghissar, ska få större kapacitet
genom att bli lättare, samtidigt
som de är starka och högpreste
rande, säger Yvonne Aitomäki,
senior forskare inom komposit,
processimulering och tillverkning
på RISE.
Projektet MakeCapLighter har
jobbat specifikt med batterilådor till
elbilar via Gestamp HardTech och
hissburar från Alimak.
– De har det gemensamt att
de ska kunna bära mycket vikt
och vara starka. Dessutom rör de
på sig och då vill man inte släpa på vikt i onödan, säger
Yvonne Aitomäki.
   Tanken var att lösningarna för bygghissar och
batterilådor skulle likna varandra, men kraven på hissen
tillät inte ändring av viktbärande delar. Då delades
projektet i två olika spår som båda gick ut på att skapa
lätta, robusta och bärande konstruktioner genom att
kombinera lättviktsmaterial.
Starkt till lägre kostnad
I en batterilåda är kolfiber ett bra material. Det är lätt
och starkt, men dyrt. Att blanda med glas ger en mycket mer kostnadseffektiv lösning.
– Vi satte kolfiber på utsidan och glas inuti. Då fick
vi högre prestanda på utsidan och därigenom många
av kolfiberns egenskaper, en lätt stark låda, till en lägre
kostnad. Den kombinationen skulle kunna användas i
många komponenter i bilar för att få kolfiberns egenskaper till en lägre kostnad, till exempel i bärande delar
som takstolpar.
En annan framgång var förenklad mätning av
fiberorienteringen, en avgörande parameter för
glasfiber i både design och kvalitet, men inte så lätt
att mäta.
– Vi tog fram en snabb metod för att mäta
fiberriktningen och ge den ett värde. Ett sätt att
utvärdera utan dyr utrustning och kunna utveckla
mer hållfasta material.

40 procent lägre vikt
För bygghissen gick lösningen ut på att använda mer
komposit och aluminium i stället för stål. Tack vare
viktminskningen på själva korgen kunde Alimak ta bort
en av de tre motorerna och spara ytterligare vikt.
– Totalt fick vi ner vikten med 40 procent. Nu sparas
energi när bygghissen körs samtidigt som den blir
lättare att transportera och hantera och den kan ta mer
last, säger Yvonne Aitomäki.

”Tack vare projektet är det möjligt
för oss att vara på spåret med den
ökande försäljningen av elfordon och
bidra till minskade utsläpp.”
Hana Zrida
PhD, Research Engineer BIW R&D
– Research, Simulation & Testing, Gestamp R&D Luleå
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GENOMFÖRBARHETSSTUDIER

Finanisering som
ger modigare idéer
Med finansieringsformen Genomförbarhetsstudier blir det möjligt att ta
större risker i forskningen, utgående från industriella behov. När fler radikala
idéer prövas i grupper med en bredd av kompetenser, så ökar chansen att
nå större resultat på lång sikt. LIGHTers nätverk är kärnan i hur idéerna
utvecklas till industriella resultat.
Här är sex exempel på projekt som visar hur ett kollektivt ägande av risker
och skapandeprocessen banar väg för framtidens industriella lättviktslösningar.
Alla våra projekt finns i en projektdatabas på lighter.nu

COSINGS / Grafen och komposit
Med integrerade grafensensorer som
mäter temperatur, tryck och töjning kan vi
skapa kompositmaterial som själv övervakar
sin tillverkningsprocess och rapporterar
avvikelser.
Det ger kontinuerlig kvalitetskontroll och längre
livslängd. Genom att bygga in temperatur- och
töjningssensorer förbättrades egenskaperna hos
kompositmaterialet. Projektet visade att Vertical
Aligned Carbon Nanotubes (VACNT) fungerade
väl för töjnings- och temperaturmätningar i härdade kompositlaminat och delvis även för att följa
härdförloppet. Grafenoxid kunde användas för
temperaturmätningar i härdad komposit.
Töjnings- och temperaturgivare i kombination
med tryckgivare kan användas såväl för flyg som
för segel- och båtskrov och för komponenter till
energisektorn. Resultaten skapar konkurrenskraft
för svenska företag som utvecklar och tillverkar
kompositstruktur. Ett exempel är vätgastankar i
komposit för framtida grönt flyg. I projektet deltog
Saab Aeronautics, Saab Dynamics, SeaTwirl, KTH,
LiU, Danubia.

LIGHTex / Elektriskt ledande textilier
Efter en framgångsrik genomförbarhetsstudie kommersialiseras nu HEATEX-tyget.
Det sker genom 12 pilotprojekt som
utvecklar en produkt, baserad på LIGHTex
elvärmeväv.
LIGHTex är en ultralätt beläggning för elektriskt
ledande textil. Materialet används i till exempel
textiler för att hålla värmen i kalla miljöer. Det är
en kommersiell produkt som redan börjat säljas
för att generera intäkter. Studien gav bekräftelse
på att idén fungerar och innebär även identifiering av marknadssegmenten, aktörerna och
de potentiella produkterna för LIGHTex-tyget.
LIGHTex har definierat marknaden, utvecklat en

go-to-market-strategi och stämplat lösningen som
G-HEATEX. Tekniken kan användas i till exempel
sport- och friluftsprodukter och elbilars klimatkontroll. I projektet deltog Nanotextile Solutions och
Saab Barracuda.

ReCKA / Aluminium
Projektet ReCKA har gett ökad kunskap om
reogjutningsprocessen för chassikomponenter i aluminium för fordon, speciellt när det
gäller hållfasthet, produktivitet och kostnader.
Flera företag både i världen och Sverige har köpt
in denna utrustning under de åren som projektet
löpt. En stor del av projektets lärdomar och resultat
har samlats i en designhandbok som kommer att
användas i undervisning och för företag. Detta
ger företagen möjligheten att ersätta utmattade
ståldetaljer med reogjutna aluminiumkomponenter,
som ofta är mycket lättare. För att komponenterna
ska gå i serieproduktion krävs ytterligare tester och
utveckling. I projektet deltog Volvo Cars, Scania CV,
Comptech, KTH och Jönköping tekniska högskola.

PRECIP / Precisionsgjutning
Med simulering för processdesign förbättras
egenskaperna hos de gjutna komponenterna.
Därmed kan kostsamma experiment i gjuteriet undvikas.
Projektet PRECIP har lett till nya idéer för förmågan att tillverka komplexa komponenter. Med
en simuleringsbaserad metodik kontrolleras och
förbättras egenskaperna hos de gjutna komponenterna. Det minskar även ledtiden i tillverkningen
och förbättrar kvaliteten på gjutkomponenterna.
Sammantaget kommer det här att göra det möjligt
att producera avancerade turbinmotorer som har
bättre effektivitet och mindre utsläpp. I projektet
deltog GKN Aerospace Sweden, TPC Components, RISE Swecast och NovaCAST Systems.

LIGHTform / Varmformning
Projektet LIGHTform har visat styrkan
med simulering för varmformning av
lättviktsdetaljer med variabel plåttjocklek
för bi-metallisk struktur.
Testpressningen gjordes utan större bekymmer,
det blev rätt vid första försöket. Projektet visade
ett nytt tillverkningssätt som har stora möjligheter
att lyckas rörande kvalitet, energiåtgång och vikt.
Lättviktsdesign drar till sig stort intresse från
tillverkningsindustrin. Globala miljöutmaningar, mål
och lagstiftning gör det nödvändigt med lättare
och mer hållbara produkter för att förbli konkurrenskraftig. Projektet har genererat ett nytt projekt
för ytterligare hållbarhetsförbättringar. I projektet
deltog GKN Aerospace Sweden, MagComp,
Lasertool, Rydverken och RISE IVF.

NexT-LighT / Skärverktyg
NexT-LighT har arbetat med nästa generations skärverktyg för tillverkning av lättviktsmaterial. Projektet visar att det är möjligt att
noggrant bestämma strukturen på skärverktygen för bearbetning av MMC (Metal Matrix
Composites). Tekniken kan även användas
för annan materialtillverkning inom flyg- och
fordonsindustrin.
Strukturen på skärverktyg kan förbättra spånbrytbarhet vid bearbetning av MMC (Metal Matrix
Composites). I viss grad påverkas även verktygets
livslängd. Arbetsstyckets materialegenskaper var
olika beroende på gjutningsprocessen. Projektet
kunde identifiera ett behov av att förbättra arbetsstyckets tillverkningsprocess. I projektet deltog
Air Liquide och Fortiva Tools. Czech Technical
University bidrog med input.
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INNOVATIONSMEK ANISM #3
Test- och demoverksamhet
Vi måste fortsätta öka tillgängligheten, minimera affärsriskerna och
skapa synergier längs hela värdekedjan och mellan olika branscher.

TA L A N G AT T R A K T I O N

Testbäddar för lättvikt lockar
internationella företag
I projektet Talangattraktion satsar regionerna Västra Götaland, Blekinge och
Norrbotten på att öka den internationella användningen av testbäddar inom
formning och additiv tillverkning av lättviktsprodukter.

Testbädd för hållbar
komposittillverkning i
Piteå erbjuder möjlighet att genomföra tester också i större skala
under verklighetsnära
produktionsförhållanden, vilket öppnar
för en snabbare
industrialisering.

Projektdeltagarna vill öka investeringar inom lättviktsområdet i sina regioner som erbjuder goda förutsättningar med stark infrastruktur inom forskning och
innovation. Det sker genom att öka samarbetet med
internationella företag som kompletterar det svenska
innovationssystemet.
– Vi vänder oss både till företag som vill använda
testbäddarna för sina egna produkter och material,
och till startup-företag som vill ingå i industrinätverket
kring testbäddarna. De kan där testa sina innovationer
i produktionsliknande miljöer, säger Boel Wadman,
projektledare.

KONTAKT

Talangattraktion

Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
010-228 48 42

Testbäddarna är
•	Applikationscenter för additiv tillverkning Mölndal,
Västra Götalandsregionen
•	Stamping Center Olofström, Region Blekinge
•	Testbädd för hållbar komposittillverkning Piteå,
Region Norrbotten
Projektet pågår under hela 2022 och samarbetar med
investeringsansvariga i Business Swedens regioner.

Digi Demo Day är ett samarbete mellan
sju strategiska innovationsprogram. För
femte året i rad bjöd vi i september in till en
inspirationsdag kring tesbäddar där vi visar
industriell digitalisering.
Årets tema var hur man kan ta nästa steg
i produktutvecklingen och produktion via
en testbädd.

Digitaliserade testbäddar
för industrin
Samarbete mellan SIP LIGHTer,
Produktion2030, Metalliska
material, Innovair och SIO Grafen

INNOVATIONSMEK ANISM #4
Utbyte små & stora företag
Vi måste hitta det optimala samspelet mellan
små teknikorienterade företag och Sveriges stora globala tillverkningsindustrier.

L I G H Te r S M Å F Ö R E TAG

Så byggs
nya värde
kedjor

LIGHTer Småföretag är en utlysningsserie för att
utveckla svenska små- och medelstora företag.
Sedan hösten 2017 har två utlysningar genomförts
varje år. Här kan du läsa om två projekt som fått
finansiering 2021.

STRUK TURELLA
BATTERIM ODULER I
LÄTTVIKTSMATERIAL

almixer som togs fram i labskala i
LIGHTest.

SwedFoam Development har
demonstrerat en vidareutveckling av teknik där strukturella
förstärkningar av fiberkomposit
integrerats i batterimodulen.
Syftet med projektet har varit att
demonstrera ny lättviktsteknik
för kapsling av batterier. Det sker
i form av batterimoduler gjutna
i lättviktsmaterial som har de fysikaliska egenskaper som krävs för att
kapsla battericeller. Den mekaniska
prestandan har testats i provning
och blir data för att dimensionera
vid inbyggnad i batteripack. Tester
har gjorts med enheter både med
och utan strukturell förstärkning.
Projektet har sitt ursprung i den
teknik och de preliminära materi-

Uppfinningsanmälan
En direkt följd av den processutveckling som gjorts i projektet
är att SwedFoam Development
och RISE tillsammans lämnat in
en uppfinningsanmälan, ”Krympkompenserande formverktyg för
härdplastgjutning”. Den gäller verktygsutformningen vid gjutning av
både förstärkta och icke förstärkta
batterimoduler. Ett flertal kontakter, både med potentiella kunder
och samarbetspartners har knutits
under projekttiden.
25 procent kan återvinnas
För att exploatera tekniken ser projektet ett behov av att tillsammans
med samarbetspartners kunna er-

produkter inom till exempel möbeloch bilbranschen, medan matrisen
kan användas som råvara för nya
matriser eller kemikalier.

NY TEKNIK ÖPPNAR FÖR
CIRKULÄR ANVÄNDNING AV
FIBER OCH POLYMER FRÅN
FIBERKOMPOSITER

Librixers teknik har potential att
återvinna glasfiber från kompositmaterial. Med låg energiförbrukning och utan kemikalier
sönderdelas sammansatta
material i sina beståndsdelar.
Effektiva återvinningsmetoder
är ett viktigt område för framtida
volymtillverkning av lättviktsmaterial. Men det är både svårt och
resurskrävande att separera fiber
från matris och framställa rena, väl
specificerade fraktioner, med god
prestanda. Det är en viktig orsak
till att så liten mängd fiber från
fiberkompositer återvinns idag.
Återvinna fiberkompositer
Tekniken från Librixer baseras på
milda flerriktade krafter och den
har med framgång använts i en rad
tillämpningar. Bland dessa finns
återvinning av ärtor till skal, protein
och stärkelse, och kablage till
isolering och kopparledare.

bjuda en komplett produkt i form av
lättviktsbatteripack. I EU-projektet
VACTM2 har en fallstudie genomförts där koncept för återvinning
av materialet undersökts. Studien
visade att 25% återvunnen fraktion
kunde tillsättas med bibehållna
mekaniska egenskaper. Partners
i projektet är Automotive Interior
Parts Sweden och RISE SICOMP.

Stora affärsmöjligheter

Under 2021 undersöktes möjligheten att använda tekniken för att
återvinna fiberkompositer. Det har
skett i samarbete med RISE och finansierats av LIGHTer Småföretag.
Resultaten tyder på att Librixers
teknik har förmåga att återvinna
glasfiber från denna materialström
om tekniken kombineras med ett
energieffektivt rengöringssteg.
Där finns många olika rengöringstekniker. Att undersöka dem
är nästa steg. Librixer har bland
annat initierat utvärdering av en
mycket energieffektiv torkteknik
som ska göra det energieffektivt
att separera frigjorda fibrer från
matrisen genom tvättning. De
frigjorda och tvättade fibrerna har
stor potential att användas i nya

Affärsmöjligheterna är stora både
när det gäller processavfall från
tillverkningen och uttjänta kompositprodukter, som till exempel
vindturbinblad och båtar, där stora
volymer förväntas avvecklas inom
de närmaste åren. Projektet har
lett till nya samarbeten med aktörer inom plast-, möbel- och återvinningsbranschen och har även väckt
intresse inom vindkraftsbranschen.
Bland annat kommer Librixer
inleda ett utvecklingsprojekt med
Globalgateways som ska bygga en
ny återvinningsanläggning i Aken i
Tyskland där den frigjorda matrisen
kan tas omhand.
KONTAKT

LIGHTer SMÅFÖRETAG

Carolina Pettersson
carolina.pettersson@ri.se
010-228 47 37
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INNOVATIONSM EK ANISM #5
Kompetensutveckling
Genom att fortsätta utveckla forum för kompetensutbyte
och utbildning med ett multidisciplinärt tänk kompletterar
vi branschernas egna utbildningar.

LIGHTER PHD NET WORK

112 doktorander i hållbart
nätverk med industrin
LIGHTer PhD Network ger doktorander inom lättviktsområdet ett brett
perspektiv på forskning och industriell användning av lättviktsteknologier.
I år med fler internationella talare på online-seminarierna och med Volvo
Lastvagnar med i nätverket.
Doktoranderna får genom LIGHTer PhD Network
en bred kunskap om utmaningar och möjliga
lättviktslösningar inom svensk industri. Det sker i
en årlig doktorandkurs med föreläsningar, fem deltagande industriföretag och studiebesök fördelade

på sammanlagt tio dagar. Företagen berättar också
om sitt hållbarhetsarbete.
Det långsiktiga målet är att skapa ett hållbart
nätverk för doktorander, seniora forskare vid
universitet, institut och aktörer i industrin inom

LEDNINGSGRUPP LIGHTer PHD NETWORK

Pär Jonsén

Fang Liu

Eva-Lis Odenberger

Dan Zenkert

par.jonsen@ltu.se
0920-493 460

fang.liu@chalmers.se
031-772 67 86

eva-lis.odenberger@ri.se
010-228 48 24

danz@kth.se
08-790 64 35

Luleå tekniska universitet

Chalmers tekniska högskola

RISE

L I G H Te r I N D U S T R I U T B I L D N I N G A R

Digitala kurspaket
för yrkesverksamma
I samarbete med Medlemsprogram Lättvikt erbjuder vi
industriella utbildningar om olika lättviktstekniker avsedda
för industrin, alltifrån operatörer och tekniker till ingenjörer.
Grundtanken är att ge en introduktion till olika ämnen
via korta webbinar.

KONTAKT

LIGHTer
INDUSTRIUTBILDNINGAR

Christian Olsson
christian.olsson@ri.se
010-228 49 34

Under året har vi publicerat två digitala kostnadsfria kurspaket: ett om produktoptimering
och ett om gjutning. Kurserna har släppts i
8 respektive 15 delar, och deltagarna kan
själva styra i vilken takt de går kursen. LIGHTer
Produktoptimering står
bakom de 8 delarna av
optimeringskursen. Båda
kurserna ger en bra
grundläggande förståelse
för respektive teknikområde.

Europeiska industrikurser
LIGHTer har under 2021 kunnat erbjuda
digitala industriutbildningar i samarbete med
EIT Raw Materials Academy i form av ett antal
kostnadsfria smakprov ur kursen Lightweighting Professionals. I kursen lär sig deltagarna
att konstruera och tillverka lättviktsprodukter
med hjälp av ledande europeiska experter.

Kungliga tekniska högskolan

Mot slutet av 2021
kom de uppskattade
fysiska träffarna och
industribesöken i
gång igen, här vid
Volvo Lastvagnar i
Göteborg.

lättviktsteknologier. Värd för LIGHTer PhD Network
är Luleå tekniska universitet, som tillsammans med
Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska
Högskola och RISE utvecklar aktiviteterna för det
långsiktiga doktorandnätverket.

och inbjudna forskare. Bland annat återfinns talare
från Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya i Spanien, Bcomp Ltd Schweiz och Shanghai Institute of
Technology, Kina.

Stort värde för doktoranderna

Nätverket underlättar multidisciplinär forskningssamverkan. Det öppnar dörrar för nya radikala
lättviktslösningar och sampublikationer. Samtidigt stärker det samspelet mellan akademin och
industrin.

Examinationen sker i samband med ett LIGHTer
event.
– Fantastiskt att vi mot slutet av året äntligen
kommit i gång med aktiviteter där vi träffas och kan
vara på plats igen, det ligger ett stort värde i det för
doktoranderna. Vi har haft fokus på hållbarhet både
i kursen och workshoppar där Volvo Lastbilar gett
inblick i sitt spännande hållbarhetsarbete, säger Pär
Jonsén, projektledare vid Luleå tekniska universitet.
Fler internationella talare
En av 2021 års nyheter är att Volvo Lastvagnar
involverats i doktorandkursen. En annan nyhet för
året är fler internationella talare på de online-seminarier som varje månad ges av doktorander, alumni

Samspel mellan akademin och industrin

– Detta var en fantastisk möjlighet att träffa
 ngagerade och nyfikna forskare och samtie
digt berätta om det enorma och inspirerande
omställningsarbete som hela
branschen står inför för att
driva utvecklingen mot hållbara
transport- och infrastrukturlösningar, säger Sead Canovic, Global
Technology Manager, Process,
Certification and Documentation,
Volvo Autonomous Solutions.

LIGHTer PhD Networks unika doktorandkurs omfattar tio dagar fördelat på fem utbildningstillfällen, där akademi och industri samverkar:
1. Materialval
Chalmers, AB Volvo
Group i Göteborg

2. Kompositmaterial
KTH, Saab
i Linköping

3. C
 ellulära material och
sandwichkonstruktioner
KTH, DIAB i Laholm

4. Metalliska material
LTU, RISE, GKN, Brogren
Industries i Trollhättan

5. Tillverkning av
metallstrukturer
LTU, Gestamp Hardtech i Luleå

L I G H Te r P R O D U K T O P T I M E R I N G

Verktyg för omställning
– Inom industrin vill vi ta fram lättare och bättre produkter på kortare tid.
Med nätverket LIGHTer Produktoptimering tar vi fram nya metoder för
det, säger Mikael Thellner, teknisk expert på Scania.
LIGHTer Produktoptimering är
ännu ett exempel på hur LIGHTer skapar nätverk där industrin,
akademin och institut tillsammans utvecklar nya smartare
arbetsmetoder för lättviktskonstruktioner.
– Det handlar om att utveckla medarbetarna så att de
använder de nya metoder som
finns, säger Harald Hasselblad,
analysingenjör på Volvo Car
Group och medlem i LIGHTers
ledningsgrupp.
Han driver nätverket LIGHTer
Produktoptimering tillsammans
med Mikael Thellner. Inom bland
annat fordonsindustrin kan det
av tradition vara en tidskrävande

process när konstruktörer och
beräkningsansvariga ska ta
fram relevanta resultat. En mer
optimeringsdriven utveckling
minimerar utvecklingstiden. Här
ryms såväl starkare ambitioner
att arbeta mer parallellt som nya
virtuella verktyg med fokus på
viktminskning.
– Produktoptimering har på
allvar tagit klivet in i Lättviktsagendan, säger Mikael Thellner.
Under året publicerade
LIGHTer Produktoptimering en
webbkurs i produktoptimering.
Den har fokus på nya tankesätt
och arbetsmetoder som vi behöver för att ställa om till en mer
hållbar industri.

– Produktoptimering skapar
förutsättningar för en snabbare
omställning, och då är vår kurs
ett verktyg för detta, säger
Mikael Thellner.
LIGHTer Produktoptimering
drivs av en ledningsgrupp med
representanter från Volvo Cars,
Scania, Combitec, Saab,
Örebro
universitet
KONTAKT
LIGHTer PRODUKTOPTIMERING
och KTH.
Läs mer
Harald Hasselblad
harald.hasselblad@volvocars.com
om LIGHTer
072-885 20 07
Produktoptimering på vår
Mikael Thellner
hemsida.
mikael.thellner@scania.com
08-553 517 30
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INNOVATIONSMEK ANISM #6
Gränsöverskridande samverkan
Samspelet mellan regional, nationell och global nivå är en viktig framgångsfaktor
och vi eftersträvar hela tiden kontinuerliga samarbeten med offentliga finansiärer,
branschspecifika organisationer och andra strategiska innovationsprogram.

L I G H Te r I N T E R N AT I O N A L

Världen
kommer till
Sverige 2022
Med ett starkt växande
internationellt intresse
för LIGHTer har vi uppdaterat
vår internationella strategi.
Nio delmål stärker vårt internationella
arbete och vi planerar bland annat att
• vara värd för LIGHTer International
Conference i Göteborg den 6–7 april 2022
• ta emot industridelegationer från Tyskland
och Österrike under våren 2022
• delta på Lightweighting Summit på
Hannovermässan 2022.

SAMVERKAN INTERNATIONELLT
L I G H T E R Ä R VÄ R D F Ö R
EUROPE AN LIGHT WEIGHTING
NET WORK
LIGHTer har under året deltagit på det andra mötet i
European Lightweighting Network i Wien, Österrike.
Nätverket startades av det tyska finans- och energi
departmentet 2020. LIGHTer har blivit erbjudet att vara
värd för det tredje mötet i det europeiska lättviktsnätverk.

E L C A VÄ X E R
LIGHTer är aktiva medlemmar i European Lightweight Cluster
Alliance (ELCA) och leder en arbetsgrupp. Det öppnar nya
möjligheter för svenska aktörer att delta i starka europeiska
konsortier i forskningsansökningar.

SAMARBETE MED SCHWEIZ
LIGHTer har skrivit utlysningstexten till en bilateral utlysning
med Schweiz. Vi har också deltagit på konferensen SwissSwedish Innovative Initiative (SWII) i Neuchâtel, Schweiz för
att skapa bra k onsortier inför utlysningen.

SAMVERKAN NATIONELLT
Sedan starten 2013 har SIP LIGHTer arrangerat 53 work
shoppar och seminarier runt om i Sverige, varav 28 i samspel
med andra. SIP LIGHTer har genom åren haft konkreta samarbeten med åtta andra strategiska innovationsprogram.

SAMVERKAN REGIONALT

Europeisk
lättviktsagenda
för grön omställning

SIP LIGHTer har tre regionala noder: NOD Blekinge,
NOD Småland och NOD Västra Götaland.

Lättviktsteknik möjliggör minskad konsumtion av
såväl material som energi för alla branscher.
Teknik för lättvikt har en viktig roll i omställningen till hållbar tillväxt i Europa. Lättvikt
behövs bland annat för fossilfria transporter och för övergången till förnyelsebar energi.
Nu tar vi de första gemensamma stegen för att beskriva lättviktens roll i den gröna omställningen, genom en europeisk forskningsagenda för lättvikt. Tillsammans med andra
europeiska länder kan vi öka takten i omställningen.

INNOVATIONSMEK ANISM #7
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Ledning & koordinering
Förmågan att koordinera ekonomiska resurser och branschöverskridande
parters roller, är en viktig förutsättning för att skapa uthållighet och en
tydlig riktning i en stor portfölj av forsknings- och utvecklingsprojekt.

STYRELSEORDFÖR ANDEN HAR ORDET

En lättare väg mot
FN:s hållbarhetsmål
År 2021 präglades av ökad medvetenhet på flera plan. Det år vi
kommer att minnas som restriktioner och rekommendationer innehöll samtidigt ett allt tydligare arbete för den gröna omställningen.

SI P LIG HTer LE DN I NGSG R U PP 2022

Marie Jonsson

bestående effekt över tid. Vi
kommer att arbeta mer tids- och
resurseffektivt än tidigare.
Till min och hela styrelsens
stora glädje har LIGHTer i den
stora utlysningen 2021 sett ett
väldigt högt söktryck från företag
och forskningsutförare i Sverige.
Det är extra glädjande i och med
att vi fått förtroendet att förvalta
en utökad budget.

Volvo Car Corporation

SI P LIG HTer STYR E LSE 2022

Vi behöver nu växla upp för att
minska människans negativa
inverkan på miljön. Det är vi som
driver verksamheten nu som har
framtiden i vår hand, och vi står
inför flera omvälvande omställningar.
Som representant för styrelsen vill jag lyfta fram betydelsen
av LIGHTer för att nå FN:s 17
hållbarhetsmål. Lättvikt ger ett
avgörande bidrag till material- och
energieffektivitet. Med full kraft
kopplar verksamhetsledningen
svensk spetskompetens och
svenska innovationer inom lättvikt
till våra gemensamma globala
utmaningar. Tillsammans gör
vi världen lättare och Sveriges
konkurrenskraft starkare.
LIGHTer kännetecknas av
att drivkraften till stor del ligger
i mötet mellan människor. De
senaste två åren har det mötet
huvudsakligen skett via digitala
plattformar som vi tillsammans
lärt oss att arbeta med. Jag
tror personligen att vår digitala
omställning kommer att ge en

Fredrik Edgren

Ingegerd Annergren
Scania
Vice ordförande LIGHTer

Johan Lindqvist
AB Volvo

Malin Åkermo
Kungliga tekniska högskolan

Anders Sjunnesson
GKN Aerospace Engine Systems

”Lättvikt ger ett
avgörande bidrag
till material- och
energieffektivitet”

Eva Lindh-Ulmgren
Sandvik

Henrik Blycker
Oxeon

Bengt A.G. Nilsson
Ordförande i LIGHTers styrelse,
VD för Lamera

Magdalena Sandström
Diab

Harald Hasselblad
Volvo Car Group

Anna-Karin Jönbrink

Linköpings universitet

Lars Nyborg

Marie Fredriksson

Tomas Ireman

Chalmers tekniska högskola

RISE

Saab

Pär Jonsén

Eva-Lis Odenberger

Pernilla Walkenström

Luleå tekniska universitet

RISE

AFRY

RISE
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Strategiskt innovationsprogram LIGHTer
Vägen till ett industriellt och strategiskt samarbete

”Vi planerar en delegationsresa för tyska företag med
fokus på lättvikt och mobilitet till Sverige i maj 2022 på
uppdrag av det tyska näringsdepartementet (BMWK).
Vi ser bra samarbetsmöjligheter med svenska aktörer,
och intresset från tyska företag är mycket stort.”

2021
• LIGHTer Summit
• 2:a European
Lightweighting Network
• SWII-konferensen i Schweiz

2020
• 1:a European
Lightweighting Network
• Betalande medlem i ELCA
• Namnbyte från
SIP Lättvikt till SIP LIGHTer

Katrin Kraus-Wikholm
Projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren
(AHK Schweden)

2019

”Lättviktslösningar är och kommer att vara en viktig
konkurrensfaktor för svensk industri. För att fortsatt
vara konkurrenskraftiga i framtiden så gäller det
att vi kontinuerligt arbetar med att uppdatera
lättviktsagendan och där spelar LIGHTer en
viktig roll. Vi på FKG ser en otrolig förändring
och omställning i fordonsindustrin
de kommande åren.”
Peter Bryntesson
Senior Advisor, Fordonskomponentgruppen

• Lättviktsagendan uppdateras
• 3:e LIGHTer International Conference
• Sexårsutvärdering av SIP LIGHTer
• Trade Mission med Schweiz

2018
• LIGHTer International News skapas
• Genomförbarhetsstudier startar
• Samarbete med bygg- och
infrastrukturbranscherna

2017

• LIGHTer News skapas
• LIGHTer Produktoptimering startar
• LIGHTer Småföretag startar
• LIGHTest startar
• 2:a LIGHTer International Conference
• Studieresa till Tyskland

2016

”Tack vare en Genomförbarhetsstudie
vi gjorde genom LIGHTer har vi
kunnat visa att grafen fungerar och
ger avancerade funktioner till textil.
Det kommer att ha en betydande
inverkan i lätta och multifunktionella
kompositer som kan användas
i många olika branscher.”

• Lättviktsagendan uppdateras
• De första tre åren utvärderas

2015
• 1:a LIGHTer International Conference
• Samarbete med andra SIP:ar inleds

2014
• LIGHTer Academy startar
• LIGHTer PhD Network startar
• LIGHTer Regionala noder startar

2013

Erik Khranosvskyy
VD på Grafren

• Första Lättviktsagendan skrivs
• SIP LIGHTer skapas
• FoI-projekt startar

Medlemsprogram Lättvikt är
fristående från SIP LIGHTer och
drivs av en egen styrelse. Medlems
programmet och SIP LIGHTer delar
dock verksamhetsledning.

Strategiskt viktiga händelser genom åren
STRATEGISKT INNOVATIONSP ROGRAM

SIP LIGHTer
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Starka personliga nätverk
Medlemsprogram Lättvikt ger de 64 organisationer som
är medlemmar ett unikt nätverk av företag, högskolor och
institut – alla verksamma inom lättviktsteknologi. Här knyts
personliga kontakter, och här möts spetskompetenser.
I Medlemsprogram Lättvikt är
ni med och tar ett gemensamt
ansvar för att utveckla världsledande lättviktsteknik i Sverige.
Här finns stora exportföretag,
små- och medelstora företag,
branschorganisationer, forskningskluster, universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Linköpings universitet är ny
medlem 2021.
Som medlem får du tillgång
till nätverkande, nyheter inom
lättvikt, strategiska satsningar,
omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Här erbjuds
spännande diskussioner om
framtida projekt, studiebesök hos branschkollegor och
teknikgruppsmöten med många
möjligheter att bygga starka
personliga nätverk.
Det senaste årets strategiska
satsning, om hur företag kan öka
graden av återvunnen aluminium
i sin produktion, har väckt stort
intresse.

Medlemmarna i Medlemsprogram Lättvikt har tillgång till
digitala utbildningar, till exempel
den nya kursen om fiberlindning
av kompositer. De får också bra
rabatter på olika kurser inom
lättviktsområdet, som till exempel Lightweighting Professionals. I kursen lär sig deltagarna
att konstruera och tillverka
lättviktsprodukter med hjälp av
ledande europeiska experter.
Mer information om det finns på
vår hemsida.
Alla organisationer med ett
svenskt organisationsnummer
kan ansöka om medlemskap.
Medlemsprogram Lättvikt är
fristående från SIP LIGHTer
och drivs av en egen styrelse.
De två delar dock verksamhetsledning. Många diskussioner i
Medlemsprogram Lättvikt blir
senare förslag till uppdateringar
av Lättviktsagendan.

”Jag har själv erfarenheter från industri, forskningsinstitut och
högskola, och ser att den här typen av nätverk gynnar alla.”

Snabbfakta 2013–2021
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MEDLEMSFÖRETAG
MEDLEMSC HECKAR
MEDLEMSPROJEKT
STRATEGISKA
SATSNINGAR

Detta händer 2022
i Medlemsprogram
Lättvikt
- M edarrangörer till LIGHTer
International Conference
- U ppdateringen av
Lättvikstagendan
- D eltar i IAA
- F ysiska nätverksträffar
hos olika medlemsföretag
- R esultat från våra
Strategiska satsningar

Marie Jonsson
Senior Lecturer, Linköpings universitet

KONTAKT

MEDLEMSPROGRAM
LÄTTVIKT

Christian Olsson
christian.olsson@ri.se
010-228 49 34

Läs mer på lighter.nu/mpl

KONTAKTA
OSS GÄRNA!

LIGHTer Verksamhetsledning
Vill du vara med och stärka Sveriges konkurrenskraft inom lättvikt genom att utveckla ny kompetens och
pröva nya initiativ och idéer? SIP LIGHTer har mycket att erbjuda utifrån ett branschöverskridande arbetssätt.
Vi i Verksamhetsledningen finns för att ta vara på nya initiativ. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

Cecilia Ramberg
Verksamhetsledare
010-228 47 05
cecilia.ramberg@ri.se

Christian Olsson

Katinka Ernstsson

Vice verksamhetsledare

Programadministratör

010-228 49 34
christian.olsson@ri.se

010-228 47 43
katinka.ernstsson@ri.se

lighter.nu
info@lighter.nu

