
I det tredje nyhetsbrevet 2021 fokuserar vi på utveckling. 
Utveckling i ett samarbetsprojekt med National Composites Center 
(NCC). Utvecklingen av vår styrelse genom nytillskott av två nya 
styrelseledamöter. Och hur både vi, och branschen i stort, utvecklas 
genom att vi tar oss an universitetsstudenter. Om detta och mer 
önskar vi er en trevlig läsning! 
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Samarbeten  
föder utveckling  
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Efter en sommar där både pandemins tillbakagång 
och det goda vädret tillåtit kvalitetstid med nära och 
kära går vi åter mot höst. I år med en känsla av lättnad 
och hopp när vaccinationstalen ökar och smittan 
minskar.  

Vi närmar oss tillika slutet av det tredje kvartalet, 
ett kvartal som i de flesta industribolag är det 
mest utmanande. Semesterveckorna ger minskad 
produktionstid och i år påverkas dessutom flertalet 
aktörer av pandemins efterverkningar i form av 
komponent- och råvarubrist samt den globala 
fraktkrisen. 

Ett av våra huvudsakliga fokusområden just nu är att 
utveckla och förfina både nya och gamla plattformar. 
Ett givet fokus är vår nya produktgrupp inom 
återvinning, detta med tanke på såväl marknadens 
efterfrågan som industrins behov av en cirkulär 
omställning. Detta kan du läsa mer om i vår utblick 
under vinjetten Marknadsfokus. 

I en av de andra artiklarna i det här nyhetsbrevet 
berättar vi om ett nygammalt samarbete med 
brittiska National Composite Center (NCC). 
Efter ett tre år långt gemensamt 
forskningsprojekt har Nexam nu 
ingått ett långsiktigt samarbete 
med NCC, en forsknings- och 
utvecklingspartner med syfte att 
hjälpa företag att göra lättare, 
starkare, smartare och mer 
hållbara material. Detta är ett 
bra exempel på en kontaktyta 
som är värdefull i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete för att komma 
med nya innovationer. 

Nexam har nått en storlek, en omfattning och en 
volym i produkterbjudandet där det blir viktigt 
att utveckla utvecklingsarbetet. Vi ska skapa och 
bibehålla en infrastruktur runt bolaget bestående 
av befintliga kunder, andra utvecklingsbolag och 
akademin. Allt för att säkerställa en utblick mot helt 
nya plattformar och kunder. 

Vår numera breda produktportfölj kräver en 
mer specifik hantering av utvecklingsarbetet 
och vi arbetar just nu intensivt med att skapa en 
infrastruktur som möjliggör leveransen av nya 
lösningar till nya kunder och för att hitta helt nya 
områden och plattformar. 

I ett större sammanhang runt ett utvecklingsbolag 
finns akademin som en viktig del. Den förser bran-
schen med ny kunskap men också med kompetent 
arbetskraft. För att underlätta för studenter att lära 
känna just vår nisch av branschen, ser vi det som 
viktigt att ta oss an studenter som exempelvis får 
göra sina examensarbeten hos oss. Vi ger av vår tid 
och kunskap och får tillbaka genom ett stärkt arbets-
givarvarumärke, nya ambassadörer och potentiella 

nya medarbetare. I det här nyhetsbrevet kan ni 
läsa om Erik Sjöberg som fått möjlighet att 

skriva sitt examensarbete här. 

För att komma vidare i vår strävan 
mot att göra plast till ett material 
för framtiden och på riktigt bidra 
till en mer cirkulär industri behövs 
breda samarbeten och öppna 
sinnen. Utveckling sker i samar-
betet, när discipliner, branscher 
och sammanhang möts. Trevlig 

läsning! 

Johan Arvidsson,  
VD, Nexam Chemical  

”Utveckling sker i samarbetet, 
när discipliner, branscher och 

sammanhang möts."
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Fokus på hållbara lösningar  
under Raw Material Day
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Fortsättning på nästa sida

Ett 50-tal deltagare från dansk polymerindustri, universitet och myndigheter sam-
lades nyligen för att diskutera och lära mer om återvinningsbara och biobaserade 
material, under Raw Material Day. Nexam Chemical var inbjuden som en av talarna 
för en presentation av Reactive Recycling. 

FO
TO

: H
ea

dw
ay

, U
ns

pl
as

h.
co

m

https://www.nexamchemical.com/products/reactive-recycling/
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När Raw Material Day arrangerades i danska 
Fredericia i mitten av september, stod tillverkarnas 
efterfrågan på hållbara råmaterial och plaster med 
låg miljöpåverkan i fokus.

Under en heldag fick deltagarna lära sig om vilka 
regler och föreskrifter som gäller för återvunna 
plastmaterial, det senaste inom livscykelanalyser 
och ny utveckling inom området biobaserade 
plastmaterial. Från Nexam Chemical deltog Lars 
Öhrn, Chief Marketing Officer, för att berätta 
hur Nexams produkter inom Reactive Recycling 
förbättrar återvunna plastmaterial, så att de återfår 
sina ursprungliga egenskaper och kan anpassas efter 
den applikation de ska användas i. 

– Att det här är frågor som väcker stort intresse, 
visade sig i de många efterföljande frågorna 
och diskussionerna. Framför allt kring områden 
som processbarhet, funktion och möjligheter att 
sammanfoga olika material till nya hybridlösningar. 

Många återkom till att plaster behövs, men kan  
– och måste – göras mer hållbara, säger Lars Öhrn. 

Under dagen fick deltagarna lära sig hur man kan 
öka mängden återvunnen plast i produkter utan 
att äventyra kvaliteten och hur återvunna kolfibrer 
kan användas för förstärkning. Deltagarna fick 
även ta del av inspirerande case från DBI Plastics, 
som berättade om sin process för att ersätta 
fossilbaserad plast med bioplast, Grundfos som 
presenterade sitt arbete med återvinning av material 
från gamla pumpar och Dantoys banbrytande 
användning av bioplast för leksaker.

– För oss i branschen blev det här ett tillfälle att dela 
erfarenheter och knyta nya affärskontakter för att 
fortsätta bygga hållbara plaster som hjälper oss i 
vardagen, säger Lars Öhrn. 

Läs mer om Reactive Recycling på vår LinkedIn och i 
tidigare artiklar från oss.

”Ett växande stöd från 
den indiska regeringen 

tillsammans med en 
förbättrad ekonomi, 
har gjort att sektorn 

blivit attraktiv för 
investerare.”

”För oss i branschen blev 
det här ett tillfälle att 
dela erfarenheter och 

knyta nya affärskontakter 
för att fortsätta bygga 

hållbara plaster...”

https://www.nexamchemical.com/products/reactive-recycling/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6831196001739579392
https://www.nexamchemical.com/?s=reactive+recycling
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Erik Sjöberg skriver examens- 
arbetet på Nexam
På Nexam Chemical vill man bidra till att göra steget in på arbetsmarknaden  
lättare för studenter, genom att erbjuda praktik och möjlighet att göra examens- 
arbeten. En som just nu skriver sin masteruppsats hos Nexam är Erik Sjöberg,  
som läser till civilingenjör i kemiteknik på Lunds universitet. Sedan i somras  
har han undersökt hur återvunnen PET kan göras om till ett hållbart, billigt  
och lätt konstruktionsmaterial för en av Nexams kunder.
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I slutet av oktober ska resultatet 
presenteras och Erik jobbar just 
nu intensivt med de sista delarna 
i sitt examensarbete.  Under 
sommaren har han gjort ett 100-
tal experiment, där han smält 
ned återvunnen PET och tillsatt 
Nexams kemikalier för att se vilka 
kombinationer och mängder som 
ger de bästa egenskaperna när 
man bygger upp produkten igen. 

– Jag har undersökt två olika åter-
vunna polymerer, som är tänkta 
att smältas ner för att återanvän-
das i olika applikationer där det 
behövs lätta strukturmaterial. 
Det jag har gjort är att testa hur 
viskositeten, med hjälp av olika 
kemikalier, kan byggas upp igen 
efter att plasten har smälts ner, 
förklarar Erik Sjöberg. 

– Beroende på vad det är för 
polymer och vad plasten har an-
vänts till tidigare, krävs det olika 
mängd och typ av kemikalier för 
att få ett bra resultat. Detta ska 
sedan jämföras med egenska-
perna hos nyproducerad PET för 
att se om Nexams produkter, 
tillsammans med återvunna 
polymerer, fungerar lika bra.  

För Erik är det han gör just nu lite 
av en framtidsdröm. Att få jobba 
med något som gör skillnad och 
påverkar världen på ett positivt 
sätt, utan att någon vet att det är 
han som ligger bakom det.  

– Återvunna polymerer är ett 
spännande område där jag ser en 
stor potential idag. Tänk bara på 
all plast i Indien och Kina och om 
man kunde återvinna den!

Om en dryg månad väntar exa-
men för den 30-åriga blivande 
civilingenjören från Staffanstorp 
i Skåne. 

– Innan jag kom till Nexam kände 
jag inte till företaget. Under mina 
veckor här har jag fått bra hand-
ledning och fått känna på hur 
det är att jobba som civilingenjör 
inom industrin. Här hjälper man 
varandra för att hitta de bästa 
lösningarna och för mig 
skulle Nexam vara ett 
perfekt företag att 
jobba vidare inom! 
Vi får se vilka möj-
ligheter som öppnar 
sig när jag är klar, 
avslutar Erik. 

Praktik värdefullt för alla parter 
Dr. Francesco Pisciotti, CTO på 
Nexam, berättar att de nyligen 
börjat arbeta med studenter på 
utvecklingsavdelningen och att 
initiativet ger flera fördelar även 
för bolaget. 

– Som ett snabbväxande företag 
är det viktigt att ha en agil och 
flexibel organisation och att ta 
emot studenter blir en del i vårt 
långsiktiga rekryteringsarbete. 
Under en praktikperiod eller ett 
uppsatsarbete hinner vi lära 
känna personen och studenten 
får testa på arbetet på riktigt. Är 
förutsättningarna de rätta från 
båda håll kan det leda till att vi 
får en ny medarbetare, säger 
Francesco och fortsätter: 

– Vi ger av vår tid, förmedlar 
kunskap och kontakter, samti-
digt får vi nya perspektiv från 

akademin och dessutom 
möjlighet att stärka 
vårt arbetsgivar-
varumärke mot en 
väldigt relevant mål-
grupp av potentiella 
framtida medarbe-
tare.

”... och för mig skulle 
Nexam vara ett 
perfekt företag att 
jobba vidare inom!”

Dr. Francesco Pisciotti,  
CTO, Nexam Chemical 
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Marknadsfokus: 
Återvunnen plast  
Att göra industrin mer cirkulär och att använda plast på ett mer hållbart sätt, är 
inte bara lönsamt för miljön utan också för flertalet aktörer inom värdekedjan. 
Återvinnings-marknaden växer när allt fler väljer att investera i återvunnet 
plastmaterial som alternativ till fossila råvaror. År 2019 uppgick den globala 
marknaden för återvunnen plast till 45,1 miljarder USD, och den förväntas växa årligen 
med 5 procent till 2027. 

Idag kännetecknas åter- 
vinningsmarknaden för plast 
av få aktörer i varje region. 
Många av dessa är lokala 
företag. Detta betyder inte 
att stora och multinationella 
företag agerar passivt. På grund 
av ett ökat offentligt intresse 
mot att minska det ekologiska 
fotavtrycket från plastprodukter 
har stora och multinationella 
företag börjat sätta fler 
ambitiösa klimatmål mot en  
mer cirkulär ekonomi. 

Eftersom det mesta av den 
återvunna plasten handlas till 
ett pris som är 20–40 procent 
lägre jämfört med nyråvara, 
finns det finansiella fördelar 
på återvinningsmarknaden. 
Ju högre priset på olja blir, 
desto mer attraktiv blir den 
återvunna plasten. Givet det 
långsiktiga underskottet på 
olja kan dessa finansiella 
fördelar öka, samtidigt kan 

dessa fördelar försvinna om 
oljepriset sjunker. 

EU har visat intresse för att 
expandera marknaden för 
återvunnen plast ytterligare. 
2018 presenterade Europa- 
kommission sin plaststrategi 
med vision att fyrdubbla 

kapaciteten att sortera och 
återvinna plast mellan 2015 
och 2030. Under 2019 var 
Europa den näst största 
marknaden när det kom till 
plaståtervinning, motsvarande 
nästan en fjärdedel av den 
globala plaståtervinningen och 
konsumtionen av den.  

Fem nyckeltal om den europeiska  
återvinningsmarknaden 

1  +600 företag
2  +20 000 anställda 
3  +8.5 Mt installerad kapacitet
4  +3 miljarder euro i omsättning
5   5 länder täcker 67 procent av den totala 

återvinningskapaciteten (Tyskland, Italien,  
Spanien, Storbritannien och Frankrike). 

* Statistik inhämtad 2019
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Den internationella återvinnings-
marknaden 
2017 implementerade Kina den 
så kallade National Sword Policy, 
vilken förändrade den globala 
återvinningsmarknaden för 
plast. Före implementeringen 
importerade Kina över 7 miljoner 
ton plastavfall. Idag importerar 
landet enbart nominella nivåer. 
Trots det är Kina fortfarande 
världens största producent 
av återanvänd plast och stod 
2019 för nästan 30 procent 
av den globala produktionen. 
Konsultbolaget AMI förutspår 
att Kinas produktion kommer att 
mer än dubblas till 2030, vilket 
gör den till den snabbast växande 
marknaden i världen. 

Avsaknaden av federala lagar 
som styr marknaden har gjort 
att plaståtervinning i USA 
är mindre utvecklad jämfört 
med Västeuropa. Under 2019 
återvanns bara 12 procent av  
allt plastavfall i landet1. 

I nordöstra Asien finns några 
av världens mest etablerade 
infrastruktur för avfallshantering 
som fångar stora mängder av 
det potentiella materialet för 
återvinning. Dock förbränns 
mycket av det insamlade 
materialet i stället för att 
återvinnas. Detta för att skapa 
energi. 

Utmaningar för marknaden 
Eftersom majoriteten av 
företagen som sysslar med 
återvinning är små och 
lokala är deras processer inte 
standardiserade. Samtidigt 
besitter de inte tillräcklig 
industriell och operationell 
expertis. Ett resultat av 
detta är lönsamheten i 
industrin relativt låg. Det 
gör att återvinningsföretag 
har lite utrymme att reagera 
på marknadsutvecklingar 
och att investera i sig själva. 
Marknadens huvudsakliga 
utmaning blir därmed att 
maximera återvinningsgraden 
och kvaliteten samtidigt som 
konstaderna behöver minska.

30%
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Technical Plastics

Mixed Plastics

PVC
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LDPE

Andel installerad återvinnings-
kapacitet per polymertyp
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1 McKinsey & Company 2019
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Mässan hålls i Malmö mellan den 1 och 2 
december.  Ni hittar Nexam i monter E:16.  

– Vi ser fram emot att träffa såväl våra nuvarande 
samarbetspartners och kunder som att knyta 
nya kontakter. Det är en bra mötesplats för att 
diskutera branschens utmaningar och behov för 
att hitta samarbeten som ger effektiva lösningar, 
säger Tomas Eriksson, CCO på Nexam Chemical. 

Nexam Chemical ställer ut 
på Plastteknik Nordic 2021
Plastteknik Nordic är en mässa för 
plast- och gummiindustrin i Norden. 
På Plastteknik Nordic kommer Nexam 
Chemical att visa upp sina lösningar 
inom återvinning för plastbearbetande 
företag samt för återvinnare. Mässan 
utgör en naturlig plats för Nexam att 
visa upp sin teknologi och stärka sitt 
varumärke.  
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Berätta lite om din bakgrund
Jag har en magisterexamen inom företagsekonomi 
från Lunds universitet och har därefter jobbat på 
olika investmentbanker i över 15 år. Däribland Bank 
of New York i London, Shanghai och Hong Kong följt 
av JP Morgan i London. Efter att jag varit utomlands 
så jobbade jag som aktieanalytiker på Carnegie och 
därefter med kapitalmarknadstransaktioner på Pareto 
Securities och ABG Sundal Collier. 

År 2016 startade jag och en kollega en Investment 
Banking boutique vid namn Zonda partners som är en 
av de största aktörerna i kapitalanskaffningar inom 
svensk life science. Jag har genomdrivit nästan 100 
transaktioner i svenska börsbolag under de senaste 
åren.

Hur kom det sig att du blev en del av Nexams styrelse?
Om bolaget fortsätter att utvecklas i nuvarande 
riktning så kommer förhoppningsvis min kapitalmark-
nadsexpertis att kunna bidra till bolagets fortsatta 
tillväxtresa. 

Hur ser du på Nexams resa hittills och framöver? 
Det känns spännande att vara en del av Nexam, ett 
bolag som arbetar på ett innovativt och hållbart sätt 
för att förbättra plaster, ett område som bara kommer 
att bli viktigare och viktigare. 

Nexam har lyckats bra med att kommersialisera sitt 
produktområde och utvecklats på ett sätt som gett en 
bra grund för att fortsätta växa. Framöver så blir det 
väldigt viktigt att vi genom vårt breda produkterbju-
dande får fler stora ben att stå på. 

Vem är du som privatperson? 
Jag gillar att resa och laga mat och har tre rätt så unga 
barn så därför ägnas fritiden mest åt att vara med 
familj och vänner i liknande familjesituation. 

Oskar Tuwesson valdes in som styrelsemedlem i Nexam Chemicals styrelse  
vid årsstämman i maj 2021. Här får ni lära känna honom lite bättre. 

Oskar Tuwesson  
– ny styrelseledamot  

i Nexam Chemical
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Berätta lite om din bakgrund
Jag är civilingenjör i kemiteknik och civilekonom i 
grunden. Jag inledde min karriär på Ericsson, där jag 
arbetade under 12 år. Största delen av tiden var jag 
utomlands, bland annat i Italien, Sydafrika, Brasilien, 
Panama och Puerto Rico. Mitt sista uppdrag inom 
Ericsson var som ansvarig för de Karibiska och Cen-
tralamerikanska marknaderna. Efter det flyttade jag 
över till en av mina kunder, Cable & Wireless Com-

munications, där jag var vd för verksamheten i de 14 
engelskspråkiga öarna i Karibien. Efter att ha gjort det 
i några år fortsatte jag på operatörssidan som vd för 
telekomoperatören Altice på Dominikanska Republi-
ken. År 2018 flyttade jag hem till Sverige igen och här 
arbetar jag idag med ett antal styrelseuppdrag och 
med investeringar. 

Hur kom det sig att du blev en del av Nexams styrelse? 
Jag hade fått upp ögonen för bolaget och tyckte att 
det var intressant. Jag sitter sedan tidigare i styrelsen 
för Seamless Distribution System, och några med 
anknytning dit har även kopplingar till Nexam. De 
uppskattade mina bidrag i den andra styrelsen och 
tyckte att jag kunde vara intressant även för Nexam. 
Det passar bra med tanke på min internationella bak-
grund, att jag lägger mycket fokus på marknadsföring, 
försäljning och strategi. Jag har ju också, även om det 
är mer än 20 år sedan jag stod i ett labb, en bakgrund 
inom kemi.  

Hur ser du på Nexams resa så här långt? 
Det har varit en otroligt spännande resa. Nexam har 
gått från att ha varit lite av ett förhoppningsbolag 
med några specialkemikalier, till att ha gjort vissa av 
dessa till framgångsrika produkter som växer snabbt. 
Man har även kompletterat verksamheten med mas-
terbatch-produktion, en intressant komplementär 
nisch. Det är fantastiskt att se bolag utvecklas på det 

Martin Roos valdes in som ny styrelsemedlem i Nexam Chemicals styrelse  
vid årsstämman i maj 2021. Här får du lära känna Martin lite närmare.  

Martin Roos  
– ny styrelseledamot  

i Nexam Chemical
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här sättet, Nexam är ett tydligt exempel på hur entre-
prenöriellt Sverige är. Det finns många mindre bolag 
med stor kompetens inom specifika områden och som 
lyckas vara internationella på liten skala och som väx-
er. Det är jättekul att se, det är få länder som har den 
typen av dynamik. Det finns en tydlig nybyggaranda. 

Nexam ligger helt rätt i tiden, då våra ledord är att 
göra bättre plast för framtiden. Det finns mycket vi 
önskar att vi kunde göra oss av med eller vara utan 
men plast är definitivt ett material som är här för 
att stanna. Då är det oerhört intressant att vara i ett 
bolag som kan göra materialet bättre och mer återvin-
ningsbart. Det känns väldigt motiverande att det finns 
ett högre syfte som bolaget existerar för. 

Vad är viktigt för Nexam att fokusera på framåt? 
Något av det viktigaste är att bolaget kan spela en stor 
och betydelsefull roll i att göra plaster mer gröna. Dels 
genom att möjliggöra ökad återvinning där vi precis 
lanserat nya produkter, dels genom att höja prestan-
dan på standardplaster, som vår framgång med PET 

skum, men kanske även bioplaster. Efterfrågan på 
gröna plaster växer på marknaden men många av de 
plastmaterial som kommer från exempelvis socker-
rör eller skogen har inte lika bra mekanisk eller fysisk 
prestanda som traditionella plaster. Nexams reaktiva 
kemi kan förbättra de mekaniska egenskaperna och 
den fysiska prestandan hos plast. Kan vi åstadkomma 
det även hos bioplast kan vi göra det till ett mer realis-
tiskt alternativ för många industrier.  

Även om Nexam haft stora framgångar de senaste 
åren, är det relativt sett ett litet bolag. Det kräver fort-
satt fokus på flexibilitet, snabbhet och att ha så låga 
kostnader som möjligt. När volymerna är små måste vi 
vara effektiva. På sikt behöver bolaget bli större för att 
få in lite skalekonomi i några av produkterna. 

Vem är du som privatperson? 
Efter att ha bott utomlands i nära 20 år är jag tillbaka 
i Stockholm igen, och trivs jättebra. Jag är gift och har 
två barn, 13 och 11 år. Som familj gillar vi att resa, laga 
och äta mat och så har vi skaffat oss en katt nyligen.

”När volymerna är små 
måste vi vara effektiva. 
På sikt behöver bolaget 
bli större för att få in 
lite skalekonomi i några 
av produkterna.”
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Samarbete med National 
Composites Centre
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Med målet att öka temperaturkapaciteten hos polyamider har Nexam och brittiska 
National Composites Centre (NCC) efter ett tre år långt utvecklingsprogram 
inlett ett partnerskap. Genom användandet av NEXIMID® har forskningsprojektet 
möjliggjort utvecklingen av en ny generations kolfiberkomposit som tål för hög 
temperatur inom flyg- och bilindustrin.

Fortsättning på nästa sida
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Bristolbaserade National Composites Centre 
(NCC) är ett världsledande innovationscentrum 
för kompositer. Som en forsknings- och 
utvecklingspartner till industrin hjälper NCC företag 
att producera lättare, starkare, smartare och mer 
hållbara produkter. 

Tillsammans med Nexam Chemical har NCC under 
de senaste tre åren utvecklat och testat kompositer 
som ska klara mycket höga temperaturer.

– Vi hjälper företag att hantera brådskande 
samhällsutmaningar inom hållbarhet genom att 
exempelvis göra produkter lättare, starkare och 
smartare. Genom att tillverka mer hållbara material 
ges potential för snabbare produktinnovation, 
berättar David King, Advanced Research Engineer 
på NCC. 

Genom Nexam Chemicals NEXIMID® och 
NCC:s teknikutveckling syftar samarbetet och 
produktinnovationen till att underlätta för 
Storbritanniens flyg- och bilindustri. Samtidigt 
ska processäkerheten under tillverkningen vara 

intakt. Dessa industrier har höga krav vad gäller 
hållbarhet och temperaturvariationer i sina 
tillverkningskomponenter.

– Vår nya komposit är nästa generations 
sammansättning. Genom Nexams produkt 
och ett formverktyg som vi på NCC designat 
och producerat har vi tagit fram en ny unik 
lösning, som dessutom är säker att använda i 
industrimiljöer, säger David.

Då NEXIMID® framställs vid Nexams 
produktionsanläggning i St Andrews tillverkas 
samtliga komponenter i sammansättningen inom 
Storbritannien. 

– Att teknikutvecklingen sker i landet och att 
Nexam har tillverkning här på plats blir en extra 
trygghet för våra kunder, berättar David. 

I och med det tre år långa utvecklingsprojektets 
avslut har Nexam beslutat att bli medlem i 
NCC:s forskningsprogram. NCC:s huvudsakliga 
forskningsprogram syftar till att lösa några 

”Genom Nexams 
produkt och ett 
formverktyg som vi 
på NCC designat och 
producerat har vi tagit 
fram en ny unik lösning.”

Fortsättning på nästa sida
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av de största utmaningar industrin står inför i 
användningen av avancerade material, med särskilt 
fokus på hållbarhet och väteekonomi.

Det branschöverskridande forskningsprogrammet 
som involverar NCC:s medlemsorganisationer är 
inne på sitt elfte år. Med åren har drivkraften att 
hitta kompositer som möjliggör för Storbritannien 
att genom teknik bli klimatneutralt ökat. Nedan 
listas forskningsprogrammets huvudsakliga 
områden 2021/2022.

– När man går igenom NCC:s forskningsprogram 
blir det snabbt tydligt att Nexams innovationer 
och plattformar potentiellt skulle kunna vara en 
del i många av de projekt som pågår. Det är precis i 
sådana här sammanhang ett utvecklingsbolag som 
vårt ska vara en del. Vi får chansen att testa och 
vidareutveckla våra produkter samtidigt som vi kan 
bidra till att förflytta industrin i en hållbar riktning. 
Dessutom skapar det en bra möjlighet, inte bara 
för nätverkande med utvecklare och tillverkare av 
slutprodukter, utan det ger oss även en chans att 
förstå deras behov och applikationskrav under de 
tidiga utvecklingsstadierna, säger Dr. Francesco 
Pisciotti, CTO på Nexam.  

Projekt i NCC:s forsknings- 
program 2021/22
HYDROGEN 

 Composite Cryogenic Tanks 
 Composite Pressure Vessel Hydrogen Permeability

SUSTAINABILITY 
 Recycling End-of-Life Composites 
 Recycling of Composite Manufacturing Waste 
 Composite Design for Sustainability 
 Recycled Composites Supply Chain 

DURABILITY 
 Composite Interface and Durability

HIGH VOLUME   
 Overmoulding of Butt Jointed Aerostructures

HIGH TEMPERATURE 
 AFP of Ceramic Matrix Composite Materials 
 Fire Resistant Structural Composites 
 Increase Hightemperature Composite Capability 

EXPLORATIVE 
 Modular Infusion

”Vi får chansen att testa 
och vidareutveckla våra 
produkter samtidigt 
som vi kan bidra till att 
förflytta industrin i en 
hållbar riktning.”



September 2021Nyhetsbrev

2021-10-21 Delårsrapport januari-september 2021

2021-12 Nyhetsbrev 4, 2021

2021
September 2021Nyhetsbrev


