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SurfCenter - Ett kompetenscentrum för en hållbar 

ytbehandlingsindustri 

- planeringsfas 

Hållbarhet har traditionellt sett varit ett prioriterat område för 

ytbehandlingsindustrin. Processernas och materialens egenskaper driver branschen 

framåt i sökandet efter nya och förbättrade alternativ för att uppnå miljövänligare 

produktionssystem och följa nya och ökande regelverk utan att undergräva kvalitet 

och kostnader. Idag hanteras den här typen av insatser ofta som enskilda, separata 

projekt, i små konstellationer. Men med det ökade behovet av en snabb förändring och 

omställning för att möta klimatutmaningen krävs ett mer effektivt tillvägagångssätt.  

Under 2021 inledde RISE en satsning för att inrätta ett kompetenscentrum för en hållbar 

ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Ett kompetenscentrum består av en grupp aktörer, med en gemensam 

vision och strategi för att bygga en långsiktigt excellent forskningsmiljö där resultaten kan delas mellan 

parterna och främja skapandet av nya innovationer. Syftet med SurfCenter är att genom ett omfattande 

arbete övervinna de hållbarhetsutmaningar (ekonomiska, sociala och ekologiska), som 

ytbehandlingsindustrin står inför med ett långsiktigt perspektiv på tio år. Genom att sammanföra 

forskningsinstitut, universitet och företag (från OEM till små och medelstora företag) kommer SurfCenter 

att vara ett centrum för excellent forskning fokuserat på att utveckla den bästa tillgängliga tekniken för 

snabb inkorporering i produktionslinjer och att se över hela livscykeln för de aktuella processerna. 

Första steget för skapande av SurfCenter var godkännande av planeringsbidrag i form av finansiering från 

Vinnova för att driva ett ettårigt planeringsprojekt1 med målet att bygga konsortium och utveckla 

kompetenscentrets idéer för ett hållbart långsiktigt kompetenscentrum. Planeringsprojektet förväntas 

resultera i en konkurrenskraftig ansökan till kommande Vinnova-utlysning för Kompetenscentrum, som 

öppnar under hösten 2022. Under planeringsprojektets första halvår kommer vi att lägga grunden till 

centrat genom att identifiera ytbehandlingsindustrins gemensamma utmaningar och bygga ett starkt 

konsortium. Under andra halvåret kommer arbetet att fokusera på att definiera och konceptualisera 

kompetenscentrat och att skriva ansökan till Vinnova. En översiktlig tidsplan visas i bilden nedan. 

 
1 SurfCenters planeringsprojekt leds av RISE och har stöd av Volvo AB, Scania, Ikea of Sweden, SAAB AB, 
Provexa Technology, Ionbond, Svensk Pulverlackteknisk Förening, Svensk Ytbehandlingsförening, Linköping 
University, Fraunhofer-Chalmers Center, och IVL Svenska miljöinstitutet. Notera: För applikationen SurfCenter 
kompetenscenter vill vi också att nya samarbetspartners går med i projektet!  
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Vad kommer SurfCenter att erbjuda? 

Detta är huvudfrågan som vi behöver besvara, 

och den kan bara besvaras om alla berörda 

parter (företag, forskningsinstitut och akademi) 

sitter tillsammans och för en öppen diskussion 

om den aktuella statusen och behoven inom 

ytbehandlingsindustrin. 

Visionen är att SurfCenter ska samla tillämpad 

FoU inom ytbehandlingsområdet med fokus på 

svenska företagsbehov av en hållbar och 

motståndskraftig utveckling. Exempelvis 

kommer experter inom hållbarhet, cirkulär 

ekonomi och livscykelanalys att samarbeta med 

process- och materialspecialister för att klara 

branschens utmaningar och säkerställa den 

svenska konkurrenskraften på den globala 

marknaden.  

Centret kommer att möjliggöra detta genom: 

• Tillgång till testbäddar på institut, 

universitet och företag 

• Initiera och genomföra projekt enligt den 

effektlogik som framtagits i planeringsfasen 

• Initiering och genomförande av 

doktorandstudier 

• Nära samarbete inom partnerskapet 

Vad kan vi göra nu? 

Att bygga ett kompetenscentrum är ett stort uppdrag som kräver en tvärvetenskaplig grupprepresentant 

från företag och forskningsorganisationer som kan definiera en vision och en strategi för centret. Därför 

bjuder vi in alla intresserade att delta i den första planeringsworkshopen för SurfCenter som hålls den 

21 april 2022 i Mölndal (se informationsrutan för mer information). 

En utgångspunkt för diskussionen är tanken att SurfCenter kan fokusera på generella frågor som att 

minska CO2-avtrycket, minska användningen av energi och resurser, följa nya regelverk, substitution av 

fossilbaserade material mot biobaserade material, cirkularitet av ytbehandlade komponenter etc. genom 

att identifiera de särskilda utmaningar som är förknippade med ytbehandlingsindustrin. Några frågor vi 

behöver besvara är: vilka teknologier/processer används för närvarande, vilken typ av 

hållbarhetseffekt förväntar vi oss, vilka möjliga lösningar finns, vilken typ av kompetens och 

partnerskap behövs? Några exempel illustreras nedan.  

SURFCENTER PLANERINGSWORKSHOP 

MÅL 
Planering av verksamheten och 
roadmap för kompetenscentrum 
SurfCenter 

DATUM 
21 april 2022 

TID 
10:00-15:00 

PLATS 
RISE - Argongatan 30, Mölndal 

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 
15 april 2022 

PRIS 
Kostnadsfritt 

ANTALPLATSER 
50 

FÖR MER INFORMATION, REGISTERING & 
PROGRAM besök: 
https://www.ri.se/sv/event/surfcent
er-planeringsworkshop 
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