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Abstract
Additiv tillverkning (AM) av metall är ett
snabbt växande område med stor potential
för industrialisering. Dock krävs mycket
forskning inom många olika
forskningsområden, vilket har identifierats i
projektet RAMP-UP. Utmaningarna och
behoven har prioriterats i en färdplan och
syftet med detta projekt är att underlätta
koordineringen av verkställandet av
färdplanen. Pågående projekt och
forskningspartners har kartlagt och
klassificerats i de sju fokusområdena i
färdplanen:
1. Material
2. Part and system design
3. Process stability & Product quality
4. Production
5. Environment, Health &Safety
6. Standards & Certification
7. Knowledge & Education.

Det går att söka AM-projekt inom samtliga
SIPar, Metalliska Material, LIGHTer,
Produktion 2030 och Innovair, men med
respektive SIPs begränsningar, t.ex. endast
lättvikt eller endast flyg. För AM-projekt
inom EHS, Standardisering och Utbildning
går det att söka inom andra program hos
Vinnova och/eller hos andra finansiärer
Att industrialiseringen av AM metall nu har
börjat ta ordentlig fart är tydligt. Från 2015
till 2018 skedde en tredubbling av antalet
företag som arbetar med AM metall och
totalt uppskattas att drygt 400 personer
jobbar med det inom industrin. Dock kan de
företag som implementerat det i produktion
fortfarande räknas på en hand.

Under perioden från 2010 till 2018 har det
beviljats ca 121 projekt, med projektperiod
fram till som längst 2023, med inriktning mot
AM metall. Projekten omsätter ca 566 MSEK
i bidrag från 9 olika nationella och
internationella finansiärer utöver
medfinansiering från deltagande parter i form
av in-kind och/eller annan egen finansiering.
Det finns projekt inom samtliga
fokusområden i färdplanen, med tyngpunkt
på de tekniska områdena; Material, Part &
System Design, Process stablity & Product
quality och Production.
Box 7047, 164 40 Kista
08-440 48 00, www.swerim.se
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1

Inledning

Additiv tillverkning (AM) av metall är ett snabbt växande område med stor potential för
industrialisering. Dock krävs mycket forskning inom många olika forskningsområden, vilket
har identifierats i projektet RAMP-UP (2016-03898). Utmaningarna och behoven har
prioriterats i en färdplan och syftet med detta projekt, med akronymen INTOACTION, är att
underlätta koordineringen av verkställandet av färdplanen [1] [2] [3].

2

Resultat

Inom projektet RAMP-UP identifierades sju huvudsakliga grupper av utmaningar som
behöver adresseras för att underlätt en lyckad industrialisering av AM metall. Inom detta
projekt har dessa fokusområden använts för att klassificera både pågående projekt och
forskningspartners inom AM metall. De sju huvudsakliga fokusområden som RAMP_UP
identifierat är:
8. Material
9. Part and system design
10. Process stability & Product quality
11. Production
12. Environment, Health &Safety
13. Standards & Certification
14. Knowledge & Education.

2.1

Kartläggning av forskningsmedel

I början av 2000-talet gjorde Vinnova en satsning på det som på den tiden kallades rapid
prototyping eller friformsframställning (FFF), dvs. det som numera kallas additiv tillverkning.
En sammanställning från Vinnovas effektrapport från 2010 [4] av finansieringen av AMprojekt fram till år 2008 framgår av Figur 1.

Figur 1.Vinnovas finansiering av AM-forskning fram till år 2008 [4].
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Inom projektet har en kartläggning av finansiering av projekt med inriktning mot AM metall
som startat från 2010 gjorts som bygger på uppgifter inhämtade från olika finansiärers
databaser enligt närmare beskrivning nedan. Anslagen redovisas för respektive finansiär
fördelade årsvis. I de fall där de exakta beviljade beloppen för varje år är kända har dessa
använts. I övriga fall har det totala bidraget delats med angiven projektperiod. För projekt
beviljade av KK-Stiftelsen 2018-12-17 har projektperioden uppskattats utifrån typ av projekt.
Egenfinansiering och/eller medfinansiering av övriga deltagande parter har inte räknats med.
För EU-finansierade projekt har medel till svenska deltagare räknats med. Vid överföring till
svenska kronor har kursen 1 Euro = 10,418 SEK använts. Vid regional fördelning över landet
har projekten noterats för den region där anslagsmottagaren, i regel koordinatorn,
huvudsakligen är verksam. För inplacering utifrån RAMP-UPs färdplan har bedömning av
projektets huvudsakliga inriktning varit vägledande. Utöver de 7 områden som ingår i
färdplanen har 2 ytterligare områden lagts till; Centrumbildning och projekt av Övergripande
karaktär.
Vinnova
Vinnova har bidragit med detaljerad information via utdrag ur de egna databaserna med
inriktning mot ”additiv tillverkning av metaller”. Även projekt med inriktning mot additiv
tillverkning av sandformar för metallgjutning har medtagits. Den senast sammanställningen
är daterad 2018-12-31 som kompletterats med sökningar direkt i Vinnovas databas,
https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-innovation/projekt/. Genom uppdatering från Vinnova
per årsskiftet så borde kartläggningen vara komplett.
KK-stiftelsen
Information har erhållits i början av 2018 från KK-stiftelsen som sedan kompletterats med
sökning i dess databas, http://www.kks.se/att-soka-medel/beviljade-projekt/ samt separat
information om projekt beviljade 2018-12-17. För närvarande finns det årsvisa
sammanställningar för projekt beviljade under perioden 2014 - 2017.
Stiftelsen Strategisk Forskning, SSF
Information har erhållits i början av 2018 från SSF som sedan kompletterats med sökning i
dess
databas
https://strategiska.se/forskning/pagaende-forskning/
respektive
https://strategiska.se/forskning/genomford-forskning/.
Energimyndigheten, SEM
Sökning i dess databas som finns tillgänglig via http://www.energimyndigheten.se/forskningoch-innovation/projektdatabas/.
Tillväxtverket inkl. ERUF
Riktade sökningar mot additiv tillverkning i projektbanken för områdena Nationella
projektmedel, EU-program 2007 - 2013 samt EU-program 2014 - 2020. I projektbanken finns
också projekt som ingår i Interreg-programmen Öresund-Kattegatt-Skagerack, Sverige-Norge,
Nord och Botnia-Atlantica. Dessutom har kontakt med handläggare på Västra
Götalandsregionen, VGR, gett kompletterande information kring projekt inom regionen.
https://tillvaxtverket.se/eu-program/projektbanken.html.
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I de fall det är känt om bidrag kommit från både EU-program och regionala medel har detta
tagits med. Det finns även ett svenskt/finskt/norskt projekt där regionala EU-medel betalts till
koordinatorn i Finland och detta bidrag har inte räknats in då dess storlek och fördelning
mellan länderna är okänd. Medfinansiering från de svenska högskolorna/universiteten, som
kan vara offentlig finansiering eller andra anslag, har inte räknats med. Det finns några
projekt med deltagare från norra Sverige, norra Norge och norra Finland inom Interreg Nord
respektive mellan södra Norrland (= Jämtland) i Sverige och närbelägen region – Tröndelag
(Trondheim) i Norge som berör additiv tillverkning av metalliska material. Om den exakta
fördelningen mellan länderna är okänd har den svenska delen bedömts vara 50% resp 33% av
totalt beviljat bidrag.
AFA Försäkring
Riktad sökning i dess databas som är tillgänglig via www.afaforsakring.se/forskning och
sedan Projektkatalog.
EU-projekt
Information har hämtats från Vinnovas visualiseringsverktyg, http://h2020viz.vinnova.se samt
via riktade sökningar i kommissionens Horizon 2020 Dashboard via
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html och från Cordis via
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html.
EU-fonder, www.eufonder.se
Regionala utvecklingsfondens Interreg-program har en gemensam databas – Keep –
Knowledge and Expertise in European Programmes, www.keep.eu/keep. Projektbanken
innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och
interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Detta
innebär att projekt även inom andra EU-program finns med. Projektbanken är uppdelad på
perioderna 2000 - 2006, 2007 - 2013 och 2014 - 2020.
SweCRIS
SweCRIS, www.swecris.se, är en nationell databas som förvaltas av Vetenskapsrådet, VR, på
uppdrag av regeringen. I databasen finns för närvarande uppgifter från 12 nationella
forskningsfinansiärer och EU. Uppgifterna bygger på att respektive finansiär levererar
information till SweCRIS. Hur mycket information som finns lagrat kring varje projektbidrag
varierar mellan de olika finansiärerna. Utöver möjlighet att söka information om enskilt
projekt finns även sammanställningar för respektive finansiär och bidragsmottagare totalt. VR
har hjälpt till med riktad sökning i SweCRIS som sedan kompletterats med egna sökningar.
Medverkande finansiärer och periodicitet på uppdatering, enligt SweCRIS hemsida 2018-1211, är: Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Vinnova har kontinuerlig
uppdatering från 2008; Energimyndigheten, Formas, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering), Rymdstyrelsen och Östersjöstiftelsen har årlig uppdatering
från 2008; EU-H2020 har årlig uppdatering från 2014; Ragnar Söderbergs stiftelse (finns data
2011 - 2017) och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF (finns data för 2008 - 2016) har för
närvarande ingen regelbunden uppdatering.
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Projekt som inte tagits med i sammanställningen
Några projekt, där det bedömts att andra material än metaller är det dominerande eller där
finansieringsvillkoren inte är kända, har inte tagits med i sammanställningen är:
 Aktiviteter riktade mot additiv tillverkning inom Vinnväxt projektet Triple Steelix.
 KK-miljön PRIMUS på Högskolan Väst, en 10 årig satsning med början 2017 med 3
projekt; AdOpt, FECRALCLAD och INDIGO. Däremot har 3 projekt beviljade 2018-1217 tagits med.
 SPAcEMAN - Sustainable powders for AM - beviljat inom EIT-KIC Raw Materials som
pågått sedan början av 2018 har inte tagits med i den ekonomiska redovisningen då
uppgift om anslag till de svenska deltagarna saknas. Däremot har det tagits med i RAMPUP färdplanen och i den regionala fördelningen.
 EIT Manufacturing – ett projekt med mål att lyfta europeisk industri till en nivå att de kan
stå emot global konkurrens inom tillverkningsindustrin. Svenska deltagare är Chalmers,
RISE, AB Volvo och Sandvik tillsammans med 46 partners från andra EU-länder.
Projektet omsätter 450 MEuro och tillsammans med medfinansiering från deltagande
partners blir den totala budgeten ca 2000 MEuro. Programmet kommer att skapa 5
Innovationscentra, varav ett placeras i Göteborg. Produktionskompetens inom additiv
tillverkning, avancerade material, automation och digitalisering är områden som RISE kan
bidra med.
 Ett 2-årigt projekt inom Vanguard-initiativet med start i början av 2019. Inriktning är
testmiljöer och syftet är att skapa ett europeiskt nätverk av testbäddar inom additiv
tillverkning. I Vanguard-initiativet deltar 35 regioner i Europa varav 5 från Sverige;
Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Skåne. Information om det europeiska AMnätverket
finns
via
https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/successful-projectapplication-building-pan-eu-database-3d-printing-services.
 SSF projektet Nästa generation laser 3D mikrobearbetningsmetoder.
Fördelning beviljade bidrag från samtliga finansiärer med början 2010 och där projektperioden som längst varar till 2023 framgår av Figur 2. Sammanställningen bygger på totalt
120 projekt fördelade enligt: Vinnova 71, EU 15, ERUF/Regionalt totalt 14, SSF 7, KKStiftelsen 7, SEM - Energimyndigheten 4, AFA Försäkring 1 och ESA Rymdstyrelsen 1.
Förteckning med samtliga projekt Dnr, titel, anslagsmottagare och beviljat belopp återfinns i
Appendix 1. Vinnova är den i särklass största finansiären följt av EU-projekt inklusive ERUFmedel. Fördelning av beviljade medel årsvis över respektive projekts period, dvs inte det år
som projektet är beviljat, framgår av Figur 3. Figur 4 visar medel till svenska deltagare i EUprojekt exkl. ERUF. Genom att bl. a. 2 större projekt beviljats under 2018 har EUfinansierade projekt en relativt stor andel för de närmast kommande åren. Projektet
SPAcEMAN, som inte är medräknat, innebär ytterligare höjning av staplarna för åren 2018 –
2020.
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Funding for Metal AM 2010-2023
566 MSEK in total
ESA; 5

AFA; 2

EU; 127
Vinnova; 228

SEM; 11
Regional; 38

ERUF;
60 SSF;
KK; 54
43
Figur 2. Finansiering av projekt AM metall - samtliga finansiärer – beviljade t.o.m. 2018 med period
till som längst 2023. Belopp anger bidrag i MSEK.
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Figur 3. Finansiering av projekt AM metall fördelat årsvis - samtliga finansiärer – beviljade t.o.m.
2018 med period till som längst 2023.
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EU-contribution Swedish partners
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Figur 4. Beviljade EU-medel till svenska deltagare – årsvis fördelning över projektperioden

Figur 5 visar fördelning av 121 (inklusive SPACeMAN) projekt indelade enligt RAMP-UPs
huvudsakliga områden kompletterat med områdena Centra och Övergripande. Figuren visar
att projekt med inriktning mot material, design samt robust och repeterbar produktion svarar
för 75% av beviljade projekt. Bland dessa är projekt med prioritet på designaspekter i
minoritet. Därmed inte sagt att design är oviktigt då det med största sannolikhet återfinns i
flera projekt som klassats i gruppen produktion. Att området standard & certifiering inte har
mer än något projekt är inte så konstigt. Det är ännu inte ett prioriterat område i utlysningar
men kan komma att bli på sikt. Arbete med inriktning mot standardisering finns säkerligen i
flera projekt, t.ex. ingår det i EU-projektet MANUELA. Standardiseringsarbete inom additiv
tillverkning bedrivs av SIS genom tekniska kommittén TK 563 och där flera av kommitténs
industriella medlemmars deltar i framtagning av nya standarder genom engagemang i flera
internationella ASTM/ISO/CEN arbetsgrupper. Nio projekt har klassats som centrabildning
och det totala bidraget till dessa utgör ca 97 MSEK, dvs ca 18% av de totalt beviljade
bidragen.
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RAMP-UP road-map classification, number of projects
Overall; 5
Centra; 9
Material; 18
Knowledge &
Education; 9
Standards &
Certification; 1
Environment,
Health & Safety; 6

Parts and system
design; 11

Process stability &
Robustness; 24
Production; 38

Figur 5. Indelning av beviljade projekt enligt RAMP-UPs färdplan

Figur 6 visar den regionala fördelningen baserat på var anslagsmottagarens, i regel
projektkoordinatorns, huvudsakliga verksamhet är belägen. Västra Sverige – GöteborgTrollhättan-Borås-Karlstad dominerar följt av Mälardalen - Stockholm-Uppsala-VästeråsÖrebro – Karlskoga – Uddeholm och östra Sverige – Linköping-Jönköping. Projekt med
ERUF och/eller regional finansiering med deltagare från ytterligare Norge och/eller Finland
finns med i siffrorna för norra Sverige.
AM metal - regional distribution - % of number of projects
North - south part; 3

North - north
South; 1
part; 4

South: Skåne, Blekinge
West: Västra Götaland, Värmland
East: Småland, Östergötland
Lake Mälaren valley: Stockholm,
Uppland, Närke, Västmanland
S North: Up to Jämtland
N North: Väster- & Norrbotten

West; 47

Lake Mälaren valley; 31

East; 13

Figur 6. Regional fördelning av anslagsmottagare (i regel koordinator)

Figur 7 visar fördelning av Vinnova beviljade projekt utifrån olika programområden. Figuren
visar att SIP Metalliska Material är det program som beviljat flest projekt. Kompetenscentrum
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har ett beviljat projekt men dess karaktär, storlek och tidsperiod medför att det totalt beviljade
anslaget är stort. Det framgår också att det inom UDI – Utmaningsdriven Innovation – är
relativt stora anslag per projekt (4 projekt och ca 25 MSEK).

Number of projects & Contribution, MSEK

60

50

40

30

20

10

Contribution

Number
0

Figur 7. Vinnova-finansierade projekt - fördelning på programområden

2.2

Databas med forskningsutförare

För att kartlägga svenska forskningsaktörer inom området AM metall har data samlats in från
de universitet, högskolor och institut som är verksamma inom området AM metall. Insamlade
data presenteras via ett webgränssnitt som publicerats på Arenans websida (www.AMArena.se). Syfte med sammanställningen är hitta lämpliga forskningsaktörer för framtida
forskningsprojekt. Data visas dels som en sammanfattande bild av forskningsaktörerna och
deras respektive fokusområden och dels en enskild sida för varje aktör med mer detaljerad
data.
Data för respektive organisation har samlats in via en webenkät som skickats till en
kontaktperson inom varje organisation. I enkäten har man uppgivit fakta kring
organisationens AM-verksamhet samt dess spetskompetenser. Baserat på de sju huvudsakliga
områden som pekades ut i färdplanen inom RAMP-UP har organisationerna också angivit i
vilken utsträckning de arbetar med respektive område (”to no extent”, ”to some extent”, ”to
significant extent” eller ”to large extent”). Organisationerna har också haft möjlighet att ange
vilken utrustning de har tillgång till. Utrustningarna redovisas kopplade till vilket steg i
processkedjan de är relevanta för; ”Manufacturing of feedstock”, ”Characterization of
feedstock”, ”Process planning/preparation”, ”Printing, Post-processing” respektive
”Characterization of products”.
Enkätens frågor finns bifogade i Appendix 2.
Databasen är uppbyggd på ett sätt som gör det enkelt att uppdatera med kompletterande data
eller addera fler forskningsaktörer. I skrivande stund har vi inte fått svar från Högskolan Väst,
Karlstad Universitet, Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.
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2.3

Spridning av färdplanen

Under projekttiden har färdplanen och dess uppföljning inom detta projekt presenterats vid 14
tillfällen för total knappt tusen personer i Sverige, Finland och Spanien, specificerat enligt
tabellen i Appendix 3. Presentationen har även spridits via video av IVA och SBF. Dessutom
har färdplanen introducerats vid möten med enskilda företag i olika sammanhang.

2.4

Verkställande av färdplan

Som en del av arbetet med att förankra RAMP-UPs färdplan arrangerades en workshop med
representanter från flera SIPar; Metalliska Material, Produktion 2030, LIGHTer och Innovair.
Syftet med workshoppen var att få en ögonblicksbild av SIParnas prioriteringar och
kommande utlysningar samt att utifrån detta identifiera eventuella områden inom färdplanen
som inte täcks av SIParna. Resultatet avspeglar vad de närvarande representanterna angav
under den aktuella dagen och ger en grov uppskattning av det aktuella läget.
Under workshoppen gjordes två olika prioriteringar:
1. Prioritering av RAMP-UPs sju huvudsakliga områden, från hög till låg prioritet.
Poäng delades ut i fallande skala; 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 poäng. Resultatet redovisas i
Figur 8 och det framgår att de tekniska områdena, Material, Parts & System design,
Process stability & Product quality samt Production är de mest prioriterade.

Priotitet huvudsakliga områden
MM

P2030

LIGHTer

Innovair

40
35

10

30
25
20

8

5

6

8
10

15
10

12

6
12

10

1
12

2
12

8

10

8
4

0
Material

2
4

Part & System Process stability
design
& Product
quality

Production

4
1
6
6

1
Environment,
Health & Safety

Standards &
Certification

1
2
4
2
Knowledge &
Education

Figur 8. Prioritering av RAMP-UPs huvudsakliga områden från hög till låg prioritering (12, 10, 8, 6,
4, 2, 1). Prioritering gjord under workshop i mars 2018 av deltagande representanter från respektive
SIP.
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2. Prioritering av delområden (aktiviteter) från RAMP-UPs sju huvudsakliga
områden.
Representanterna angav för varje aktivitet om det, inom ramen för respektive SIP,
kommer finnas en riktad utlysning (representerat av en stjärna), kommer finnas
möjlighet att söka inom befintlig utlysning (representerat av en cirkel) eller om det
inte kommer vara möjligt att söka projekt. Resultatet av samtliga delområden
presenteras i Appendix 4 och sammanfattas nedan.
Sammanfattningsvis kan vi baserat på detta se att:
A. SIP Lättvikt, SIP P2030, SIP Metalliska Material och SIP Innovair fokuserar på de
tekniska fokusområdena i färdplanen (1-4);
-

-

Inom SIP Lättvikt går det att söka AM-projekt inom fokusområde 1-4 inom befintliga
utlysningar, men bara för projekt med fokus på lättvikt
SIP P2030 kommer troligtvis att ha riktade utlysningar för AM-projekt inom
fokusområdena ”Process stability and product quality” och ”Production”, men inte
inom ”Material”
SIP Metalliska material har huvudfokus på fokusområde ”Material”, men även AMprojekt inom fokusområde 2-4 går att söka
SIP Innovair vänder sig till projekt för flygapplikationer, men projekten skulle kunna
innehålla AM

B. Fokusområde “Environment, Health & Safety” täcks inte av SIP:arna , detta område
behöver hanteras av andra program, t.ex. UDI
C. Fokusområde ”Standard & Certification”: Täcks inte av SIP:arna men hanteras av SIS
som ska vara drivande när det gäller standarder, förarbetens till standarder kan
eventuellt utföras inom befintliga SIP:ar
D. Fokusområde ”Knowledge & Education” täcks inte av SIP:arna, detta behöver
hanteras av t.ex. KK-stiftelsen (på grundnivå).
I samband med den gemensamma workshoppen diskuterades också möjligheten för SIP:arna
att genomföra en gemensam utlysning inom AM metall men det faktum att medel bokas upp
för långt tid framåt gör det svårt att ha en gemensam utlysning på kort sikt.
Inom ramen för projektet har motläsning genomförts på utlysningen SIP Metalliska materialIndustrialisering av additiv tillverkning för metalliska material, som genomfördes våren 2018
med en budget på 40 MSEK och resulterade i 9 projekt.

2.5

Industrialisering av AM i Sverige

För att kunna mäta hur snabbt företagen implementerar additiv tillverkning för olika ändamål,
samt i vilken utsträckning implementeringen sker beslutades att införa KPI:er i detta projekt.
Det visade sig dock vara svårt att enas om KPI:er som industrin var beredda att årligen dela
med sig av. Möjligen kommer detta att bli lättare när fler företag har gått från forskning och
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utveckling till produktion (kommersialisering) vilket automatiskt medför att det blir lättare att
skapa relevanta KPI:er, men tills vidare föreslår projektgruppen att en uppskattning av antalet
personer som arbetar större delen av sin tid med AM metall görs årligen. Även antalet aktiva
företag, både stora och små, ska ingå i undersökningen. Det kan även finnas ett värde i att
inkludera antalet doktorander inom området, då många av dessa kommer att anställas av
industrin vilket visar på behovet av både grundforskning inom området, men också hur antalet
anställda i industrin matchar forskningen som sker på universiteten och instituten.
Projektgruppen har uppskattat antalet personer som jobbar större delen av sin tid med AM
metall i industrin 2015 och 2018. Totalt gav detta 139 personer år 2015 och 447 personer år
2018 (Figur 9). Siffrorna ska ses som ungefärliga eftersom det är projektgruppens
uppskattningar baserat på diskussioner, intervjuer och det stora kontaktnät som
projektgruppen har inom industrin. Främst har siffror för de större företagen bekräftats,
medan de övriga är uppskattningar. För t.ex. Arcam som endast arbetar med AM metall har
årsredovisningar varit en hjälp, 100 personer 2015 och 160 personer 2017. Den tydligaste
trenden är att antalet företag har ökat markant och tredubblats från 13 till 29 företag. Dock
kan de företag som implementerat det i produktion fortfarande räknas på en hand. Siffror för
varje företag bifogas inte med denna rapport, eftersom det i vissa fall kan vara känslig
information. Även forskare inom institut och akademi har ökat lavinartat, där antalet personer
framför allt har ökat kraftigt snarare än antalet aktiva universitet/institut. Troligt är dock att en
del av de 50-tal personer som doktorerar just nu kommer att arbeta i industrin när de är klara.
a)

Antalet företag & Akademi/institut aktiva inom
AM metall

b)

19

20

Antalet personer aktiva inom AM metall
379

400
350

17

300

15

12

250

10

200

10

5

150

5

125

108

100

5

60

50

0

24

10

0

Stor företag

SME
2015

Akademin/institut

Stor företag

2018

SME
2015

Akademin/institut

2018

Figur 9. (a) uppskattat antal företag och akademi/institut som är aktiva inom additiv tillverkning av
metalliska material under 2015 och 2018 och (b) uppskattat antal personer inom företag och
akademi/institut som är aktiva inom additiv tillverkning av metaller.
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3

Slutsatser

Följande slutsatser kan dras:
 Under perioden från 2010 till 2018 har det beviljats ca 121 projekt, med projektperiod
fram till som längst 2023, med inriktning mot AM metall. Projekten omsätter ca 566
MSEK i bidrag från 9 olika nationella och internationella finansiärer utöver
medfinansiering från deltagande parter i form av in-kind och/eller annan egen
finansiering.
 Det finns projekt inom samtliga fokusområden i färdplanen, med tyngpunkt på de tekniska
områdena; Material, Part & System Design, Process stablity & Product quality och
Production
 Det går att söka AM-projekt inom samtliga SIPar, Metalliska Material, LIGHTer,
Produktion 2030 och Innovair, men med respektive SIPs begränsningar, t.ex. endast
lättvikt eller endast flyg
 För AM-projekt inom EHS, Standardisering och Utbildning går det att söka inom andra
program hos Vinnova och/eller hos andra finansiärer
 Från 2015 till 2018 skedde en tredubbling av antalet företag som arbetar med AM metall
och totalt uppskattas att drygt 400 personer jobbar inom industrin

4

Tillkännagivanden

Tack till Vinnova för finansiering av projektet, till Arena styrelsen som fungerat som
styrgrupp, till Arena-medlemmarna och svensk industri för input.
Ett extra tack till de medverkande vid workshoppen med representanter för SIParna
Metalliska Material, Produktion 2030, LIGHTer, Innovair samt Komponentklustret, FFI.
Tack även till Vinnova, KK-Stiftelsen, Stiftelsen Strategisk Forskning, Tillväxtverket och
Västra Götalandsregionen för information och sammanställning av relevanta projekt samt
Vetenskapsrådet för riktad sökning i databasen SweCRIS.

5
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Appendix 1. Förteckning med samtliga projekt
Finansiär DNR
Vinnova

Projekttitel

2018-04444 Framtidens fabrik för AM och
komposit - OGV-Demonstrator
(FAMKO)
2018-04432 In-situ neutron/synkrottron studie
av mikrostrukturens utveckling i
AM verktygsstål
2018-04324 LAM-4D - Laserdrivna
metalldroppar som möjliggör
multi-material 4D-printing
2018-04312 RapikKAT - Radikalt ökad
produktivitet genom innovativt
designade kylkanaler tillverkade
med AM
2018-04311 Amexci Safe by design

Koordinator
GKN AEROSPACE
SWEDEN AB

Bidrag från
finansiär
SEK
9 000 000

Uddeholm AB

500 000

Luleå TU

500 000

RISE, Borås

499 616

Alfred Nobel Science
Park
Swerim

500 000

2018-03910 AMCO-Säker användning av AM Swerim/KIMAB
rostfria stålprodukter i korrosiva
miljöer
2018-03336 HÄMAT2 - Hälso- och
Swerim/KIMAB
miljöpåverkan orsakad av AM och
utmaningar för en hållbar
produktion - 2
2018-02987 Framtagning av verktyg för
RISE IVF AB
tillverkning av AM förstärkt
titandetalj
2018-02849 Graderad AMRISE KIMAB
högtemperaturlegering
AB/Swerim?
2018-02844 Lättare komponenter genom AM RISE IVF AB
av Al-legeringar
2018-02597 MoSi2-baserat material tillverkat Chalmers
via SLM för korrosions/erosions
komponenter i gasturbiner
2018-00815 Design av en högpresterande
QuesTek Europe AB
amorf legering för additiv
tillverkning
2018-00809 Applikationsdriven utveckling för Swerea KIMAB AB
ökad robusthet och pålitlighet i
additiv tillverkning av metall
2018-00805 Materialdesign för additiv
Swerea KIMAB AB
tillverkning av industriella verktyg

2 289 618

2018-04283 World Class Material

500 000

9 997 120

325 000

800 000
5 140 000
1 000 000

2 712 139

5 737 693

5 810 000

Finansiär DNR
Projekttitel
Vinnova 2018-00804 Nya materiallösningar för
defektfri additiv tillverkning av
svårsvetsade Ni-baserade
legeringar
2018-00803 Design av Nya Material och
Processer för Nästa Generations
Additiv Tillverkning
2018-00801 Industrialisering av additiv
tillverkning genom
multifunktionell efterbearbetning
2018-00800 Hållbar tillverkning av 3Dprintade sandformar och -kärnor
2018-00799 Kontroll av pulver och
processvariationer för en robust
och repeterbar additiv tillverkning
i metall
2018-00798 Design och materialprestanda för
lättvikt vid pulverbäddbaserad
additiv tillverkning

Bidrag från
Koordinator
finansiär
Linköpings universitet
5 000 000

Kungliga tekniska
högskolan

6 330 000

Mittuniversitetet

4 880 804

Swerea SWECAST
AB
Swerea IVF AB

1 730 000

CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
Kungliga tekniska
högskolan

4 650 000

2018-00794 Utbildning i produktion av
metallpulver – Framtidens
arbetskraft i Sverige (UPP-FAS)
2018-00754 Ökad funktionalitet av metalliska Uppsala universitet
material från additiv tillverkning
genom ytmodifiering
2018-00511 Industriell transformation genom Örebro universitet
digitalisering baserad på 3Dprintning av metaller (Digi3Dskiftet)
2018-00491 Smarta MetalLyftet
Swerea SWECAST
AB
2018-00485 Planering av testmiljö för
Swerea IVF AB
visualiserad tillståndsmätning av
komponenter via integrerad
fiberoptik
2017-05135 Koordinering av forskning inom Swerea KIMAB AB
additiv tillverkning av metall
2017-04856 Adaptiv oförstörande provning vid GKN AEROSPACE
additiv tillverkning
SWEDEN AB
2017-04850 Additiv tillverkning av
GKN AEROSPACE
högtemperaturmaterial och
SWEDEN AB
utvärdering av svetsbarhet
2017-04847 Defekt prediktering för laser
GKN AEROSPACE
metall deponering av Ti-6Al-4V SWEDEN AB
tråd

4 444 150

883 278

186 000

808 823

500 000
500 000

1 500 000
5 468 557
2 830 001

2 739 764

Finansiär DNR
Projekttitel
Vinnova 2017-04846 SUDDEN- Ytfenomen och
defekters påverkan på mekaniska
egenskaper hos additivt tillverkad
Ti-6Al-4V
2017-04799 Hållbart utnyttjande av
metallpulver i pulverbäddsbaserad
additiv tillverkning
2017-04796 Effektivt cirkulationssystem för
material i additiv tillverkning
2017-04776 Digitalisering av
tillverkningsflödet av Additiv
Tillverkning I Sverige
2017-04261 Högre kvalité på lätta
konstruktionsdetaljer tillverkade
via Additiv Tillverkning
Distorsionskontroll
2017-02531 Ny processteknik för
medelserieproduktion av heltäta
pulvermetallurgiska material och
komponenter (D
2017-01950 Uppkoppling och
tillståndsmätning av 3Dtillverkade komponenter i
krävande applikationer
2017-01636 Digitalisering av AMproduktionskedjan för att skapa
effektivitet
2017-01495 Tools and methods for
certification of AM fabricated
parts for aerospace applications
2017-01265 Innovativ pulverbaserad
komponentteknologi
(INNOKOMP)
2017-01256 Hälso-och miljöpåverkan av
additiv tillverkning och dess
utmaningar för en hållbar
produktion- HÄMAT
2017-00544 Metal Paste - Utveckling av en
metod för additiv tillverkning i
metall
2016-05418 ReLed-3D Resurseffektiv och
flexibel produktion inom
fordonsindustrin genom additiv
tillverkning i metall

Koordinator
GKN AEROSPACE
SWEDEN AB

Bidrag från
finansiär
6 958 000

Stiftelsen Chalmers
Industriteknik

500 000

Stiftelsen Chalmers
Industriteknik
Swerea IVF AB

500 000
7 126 400

Swerea IVF AB

500 000

CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
Swerea IVF AB

800 000

6 350 000

Swerea KIMAB AB

3 550 000

Swerea KIMAB AB

250 000

CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
Swerea KIMAB AB

5 970 000

BRYNE AB

Swerea IVF AB

500 000

300 000

3 749 000

Finansiär DNR
Projekttitel
Vinnova 2016-05267 Framtida direkttillverkade
metallstrukturer (DirektMetall)
2016-05175 Kompetenscentrum för additiv
tillverkning - metall

2016-04486 Snabbare introduktion av additiv
tillverkning genom digitaliserad
kvalitetssäkring och digitala
produktlager
2016-04384 Verifierad digital
optimeringsarena för
verktygsproduktion genom 3Dmetallprintning
2016-03972 Uppkoppling och
tillståndsmätning av 3Dtillverkade komponenter i
krävande application
2016-03898 Färdplan för forskning och
innovation för industrialisering av
additiv tillverkning av metaller i
Sverige
2016-03305 Additivt tillverkade verktygsdelar
för flexibel produktion och
optimerade produktegenskaper
2016-03290 Flexibel tillverkning av
funktionella kopparbaserade
produkter

Koordinator
Jernkontoret
CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
Swerea IVF AB

Örebro universitet

Swerea IVF AB

Bidrag från
finansiär
2 481 000
36 000 000

3 377 500

4 000 000

500 000

Swerea KIMAB AB

3 000 000

Swerea IVF AB

4 750 000

CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
CHALMERS
TEKNISKA
HÖGSKOLA
AKTIEBOLAG
Swerea KIMAB AB

3 150 000

2016-02675 Nytt nickelbaserat material för
additiv tillverkning av
komponenter för
högtemperaturapplikationer
2016-01990 Återvinningsstudie av
metallpulver för AM
2016-01968 Digitalisering av komplett
Swerea SWECAST
produktionsflöde en förutsättning AB
för additiv tillverkning (DINA)
2016-01925 Additiv Tillverkning av Komplexa Swerea IVF
Keramiska Kärnor för
Percisionsgjutning
2015-05830 Kompetensutveckling inom
SP SVERIGES
optimering av EBM-teknologin
TEKNISKA
FORSKNINGSINSTI
TUT AB
2015-05086 Högpresterande
Swerea KIMAB
lättviktskomponenter genom
additiv tillverkning

2 000 000

1 000 000
4 000 000

414 000

150 000

5 000 000

Finansiär DNR
Projekttitel
Vinnova 2015-03989 Test- och
demonstrationsanläggning för
geometriskt komplexa
komponenter till flygindustrin
(ToD Cast)
2015-03457 Pulver och materialdesign för
flexibel addtiv tillverkning av
högpresterande komponenter
2015-03449 Modelleringsstödd
Materialutveckling för Additiv
Tillverkning och nya Pulverstål
2015-03447 Utveckling av nästa generations
verktyg genom additiv
tillverkning - Steg 2
2015-03444 Utvärdering av metod för
gjutinfiltrering av järnpulver (Pcast).
2015-02285 Additiv tillverkning med pulver
som tillsatsmaterial
2014-05148 Optimerad produktionsprocess för
additiv tillverkning
2014-01830 Nya generationens verktyg genom
additiv tillverkning (ADDING)
2014-00795 Innovativ komponentteknologi via
pulverteknik
2013-04686 Additivt tillverkade verktyg för
skärande bearbetning
2013-03645 Tribologisk provning av additivt
tillverkat material för
bränsleventil
2012-03789 Systematiserad
prototypframtagning för ökad
konkurrenskraft (SPÖK)
2012-02520 Additiv tillverkning av
fordonskomponenter
2011-03413 Plattform för direkttillverkning av
mikrokomponenter

Koordinator
Swerea SWECAST
AB

CHALMERS

Swerea KIMAB

Bidrag från
finansiär
600 000

4 610 000

649 000

Swerea SWECAST
AB

2 880 000

Swerea SWECAST
AB AB

461 000

GKN

1 500 000

SP

5 400 000

Swerea SWECAST
AB
CHALMERS

8 000 000

VBN Components

3 304 000

VBN Components

457 750

Swerea SWECAST
AB AB

500 000

HV

500 000

Swerea IVF

996 295

4 000 000

Finansiär DNR
KK
20170060

20160327

20140153
20160281
2018
2018

2018

SEM

P44135-1

P44112-1

P40354-1
P38365-1

SSF

Bidrag från
finansiär
14 197 158

Projekttitel
Synergi - Utveckling av additiv
tillverkning med laser och tråd för
tillverkning av högpresterande
komponenter
HÖG - Tooladdict Konkurrenskraftig framtagning av
verktyg med additiv tillverkning
Avancerade verktyg genom
additiv tillverkning
Forskningsprofil+ Hv SUMANNext
Synergi – Svetsbaserad additiv
tillverkning
Prospekt – Förbättrad
sprickpropagering av exponerad
superlegering tillverkad genom
AM (SupREme)
Rekrytering – rekrytering av
gästprofessor i svetsbaserad AM
av superlegeringar

Koordinator
Högskolan Väst

Multifysiktopologioptimeringsmet
oder för design av
gasturbinkomponenter genom
additiv tillverkning
Prediktering av
utmattningslivslängd hos additivt
tillverkade duktila superlegeringar
Resurseffektiv tillverkning av nya
högpersterande slitstarka material
Energieffektiva magnetiska
material för elektrifierade fordon

Link Univ

2 585 435

Link Univ

3 622 254

VBN Components

4 079 700

GMT14-48 Utveckling av processer och
material i additiv tillverkning
ID14-60
Additiv tillverkning:Skadetålighet
hos flygkristiska artiklar
ID15-58
Matematik för
elektronstrålesmältning i 3Dskrivning i metall
PV10-64
Antibakteriella kronor och broar
tillverkade via EBM
vdb15-5
Människa o maskin
Forskarutbildning inriktning mot
Al

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

4 338 087

Örebro universitet

2 437 001

Högskolan Väst

18 000 000

Högskolan Väst

12 300 000

Högskolan Väst

2 460 000

Högskolan Väst

369 000

Exmet

Upps. Univ.

350 000

32 500 000

LiTU

2 500 000

CTH

2 500 000

Upps. Univ.

0

Tekn. Mus.

100 000

RISE IVF

2 500 000

Koordinator
Swerim

Bidrag från
finansiär
2 500 000

Finansiär DNR
Regionalt SpaceLab

Koordinator
HV, GKN

Bidrag från
finansiär
9 708 000

ERUF

Projekttitel
Del av HV strategi att skapa
nationell arena för AM
RepLab
AM tekniker inom återtillverkning
och reparation
3DPrintPlus Samverkansprojekt med syfte att
etablera en förstärkt AM-platform
3D Print
Investering i EBM

HV, GKN?

MapLab

Finansiär DNR
SSF

Projekttitel
Forskarutbildning inriktning mot
Mg

20 000 000

CTH, HV

9 600 000

HV, PTC

16 000 000

HV, GKN, U-lev

16 000 000

HybrAM

AM med laserdeponering av
pulver
Regionalt lab för AM vid Karlstad
Univ
TTC kluster inom AM och 3Dröntgen
Additiv tillverkning som
konkurrensfördel
Arctic platform to create, 3Dprint, test and sell
Hybridkomponent genom AM

Örebru Univ

500 000

ID207208

Utbildning genom AM

Hagfors

200 000

CMT

Nordic business opportunities
from coating and AM
Utbildningspilot AM

LuTU

AT-Lab
3DTC
ID168796
C3TS

ID197437
TROJAM

3DC Tröndelag - Jämtland 3D
center AM metall

KaU

6 925 112

Alfred Nobel Science
Park
Mitt.Univ.

9 602 214

Luleå TU

3 878 451

Alfred Nobel Science
Park
Mitt Univ

1 700 000

2 392 722
150 000
2 623 649

Finansiär DNR
EU

Projekttitel

HYPROLI High performance production line
NE
for small series metal parts
AMAZE
Aiming towards zero waste &
efficient production of high-tech
metal products
SASAM
Support action for standardisation
in AM
MERLIN Development of aeroengine
component manufacture using
laser AM
HIRESEB High resolution EBM
M
FASTEBM High productivity EBM AM
development for the part
production systems market
KARMA Knowledge based process
planning and design for additive
layer manufacturing
TIALCHA TiAlN turbochargers - improved
RGER
fuel economy reduced emissions
AMOS

Koordinator
Fcubic-DM, Swerea
IVF
Volvo Technology

SIS

Bidrag från
finansiär
Euro
813 859
149 625

9 615

GKN, HV

716 979

Arcam

352 765

Arcam

452 729

Mittuniv

Arcam

AM optimization and simulation GKN
platform for repairing and remanufacturing of aerospace
components
AddMan
Innovative re-design and
Li TU
validation of complex airframe
structural components formed by
AM for weight reduction
EBM
High-quality, high-speed EBM 3D Arcam
Perform
printing by the integration of highperformance electron sources
ENABLE European network for alloys
LuTU
behaviour law enhancement
MANUEL AM using metal pilot line
Chalmers, IVF
A
INTEGAD Intelligent data-driven pipeline for HV, GKN
DE
the manufacturing of certified
metal parts through DED
processes
INEXIncreasing Excellence on
Lund Univ
ADAM
Advanced AM
SPAcEMA Sustainable Powders for AM
LuTU, Gestamp,
N
Höganäs

13 228

168 392
490 000

575 166

1 648 035

527 319
4 533 418
1 812 313

214 675
saknar info

Finansiär DNR

Projekttitel

Koordinator

AFA

Kartläggning av
metallpartikelexponering samt
möjliga hälsoeffekter vid
professionellt arbete med 3Dskrivare.

Landsting
Östergötland

150246

Bidrag från
finansiär
SEK
1 477 000

Euro
ESA

G61A018QT

ESA AM powder material supply Swerim
chain: verification and validation

480 207

Appendix 2. Enkät AM metal
Research Partners in Metal AM - Compilation of data for display on
Arena Website
This questionnaire has been distributed as part of the Vinnova-funded project INTOACTION to
determine which research groups are active in Sweden within the area of additive manufacturing of
metal products (Metal AM). The purpose of the questionnaire survey is to create a search tool
whereby interested parties can easily locate relevant research partners and gain an overview of the
resources that are available within Metal AM.
The results will be compiled in a searchable database which will initially be accessible via the
Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals (Arenan) website. The intention is for the
database to be maintained and updated annually.
We have chosen to send the questionnaire to one contact person within each organization, which we
believe are central for research within Metal AM. It is, however, possible to indicate whether there are
other groups, within the respective organizations, that are active in areas that are relevant for Metal
AM.
The questionnaire takes 10-15 minutes to complete. Begin by filling in the questionnaire and feel free
to add further details at a later date if you wish.
Organization
What is the name of your organization?
a) Where is your organization located (city)?
b) Which groups within your organization are engaged in activities that are relevant for Metal
AM?
Indicate group name and place within organization (for example institution or department).
c) How many people in the organization are active within Metal AM?
d) In terms of man-hours, what is your organization's research contribution within Metal AM ?
e) Who is the main contact person regarding Metal AM within your organization?
f) Do you allow us to register and publish the name of the contact person in the database/web
site?
 Yes
 No
You will find more information about personal data processing at Swerea in the link below;
https://www.swerea.se/en/about-swerea/organisation/personal-data-processing
Equipment
a) What equipment relevant for Metal AM does your organization now have within the following
areas?
Check relevant boxes and indicate the type of equipment and model, where relevant.
 Manufacturing of feedstock
 Characterization of feedstock
 Process planning / preparation
 Printing
 Post-processing
 Characterization of products

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Focus areas
a) To what degree are the following areas in focus for your organization's activities within Metal AM?
To no extent

To some
extent

To significant To large
extent
extent

Material (e.g. material
characterization or development)
Part and system design (e.g. design
optimization)
Process stability and Product
quality (e.g. robustness,
reproducibility, product
verification, simulation)
Production (e.g. productivity, AM
machines in production)
Environment, Health and Safety
Standards and Certification
Knowledge and Education
b) What, currently, are your organization's leading-edge competencies within Metal AM? Give max. 5
keywords:_________________
c) Which areas do your organization intend to develop into leading-edge competencies within Metal
AM? Give max. 5 keywords: ___________
Research projects
a) Which current research projects are central for the organization's research within Metal AM?
State max. 5 key projects: ____________
Project A: Project name, Duration (20xx-20yy), Main funding source, Brief description of the project
(max. 5 sentences). _____________
Scientific publications
a) How many scientific articles within Metal AM has your organization published?
(International journals with peer review.)
2015 _________
2016 _________
2017 _________
b) How many scientific articles (papers and posters) for international conferences within Metal
AM has your organization published?
c) 2015 _________
d) 2016 _________
e) 2017 _________
Industry benefits
Within which of the following areas is your organization active within Metal AM?
 Training/courses for industry
 Confidential consultancy work
Thank you for taking time to complete this questionnaire. You will be notified when the results have
been compiled and the database is accessible.
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Finsk industri, akademi
Medlemmar i CAM2 och
Arenan

Lokala intressenter AM
Industri

R&D Kanthal worldwide
Medlemmar KIC EIT Raw
material

Elmia
3DSTEP and other
industries
Chalmers
Triple Steelix
UU Innovation
Örebro Universitet
(Nader Asnafi)
Kanthal
KIC EIT Raw
Materials

Annika Strondl 2018-05-16 Jönköping

Annika Strondl 2018-05-25 Åbo, Finland

Annika Strondl 2018-08-21 Göteborg

Annika Strondl 2018-09-06 Västerås

Annika Strondl 2018-09-12 UU, Uppsala

Annika Strondl 2018-09-20 Swerim, Kista

Annika Strondl 2018-09-25 Västerås

Jesper Vang

50
988

Totalt

30

20

50

8

80

40

50

70

Industri, akademi

3DP

Jesper Vang

2018-12-05 Kista

Svenska
Bergsmannaförenin Medlemmar SBF
gen

Stålbranschen

Medlemmar i Arenan

Annika Strondl 2018-10-18 Swerim, Kista

2018-10-17 EPMA, Bilbao

120

Industri, akademi

Arenan

Annika Strondl 2018-04-26 Lund

200

Medlemmar i
Gjuteriföreningen

Gjuteriföreningen

Annika Strondl 2018-03-22 Södertälje

80

Medlemmar i IVA och
externa

IVA

Annika Strondl 2018-02-07 Stockholm

20

50

Antal
deltagare

Industri, akademi

Industri, akademi

Deltagare

SFMT

Arrangör

Annika Strondl 2018-01-19 Kista

Var
3DP

När

Annika Strondl 2017-12-07 Kista

Vem

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Workshop

Workshop

Seminarium

Konferens

Seminarium

Seminarium + workshop

Seminarium

Årsmöte

Seminarium

Seminarium

Föreläsning på möte

Seminarium

Forum

AM-dagen 2018

Möjligheter med AM

HighTechSteelConference
2018
Samtal kring additiv
tillverkning
Industriell transformation
genom digitalisering
baserad på 3D-printning
Intern workshop, höll 1h
presentation om AM +
färdplan
Seminarie kring CRM
material (critica raw
material)

Future AM

3D-tulostuksen
käyttöönotto Suomessa

Elmia 3D

Arenas Årsmöte

Gjuteridagarna

IVA-seminarium om AM

Möte i Svenska föreningen
för materialteknik (SFMT)

AM-dagen 2017

Vad (forum, typ av
besök)

Appendix 3. Presentationer av färdplanen
och/eller INTOACTION i externa sammanhang

Appendix 4. Prioritering RAMP-UPs sju
huvudsakliga fokusområden.
Representanterna angav för varje delområden om det inom ramen för respektive SIP kommer
finnas
-

En riktad utlysning, symboliserad med en stjärna
Möjlighet att söka inom befintlig utlysning, symboliserad med en cirkel

Om ingen symbol finns kommer det inte vara möjligt att söka projekt inom detta delområde.
De olika SIParna symboliseras av varsin färg enligt bilden och i varsitt hörna av rutan, också
enligt bilderna nedan.
Den

Resultatet av samtliga angivna prioriteringar (cirklar och stjärnor) presenteras på nästa sida.

