
Informationsmöte
FFI Cirkularitet



Finansieringsprogram
för forskning och innovation med 

fokus på klimat, miljö och säkerhet

VAD ÄR FFI?

AB Volvo

FKG

Scania CV

Volvo Car Group

Energimyndigheten

Trafikverket

Vinnova

(Mobility Sweden adjungerad 
part)

Avtal mellan fordons-
industrin och staten

Budget 
420 msek/år

50% medfinansiering

Utlysningar
2 ggr/år



Vision: Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter
Mission: FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle
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1. FFI har demonstrerat lösningar som gör samhällets 
vägtransporter fossilfria, säkra, jämlika och effektiva. 

2. FFI har utvecklat hållbara lösningar som har 
implementerats och accepterats av användare och 
samhälle 

3. FFI har, genom innovation, partnerskap och 
samverkan, bidragit till att utveckla kompetens, 
infrastruktur, policy, regelverk och affärsmodeller 
inom vägtransportsystemet 



Trafiksäker 
automatisering

NollutsläppCirkularitet

Transport- och 
mobilitetstjänster

Accelerera 



1. Design för cirkularitet
• T.ex. utökad livslängd på produkter, material och delar. Eller att ta 

ansvar för hela värdekedjan, bl.a. genom cirkulära affärsmodeller. 

2. Social hållbarhet i hela värdekedjan
• T.ex. etiska och sociala aspekter av hållbarhet. Eller att behålla anställda 

och attrahera ny kompetens genom tekniker och lösningar för kognitiv och 
fysisk support

3. Klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning
• T.ex. nya tekniker, bl.a. för att anpassa till elektrifiering samt reducera 

nuvarande miljöavtryck. Eller att skapa förutsättningar för en robust 
produktionskedja

4. Andra områden som bidrar till delprogrammets uppdrag
• T.ex. nya material eller metoder som radikalt minimerar miljöpåverkan från 

utveckling, tillverkning och avveckling av fordon

FFI CIRKULARITET

Design för 
cirkularitet

Social 
hållbarhet 
i hela 
värdekedjan

Klimatneutral, 
cirkulär tillverkning 

och återvinning

Delprogrammets uppdrag är att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka 
hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon, inkl. dess 
ingående komponenter. 
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1. Design för cirkularitet
• T.ex. utökad livslängd på produkter, material och delar. Eller 

att ta ansvar för hela värdekedjan, bl.a. genom cirkulära 
affärsmodeller. Ett kompetensskifte behövs genom hela 
kedjan; utveckling, tillverkning och återvinning och 
återanvändning

2. Social hållbarhet i hela värdekedjan
• T.ex. etiska och sociala aspekter av hållbarhet. Eller att behålla 

anställda och attrahera ny kompetens genom tekniker och 
lösningar för kognitiv och fysisk support

3. Klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning
• T.ex. nya tekniker, bl.a. för att anpassa till elektrifiering samt 

reducera nuvarande miljöavtryck. Eller att skapa förutsättningar 
för en robust produktionskedja
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Design för 
cirkularitet

Social 
hållbarhet 
i hela 
värdekedjan

Klimatneutral, 
cirkulär tillverkning 

och återvinning

Delprogrammets uppdrag är att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka 
hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon, inkl. dess 
ingående komponenter. 
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Ansökningar inom detta fokusområde 
uppmuntras särskilt i denna utlysning!



UTLYSNING

• Vinnova beviljar bidrag om max 50% för delprogrammet

• Enskilda projekt ska ha minst 25% näringslivsfinansiering

• Maxbelopp för förstudier och mindre studier är 500 000 kr

• Total budget för utlysningen är ca 42 miljoner kronor

Hur mycket kan ni söka?



Att tänka på

• Minst 2 projektparter

• Minst 25 % näringslivsfinansiering i alla projekt

• Läs färdplanen noggrant 

UTLYSNING



• Underlag för ansökan – Så ansöker och rapporterar ni inom FFI | Vinnova

• Om statliga stöd och finansiering - Regler för Vinnovas finansiering | Vinnova

ÖVRIGT

Frågor? Kontakta frida.bjerke@vinnova.se

https://www.vinnova.se/m/fordonsstrategisk-forskning-och-innovation/ansokan/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/
mailto:christian.fredricsson@vinnova.se


UTLYSNING

Utlysningen är öppen mellan 7 feb och 28 mars!

Frågor? Kontaka frida.bjerke@vinnova.se

Mer information finns på FFI:s webbsida: vinnova.se/ffi

mailto:frida.bjerke@vinnova.se


Frågor?

FRÅGOR
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