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INLEDNING

Föreliggande rapport ”Förstudie avseende behovet av och förutsätt-
ningarna för tillverkning av stora, pressgjutna komponenter i magnesium
till fordonsindustrin”, utgör slutredovisning av ett projekt syftande till att
dels belysa globala utvecklingstrender beträffande pressgjutna fordons-
komponenter i magnesium, dels förutsättningarna för och olika mark-
nadsaktörers intresse av att utveckla ett nationellt kompetens- och till-
verkningscentra för denna typ av produkter.

TILLKOMST
Den genomförda förstudien har finansierats med medel från Vinnova
och Nutek, samt medlemsmedel inom Gjuteriföreningens kollektiva
forskningsbudget. Förstudien har utförts inom avdelningarna ”Bransch
och information” samt ”Produktions- och kompetensutveckling” vid
Svenska Gjuteriföreningen i Jönköping. Framkomna resultat har
diskuterats och analyserats av ledamöter inom Gjuteriföreningens yttre
organisation, Branschrådet och Forskningsrådet.

Utvecklingstrenderna beträffande bruket av magnesium i allmänhet och
stora pressgjutna komponenter till fordonsindustrin i synnerhet, i ett
globalt perspektiv, har i huvudsak kartlagts genom inhämtning och
analyser av produktionsstatistik från relevanta länder i Europa,
Nordamerika och Asien.

Förutsättningarna för och intresset av att utveckla ett kompetens- och
utvecklingscentra för pressgjutna magnesiumkomponenter har analyse-
rats företrädesvis genom intervjuer med personer på strategiska befatt-
ningar hos olika aktörer.

Projektledare har varit Gjuteriföreningens utvecklingschef Conny
Gustavsson. Medförfattare har varit branschchef Zoltan Tiroler.

Ett stort tack riktas till Vinnova, Anders Marén, och Nutek, Lennart
Sandberg, utan vars stöd denna förstudie ej kunnat genomföras.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med förstudien är att tillsammans med våra inhemska fordons-
tillverkare, några teknologiskt ledande pressgjuteriföretag, industriforsk-
ingsinstitut, högskolor/universitet samt företrädare för riskkapital och
lokala/regionala samhällsföreträdare, utreda intresset och förutsätt-
ingarna för att etablera ett nytt kompetens- och pressgjutericentra med
inriktning mot utveckling och tillverkning av stora, pressgjutna
komponenter i magnesium för fordonsindustrin.

Målet för förstudien är att få fram ett underlag som i första hand
beskriver de kommersiella drivkrafterna och förutsättningarna för att
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etablera ett framtida Diecasting Center for Automotive Components in
Magnesium”  i Sverige.

Förstudien kommer inte belysa några tekniska aspekter på en sådan
etablering, då dessa frågor i dagsläget bedöms vara av mindre strategisk
betydelse. All produktion kommer baseras på känd teknik från väl
etablerade maskinleverantörer.

SAMMANFATTNING

Den genomförda förstudien initierades av medlemsföretagen inom
Svenska Gjuteriföreningen. Bakgrunden till detta var gjuteribranschens
stora beroende av den inhemska fordonsindustrin. Av den totala
produktion på ca 300 000 ton gjutgods per år, hamnar ca 65 % i någon
typ av fordon, dvs person- eller lastbilar, bussar och entreprenad-
maskiner. Det andra skälet var att svensk gjuteriindustri i allmänhet, och
vår pressgjuteriindustri i synnerhet, är en av världens största per capita.
För att behålla denna unika ställning är det ur strategisk synvinkel
extremt viktigt att följa globala utvecklingstrender och snabbt reagera på
marknadens behov och önskemål. En ökad användning av magnesium är
en sådan tydlig trend i syfte att minska fordonsvikten och därmed
miljöbelastande emissioner.

Del ett av rapporten visar att intresset från världens personbilstillverkare
för en ökad användning av komponenter i magnesium är stort. Främst
spås en ökad användning av komponenter som ger stor viktbesparing. Vi
kan tydligt se en trend från små inredningskomponenter, till stora
strukturdetaljer som instrumentbrädor, stolsunderreden, dörrstrukturer
etc. Utvecklingen av mera kryphållfasta legeringar, dvs legeringar som
bibehåller sina mekaniska egenskaper vid ökad temperatur, ökar antalet
potentiella applikationer för materialet. Exempel på denna typ av detaljer
är ex vis växellådshus och på senare tid även delar av motorblock.
Positiva prognoser indikerar en användning av upp emot 150 kg
magnesium per bil i framtiden, att jämföra med dagens 0 – 10 kg per bil.

I förstudiens andra del har olika marknadsaktörers syn på etableringen
av ett nationellt kompetens- och tillverkningscentra för stora pressgjutna
komponenter i magnesium undersökts.

Olika aktörer har intervjuats, exempelvis företrädare för befintliga press-
gjuterier, gjutgodskunder, maskin- och materialleverantörer och finansi-
ärer.

Den samlade bilden visar att intresset för en nationell satsning är stort
men avvaktande. Det råder stor tveksamhet kring om erforderliga
finansiella resurser kan mobiliseras, sannolikt ett par hundra miljoner kr
initialt. Andra faktorer som talar mot en satsning är bl a att expansionen
för den aktuella komponenttypen fortfarande går mycket sakta, att stor
osäkerhet råder kring vilken kapacitet som finns för denna typ av
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produkter på global basis, samt att det är svårt att definiera vem som är
bäst lämpad att äga/driva en anläggning av den typ som beskrivits. Stora
brister i den infrastruktur som måste stödja en satsning av denna dignitet,
har också tagits upp som en negativ faktor.

En möjlig slutsats kan vara att en satsning fortfarande är något för tidig,
men att beslut sannolikt bör fattas inom 1 – 3 år. Möjligen kan statens
satsning inom det s k Trollhättepaketet bli en pådrivande faktor.

INFORMATIONSSPRIDNING

Det genomförda projektet har genererat mycket viktig kunskap av stra-
tegisk karaktär, som på olika sätt kommer delges den svenska gjuteri-
branschen, och därmed ligga till grund för olika tillväxtstrategier hos
företagen.

Den huvudsakliga informationsspridningen kommer ske genom att rap-
porten inom kort finns tillgänglig som pdf-fil på Gjuteriföreningens
hemsida; www.gjuteriforeningen.se

I övrigt har framkomna resultat löpande redovisats för
Gjuteriföreningens Forsknings-, Bransch- och Utbildningsråd, samtliga
tekniska beredningsgrupper och inom relevanta styrgrupper för olika
projekt. En större artikel är också planerad i vår branschtidskrift
”Gjuteriet”. Det är också vår ambition att materialet skall ligga till grund
för en artikel i någon av våra rikstäckande tidningar inom området,
ex vis Verkstäderna.

Sist men inte minst viktigt, har resultaten redovisats vid flera olika
konferenser och legat till grund för olika utbildningsaktiviteter.

1   MAGNESIUMGJUTGODSANVÄNDNING TIO ÅR FRAMÅT

1.1  Primärmagnesiumproducenter

Den totala produktionen av primärmetall (Mg) i världen uppgick 2002
till 336 000 ton.

Den uppskattade magnesiumtillverkningen år 2005 är ca 720 000 ton.
Detta betyder att magnesiumproduktionen kommer att mer än fördubblas
under 4 år.
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De största primärmagnesiumproducenterna är1):

AMC Australian
Magnesium Corporation: Australien 396 000 ton
Hydro: Kanada och Kina 66 000 ton
Magnola Metallurgy: Kanada 58 000 ton
US Magnesium Corporation
of Salt Lake City (Magcorp): USA  43 000 ton
Dead Sea Magnesium Ltd: Israel 33 000 ton
Avisma: Ryssland 26 000 ton
Quay Magnesium Limited: Kina 30 000 ton
Solikamsk Magnesium JSC: Ryssland 20 000 ton
Timminco Limited: Kanada 15 000 ton
Brasmag: Brasilien 10 000 ton
UST: Kazakstan 8 000 ton
Bela Stena: Serbien/Montenegro  5 000 ton
Kina övrigt: 310 000 ton

Summa: 720 000 ton

Kinas uppskattade kapacitet är 700 000 ton år 20032). Det finns cirka
150-200 magnesiumfabriker i Kina. År 2003 svarade Kina för 43 % av
den totala primärmagnesiumproduktionen, jämfört med 4 % 1994.

Efter nedläggningar i Frankrike (17 000 ton) och Norge (42 000 ton)
2002, är EU och Västeuropa utan primärmagnesiumkapacitet.

Det finns endast en primär magnesiumfabrik i USA. Det är US
Magnesium Corporations 43 000 tons fabrik i Utah. I Kanada finns tre
fabriker: Timminco Limited i Ontario, Norsk Hydro i Becancour och
Magnola Metallurgys fabrik i Danville. Kanada är därmed på andra plats
efter Kina i producerat antal ton.

                                                
1)  Hydro
2)  US Geological survey
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1.2  Magnesiumgjutgodsproduktion i världen

Av den totala magnesiumproduktionen var år 2002 40 %, dvs 136 000
ton, gjutgods3). Av detta dominerar pressgjutgods stort, 128 000 ton4).

Cirka 48 % av magnesiumgjutgodset användes i Nordamerika och 30 %
i Europa. De största producenterna av magnesiumgjutgods är USA,
Tyskland, Italien och Brasilien, i nu nämnd ordning. Kina är också en
viktig magnesiumgjutgodsproducent, som sedan 1995 växer i genomsnitt
med 18 % om året, vilket är nästan dubbelt så snabbt som för pressgjuten
aluminium. 2002 var Kinas produktion av pressgjuten magnesium när-
mare 5 000 ton. Fortfarande står magnesium för endast 3 % av allt pro-
ducerat pressgjutgods i världen. Aluminium dominerar stort med 86 %.
Resten utgörs av framförallt mässing5).

Magnesiumlegeringar kan gjutas med flera olika metoder. Den helt
dominerande metoden är pressgjutning. De traditionella gjutmetoderna
sand- och kokillgjutning används också, men i liten omfattning. Hydro
förutspår att den nya tekniken thixomoulding kommer att få ökande
betydelse. Pressgjutning totalt ökar långsiktigt med drygt 7 % om året.

Sedan 1997 har det skett en stadig ökning, och enligt Hydros prognoser
kommer produktionen av magnesiumgjutgods att nå upp till ca 245 000
ton år 2008, dvs en ökning med 80 procent på sex år.

                                                
3)  Latrobe Magnesium Project
4)  IMC
5)  IMC
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1.3  Magnesiumgjutgodsproduktion i Europa

Som tidigare nämnts använder Europa 30 % av den totala produktionen
av magnesiumgjutgods i världen. Den totala europeiska magnesium-
gjutgodsproduktionen uppgick till 53 000 ton år 2002, vilket är 39 % av
den totala tillverkningen. Det betyder att Europa exporterar en icke
obetydlig del av produktionen.

Magnesiumgjutgodsproduktionen till den europeiska bilindustrin förvän-
tas fortsätta öka med ca 12 % årligen under de närmaste fem åren6). De i
särklass största magnesiumgjutgodstillverkarna i Europa är Tyskland
med 24 500 ton år 2002  och Italien med närmare 12 000 ton. Det är
givetvis ingen tillfällighet att det i bägge fallen handlar om två nationer
med stor biltillverkning. Långt efter, men på tredje plats, hamnar
Österrike med 3 600 ton. Sedan följer Sverige med 1 600 ton. Därefter
handlar det om en tillverkning på några hundra ton årligen, eller ännu
mindre7).

                                                
6)  Hydro
7)  CAEF
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1.4  Magnesiumgjutgodsproduktion i Sverige

År 2002 tillverkades 1 600 ton magnesiumgjutgods i Sverige. Cirka
75 % av den totala svenska magnesiumgjutgodsproduktionen går till
motorsågar8). En handfull gjuterier i Sverige pressgjuter magnesium,
varav ett är helt dominerande. Ett gjuteri sandgjuter magnesium i små
kvantiteter.

                                                
8)  Svenska Gjuteriföreningen
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1.5  Pris, egenskaper och användningsområden

Det är svårt att göra prisjämförelser mellan magnesium och andra
material. Även om kilopriset är högre för magnesium än aluminium, blir
det ofta billigare då mindre mängd behövs. I många fall blir magnesium
därmed både lättare och billigare än aluminium. I vissa fall kan hållfast-
hetskrav leda till att man trots det väljer aluminium, för att inte få för
tjockt gods. Plast är ett annat konkurrerande material, som i vissa fall er-
sätter magnesium på grund av ett lägre pris. Jämfört med stål är
magnesium fyra gånger så dyrt, om man ser strikt viktmässigt.

Det är en spridd uppfattning att ifall produktionen av magnesium-
gjutgods skulle öka kraftigt, så skulle priset på materialet rusa i höjden.
Men diagrammet ovan visar att trots ökande efterfrågan har magne-
siumpriset varit relativt stabilt sedan 19979). Det finns stora mängder
magnesium och flera anläggningar för utvinning ligger i malpåse. Det
skulle bli lönsamt att ta dessa i bruk om priset stiger. Dessa faktorer har
en prisstabiliserande effekt.

Positiva egenskaper med magnesium är:

• låg vikt, magnesiumkomponenter ger generellt sett ca 25-30 %
viktbesparing jämfört med aluminiumgjutgods och 80 % jämfört
med stålgjutgods

• godstjocklek ned till 0,8 mm kan gjutas

                                                
9)  Metalbulletin, LSE
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• verktygslivslängden är ofta dubbel så lång när man gjuter Mg
jämfört med Al

• bearbetningen kan ske mycket snabbare än i aluminium

• snäva toleranser jämfört med andra processer

• goda lastupptagningsegenskaper (goda krockegenskaper)

• vibrationsdämpande egenskaper

• små investeringar jämfört med pressat stål

Negativa faktorer är:

• behov att kompensera för magnesiumets låga styvhet

• risk för galvanisk korrosion

• magnesiumhantering i gjuteri är komplex och kräver skyddsgas

• säkerhetsutrustning behövs

• system för återvinning av slagg och spån ej utvecklat, detta
fördyrar användningen

Pris- och viktjämförelse på dörramar till bilar i olika material10):

Dörram Vikt (kg) Pris (Euro)

Stål 20 56

Aluminium 13 87

Magnesium 10           107

Den låga vikten utgör en stark lockelse för framförallt fordonsindustrin.
De viktigaste användningsområdena förutom bilindustrin, är hem-
elektronik, försvarsindustri, sport- och fritidsbranschen samt offentlig
miljö. I exempelvis Tyskland och Sverige används betydande mängder
magnesiumgjutgods till motorsågar. Också här är det viktaspekten som
är av avgörande betydelse.

                                                
10)   Wagon
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1.6  Fordonsindustrin och magnesium

När man talar om genombrott för magnesiumgjutgods, då är det fordon
det handlar om. Den största förbrukaren av magnesiumgjutgods är
bilindustrin, som använder 74 % av den totala tillverkningen.

Orsaken till magnesiums genomslagskraft inom bilindustrin är önskan
om viktminskning för att uppfylla de allt hårdare utsläppskraven som
myndigheter ställer i många länder. 100 kg viktbesparning i bilar kan
minska bränslekonsumtionen med 5 - 10 %. Trots det har under de
senaste 15 åren vagnsparken blivit ca 30 % tyngre på grund av säkerhet,
komfort och modeflugan med stadsjeepar. Om viktminskning är positiv
ur miljösynpunkt, så medför å andra sidan behovet av att använda
skyddsgaser och täcksalter vid magnesiumgjutning en negativ
belastning, vilket man måste ta hänsyn till i en LCA-analys.

Komponenter där magnesiumanvändningen ökar är: motorblock, inte-
riör, instrumentpaneler, insugningsrör, transmission, struktur- och säker-
hetskomponenter.

1.7  Biltillverkning

År 2003 tillverkades 40 600 000 personbilar i hela världen. Mellan åren
2003 och 2012 beräknas antalet tillverkade bilar öka med i genomsnitt
2,3 % om året11)

                                                
11)  DRI Automotive World Car Industry Forecast Report
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Viktiga detaljer inom bilindustrin som idag gjuts i magnesium är till
exempel:

• rattar, 85 % av alla bilrattar är tillverkade i magnesium

• instrumentpaneler

• insugningsrör

• växellådor

Viktminskning:

Med magnesiumkomponenter kan viktbesparingen uppgå till 70 - 120 kg
per bil inom 5 år12).

Uppskattad viktminskningspotential:13)

Bagagelucka 10 kg
Stödbalkar (2)  8 kg
Takpanel  4 kg
Motorhuv 10 kg
Motorblock  7 kg
Förstärkning av grill 3 kg
Insugningsrör 3 kg
Växellådshus 5 kg
Stödpanel 10 kg
Instrumentbräda 5 kg
Stolsram (4) 24 kg
Dörram (4) 28 kg
Totalt 117 kg

I juni 2004 startade BMW tillverkningen av motorblock till sina 6-
cylindriga motorer i en magnesium/aluminiumlegering, vilket resulterat i
en viktminskning på 25 %, vilket är 10 kg per motorblock. Sex stycken
4  000 tons pressgjutmaskiner ska klara BMWs behov av dessa motorer,
och produktionen innebär en betydande ökning av magnesiumanvänd-
ningen. Pressmaskinerna är bland de största i världen.

1.8  Prognos för magnesiumanvändning i bilar

Idag finns det ca 300 olika magnesiumdelar som används i bilar. Antalet
förväntas fördubblas inom 10 år. För närvarande finns det i genomsnitt
2,5 kg magnesium i en europeisk bil och 3-3,5 kg i en amerikansk bil,

                                                
12)  Hydro
13)  Ford
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vilket ger ett årligt behov av ca 70 000 ton magnesium enbart i
Nordamerika. Vissa bilmärken använder avsevärt mer, GMs Savana &
Express Vans använder upp till 26 kg magnesium per fordon. Ökningen
av magnesiumgjutgodsanvändning i Europa leds av Volkswagen
Gruppen.

Idag används ca 14 kg magnesium i VW Passat, Audi A2, A4 och A6.

Diagrammet14) ovan visar olika prognoser för magnesiumanvändning i
personbilar.

• GM förutspår att mängden magnesium i bilar ökar till över 90 kg
per bil inom 15-20 år.

• Ford tror på en ökning med upp till 122 kg fram till år 2020.
Värdet av magnesium i bilar år 2020 förutspås vara $2 000 per bil
(ca 130 kr/kg).

• Volkswagen tror på en ännu snabbare tillväxt  av magnesium, 130-
180 kg de kommande 10-15 åren.

1.9  Behov av magnesiumgjutgods

Om man räknar med prognosen ovan, och antar att det inom 20 år
kommer att gå åt cirka 120 kg magnesiumgjutgods till en personbil,
betyder detta att det framtida behovet av magnesiumgjutgods kommer
att vara ca 40 gånger större än dagens behov.

                                                
14)  IMa och Hydro
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1.10  Marknadens röster

Produktionen förutspås öka med 13 % de kommande 10 åren. (Modern
Casting)

Den nuvarande magnesiumkonsumtionen ökar med 20 % till 2005, och
sedan ytterligare med 30 % fram till 2010. (Aluminum Praxis)

Årlig ökning med 10-18 %. Inom 8-10 år ökar världsbehovet till 750 000
ton, vilket motsvarar två gånger dagens magnesiumproduktion.
(Aluminium 2000)

IMA uppskattar att behovet av magnesium kommer att uppgå till 18 %
årligen i Nordamerika och 30 % i Europa. CRU uppskattar att
magnesiumanvändningen ökar med 10-15 % årligen under de
kommande 10 åren. (Auto Technology 2001)

Idag använder Ford 16 000 ton magnesium årligen. (2,3 kg per bil).
Under 2004-2005 planerar Ford att använda 40 000 – 50 000 ton. 2020
kommer Ford att använda 113 kg per bil, vilket totalt motsvarar 870 000
ton magnesium. (Auto Technology 2001)

I USA förutspås magnesium en lysande framtid med en ökning från
48 000 ton 2002 till 263.000 ton 2010. Detta ger en årlig ökning på
18,5 %. (Gjuteriföreningens Medlemsnytt)

Magnesiumgjutgods för bilindustrin i Europa förutspås en årlig ökning
på 12 % de närmaste 5 åren. (Hydro Magnesium, 2003)

Behov av magnesiumgjutgods 2003-2008 (1000 ton)
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För 2010 förutses större  mängd magnesium än aluminium i bilarna. (Die
Casting Engineer, 2003)

Ford hoppas att Volvos planer för magnesiumkomponenter kommer att
sporra pressgjutningsindustrin i Sverige, som anses som underutvecklad,
att svara mot den växande internationella marknaden för lättmetall-
komponenter för bilindustrin genom användning av ekonomiska press-
gjutningsprocesser. Det finns ett behov i Sverige, och i hela Europa för
övrigt, av stora pressgjutningsmaskiner som kan användas för produk-
tion av stora magnesiumkomponenter. (Tom Sweder, Manager of Ford`s
product and Value benchmarking in Detroit, 2003), se bilaga 1.

1.11  Slutsatser

Allt talar för att fordonsproduktionen kommer att fortsätta att öka i
världen. Tillväxtmarknader finns både i vårt närområde, i form av östra
Europa, och i Asien. Samtidigt som fordonsproduktionen ökar, så ökar
användningen av magnesium i fordon. Vidare ökar produktionen av
exempelvis IT-produkter, leksaker, hushållsapparater, motorcyklar etc. I
Kina växer, som tidigare nämnts, produktionen av pressgjuten magne-
sium med nära 20 % om året. Prognoser förutspår att man från år 2002
och  5 000 ton pressgjuten magnesium, kommer att öka till 47 000 ton år
2005 och närmare 200 000 ton år 2010. Produktionen beräknas ske i ca
1 500 pressgjutmaskiner15). Det är alltså 60 % mer än världens samlade
produktion idag inom sex år! Sammantaget betyder detta att magnesium-
gjutgods otvivelaktigt har en positiv framtid. Tveksamheten gäller
istället i vilken takt, och i vilken omfattning, tillväxten kommer att ske. I
den bedömningen skiljer sig prognosmakarna kraftigt åt. När man
analyserar prognoserna ska man komma ihåg att flera av dem har egna
intressen i branschen.

Det är oftast de stora magnesiumproducenterna och biltillverkarna som
pressar på för att tillverka i magnesium. En bromsande faktor är att det
finns brister i kunskap hos systemleverantörerna när det gäller gjut-
design och gjutning i magnesium. Kunskapsluckor finns i många fall
både i inköps- och tillverkningsledet. De är betydligt mer kunniga på
material som stål, aluminium och plast. En annan hämmande faktor för
magnesium kan också vara att systemleverantörerna gjort stora investe-
ringar i konkurrerande teknologi. Detta innebär oftast att om en
komponent ska skiftas till magnesium ska den ha samma eller lägre pris,
vara lättare och öka prestanda jämfört med andra alternativ.

Även med en oförändrad magnesiumanvändning per bil ökar behovet
med mer än 3 000 ton per år, dvs drygt 2 %. Man kan dock utgå ifrån att
mängden magnesium per bil kommer att fortsätta att öka. En försiktig

                                                
15)  Prof Shifang Su, Shenyang Foundry Research Institute of China Diecasting World June 2004
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prognos är då att magnesiumgjutgods kommer att långsiktigt öka med
mellan 7 och 12 % årligen.

Sverige, som har en betydande fordonsindustri, har goda möjligheter att
vara med i denna utveckling. Tack vare den långa erfarenhet av gjutning
av magnesium som Husqvarna AB har, finns också mycket kunskap
ackumulerat. Då det inte råder något konkurrensförhållande, är
Husqvarna enligt egen uppgift öppna för samarbete och dialog med
andra gjuterier och aktörer.

Idag är Sverige den fjärde största producenten i Västeuropa av magne-
siumgjutgods. Några gjuterier levererar redan idag mindre kvantiteter
magnesiumgjutgods till svenska, tyska och franska biltillverkare. När
Volvo och Saab beslutar sig för att använda magnesium i stor skala är
det viktigt för svensk industri att det finns svenska leverantörer som har
kunskap och kapacitet att kunna producera konkurrenskraftigt
magnesiumgjutgods. Detta kräver investeringar i såväl kunskap som
maskiner. De stora magnesiumdetaljerna, typ dörrar, ramar, luckor och
huvar kräver mycket stora pressgjutmaskiner. Av dessa finns mycket få,
om några, för närvarande i Sverige.

2 ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETABLERINGEN AV ETT
"DIECASTING CENTER FOR AUTOMOTIVE COMPONENTS IN
MAGNESIUM"

2.1  Drivkrafter
Tillgänglig statistik över den globala gjutgodsproduktionen visar tydligt
att länder med en betydande inhemsk fordonsindustri, under senare år
ökat produktionen av magnesiumgjutgods högst anmärkningsvärt. Bland
europeiska biltillverkare ligger den årliga ökningstakten på mellan 10 –
15 %. Pådrivande är lagstiftningen kring avgasemissioner från fordon,
som skärps stegvis åren 2005, 2008 och 2010. Lätta material och kom-
ponenter med flera integrerade funktioner sänker fordonsvikten och där-
med emissionerna.

Jämfört med stål kan kompositer spara 30 % i vikt, termoplaster 40 %,
aluminium 50 % och magnesium 60 %, med bibehållen styrka och
styvhet.

Detta har bidragit till att biltillverkare i alla tider har intresserat sig för
materialet. Lättare bilar får bra prestanda även med mindre motorer. Ett
berömt exempel är 1930-talets Volkswagen vars motor var tillverkad i
magnesium. Materialet har också andra egenskaper som är åtråvärda i
bilar, ex vis goda dämpningsegenskaper som minskar knarr och gnissel,
samt mycket hög lastupptagningsförmåga, vilket utnyttjas i krock-
påkända komponenter. Exempelvis är ca 90 % av alla rattkransar som
monteras i dagens bilar tillverkade i magnesium.
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Analyser indikerar att fordonsindustrin kommer förbruka merparten av
allt magnesiumgjutgods i framtiden, och de detaljer som kommer bli
aktuella är ex vis dörrstrukturer, stolsunderreden, instrumentpaneler,
torpedväggar, motorblock, växellådshus m m. Denna typ av gjutgods
kräver pressgjutmaskiner med en s k låskraft i storleksordningen 3 000 –
4 000 ton. Idag finns inga sådana maskiner avsedda för magnesium i
landet.

En annan fördel med magnesium som anförs är att det går utmärkt att
gjuta tunnväggigt. Metallen är visserligen relativt dyr men eftersom man
kan gjuta en hel instrumentbräda i ett moment istället för att foga
samman den av flera smådelar blir tillverkningen billigare.

Bra flytbarhet vid gjutning gör att flera funktioner kan integreras i stora
men ändå lätta komponenter med komplicerad geometri, vilket upp-
skattas av ex vis fordonskonstruktörer. Att sedan gjutverktygen håller
dubbelt så länge som vid gjutning av aluminium är ytterligare en bonus.

Om inte en rejäl nationell satsning görs inom detta område riskeras att
vårt framtida behov av denna typ av gjutgods inom person- och
lastbilsindustrin måste tillgodoses via import.

Allt kortare produktlivslängder innebär att ansvar och resurser för ut-
veckling och konstruktion av nya produkter ofta läggs i anslutning till
tillverkningen. Detta innebär att även högteknologisk FoU inom
material- och tillverkningsteknik riskerar att hamna utanför landet om
den framtida gjutgodsförsörjningen baseras på import. Därmed kan
Sverige gå miste om en stor mängd framtida arbetstillfällen inom
gjuteriindustrin, och ytterligare hundratals arbetstillfällen inom hela
förädlingskedjan, ex vis inom råmaterialförsörjning/recycling, verktygs-
tillverkning, design/produktutveckling, bearbetning, ytbehandling,
montering m m.

2.2  Genomförande

2.2.1  Marknadsprognos och affärsstruktur

• Via omvärldsanalyser, litteraturstudier samt intervjuer med före-
trädare för våra inhemska person- och lastbilstillverkare, har den
förväntade framtida användningen av pressgjutna komponenter i
magnesium, företrädesvis inom fordonsindustrin, kartlagts.

• Bedömning av motsvarande behov inom europeisk och global per-
son- och lastbilsindustri. Uppskattningar görs om den framtida
export som potentiellt är möjligt att uppnå till dessa kunder.
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2.2.2  Etablerings- och finansieringsanalys

• I samarbete med potentiella gjutgodskunder och övriga relevanta
intressenter har genomförts en analys av vilka infrastrukturella
faktorer som bör beaktas och ligga till grund för ett framtida
lokaliseringsbeslut.

• Den marknadsinriktade delen av förstudien har sammanställts och
presenterats för strategiskt viktiga finansiärer och delägare/part-
ners i ett framtida samägt utvecklings- och tillverkningsbolag.

2.3  Resultat

En första grundläggande analys av den inhemska pressgjuteriindustrins
styrka, svagheter, möjligheter och hot sammanställdes i en s k SWOT-
analys som redovisas nedan.

2.3.1  SWOT-analys

Nedan redovisas sammanfattningsvis den SWOT-analys av svensk
pressgjuteriindustri som sammanställts mot bakgrund av idéerna kring
en framtida etablering av ett kompetens- och tillverkningscentra för
pressgjutna magnesiumkomponenter.

Styrkor

• Stort materialkunnande kring magnesium
• Långt framme inom miljöområdet och recycling
• Spetsteknologi inom produktionsteknik och

automatisering
• Nära samarbete med fordonsindustrin
• Tillgång till stor kompetens från landets

högskolor och industriforskningsinstitut

Svagheter

• Inget gjuteri tillräckligt stort för att klara
satsningen själv

• Branschen präglas av många små familjeföretag
utan vilja att växa/förmåga till samverkan

• För få visionärer och nya entreprenörer
• Få stora och kvalificerade verktygstillverkare

knutna till branschen
• Långa ledtider vid prototyp- och produkt-

utveckling

Möjligheter

• Stor framtida marknadspotential
• Unik ställning för den som är först/bäst
• Skapar stora synergieffekter och jobb i

stödjande infrastrukturföretag, ex vis svensk
verktygsindustri

• Samverkan i ett samägt skarpt producentnätverk
ger en unik kollektiv konkurrensfördel

Hot

• Europeisk bilindustri ligger före i användningen
av magnesium

• Annan utländsk aktör kan hinna före med
etableringen

• Material- och/eller komponentpriset blir för
högt

• Ingen aktör vill/kan ta på sig ledarskapet för
satsningen
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2.4  Intervjuer

Som framgått av målbeskrivningen för denna förstudie, har intervjuer
genomförts med företrädare för en rad intressenter kring en framtida
satsning på ett ”Diecasting Center for Automotive Components in
Magnesium”.

Av strategiskt kommersiella skäl redovisas inte namn på de företag och
personer som ingått i intervjuerna, utan dessa får anonymt representera
de olika aktörer som kan ha ett intresse i ett framtida kompetens- och
tillverkningscentra.

2.4.1  Gjutgodsköpande fordonstillverkare

Diskussioner har förts med inhemska företrädare för såväl person- som
lastbilsindustrin. Både PV och LV har uttryckt stort intresse för magne-
sium i allmänhet och etableringen en eller flera inhemska tillverkare i
synnerhet.

En intressant aspekt som lyftes fram är att komponenter i magnesium till
och med kan vara ännu intressantare inom LV-sidan, även om använd-
ning i personvagnar är det som hittills dominerat applikationerna. Skälet
för ökad användning inom LV-sidan är den dubbla effekten, dvs att man
både sänker bränsleförbrukningen, samtidigt som man ökar lastvikten
hos fordonet.

Fordonstillverkarna ser i princip inget egenvärde i att använda magne-
sium. Kan motsvarande effekt uppnås via intelligenta lösningar i alumi-
nium eller ex vis höghållfasta stål är detta lika intressant.

Den helt avgörande faktorn för vad som väljs är priset!

Övriga faktorer som kvalitet, leveransprecision och tillverkningsort är i
praktiken av sekundärt intresse, och förutsätts uppfylla alla gällande krav
oavsett materialval.

Däremot framhålls starka önskemål om kreativa och innovativa leveran-
törer som tillsammans med kunden eller på egen hand kontinuerligt
bedriver produktutveckling och ständig kostnadsjakt. Detta innebär
indirekt att produktutveckling och tillverkning har en stor fördel i att
ligga nära slutkunden geografiskt.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är fordonstillverkarnas övriga
expansionsplaner på nya och expansiva marknader. Några av dessa
inbrytningar leder till handelspolitiska överväganden. I praktiken kan
detta innebära att ex vis en underleverantör av gjutgods måste etablera
verksamhet i landet där fordon helt eller delvis tillverkas alternativt hop-
monteras. Detta innebär att vissa gjuterietableringar sannolikt kommer
ske utanför Sverige i en nära framtid.
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Sammanfattningsvis har gjutgodskunderna inom fordonsindustrin en i
grunden positiv inställning till en satsning i Sverige, men en avvaktande
hållning till ett djupare engagemang mot bakgrund av övriga handels-
politiska aspekter förknippande med expansion på andra kontinenter.
Man är överlag fortsatt positiv till magnesium, men samtidigt lyhörda
för nya tekniska lösningar även i andra material. På sista raden är det
priset som är den avgörande faktorn.

2.4.2  Pressgjuteriföretag

Urvalet för intervjuer bland pressgjuterierna gjordes utgående från tre
olika kriterier; erfarenhet från magnesium, erfarenhet av stora press-
gjutmaskiner (låskraft kring 2 000 ton eller större), eller uttalade expan-
sionsplaner i kombination med förhållandevis stora finansiella resurser.

De gjuterier som kom ifråga utgående från dessa urvalskriterier är idag
samtliga leverantörer till fordonsindustrin, både i Sverige och på
exportmarknaden.

Därmed kan direkt slås fast att en satsning på ett kompetens- och till-
verkningscentra för magnesiumkomponenter med stor sannolikhet skulle
medföra betydande exportmöjligheter, om man tar i beaktande att de
intervjuade företagen redan idag har stora exportframgångar inom detta
kundsegment.

Hur ser man då på en satsning på utveckling och tillverkning av stora
pressgjutna komponenter i magnesium?

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga företag har en relativt
avvaktande hållning till en satsning inom detta område. Skälen till denna
inställning är bl a;

• En satsning i storleksordningen >100 Mkr innebär en betydande
risk och inget företag är i dagsläget berett att göra detta på egen
hand.

• En hel del förfrågningar inom magnesiumområdet förekommer,
men tiden fram till konkret order bedöms fortfarande som lång,
vilket innebär att tiden fortfarande inte är mogen för denna typ av
satsning (även om det innebär en stor fördel att vara först när
efterfrågan kommer). Man kan helt klart se ett visst moment 22 i
detta. Finns ingen efterfråga satsar man inte – och godset efter-
frågas inte om ingen besitter kompetens och resurser att tillhanda-
hålla komponenter.

• I dagsläget är lokaliseringsfrågan ett problem. Av kompetens- och
resursskäl bör en ny anläggning ligga nära något befintligt press-
gjuteri. Flera intervjuade personer hävdar att befintlig infrastruktur
inom personal- och verktygsområdet inte kan klara en etablering
av den skisserade omfattningen på aktuella orter.
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• Konjunkturläget inom aluminiumsidan är för närvarande mycket
gott, och flera företag menade att det var att ”gå över ån efter
vatten” att i nuvarande läge slå sig på en magnesiumsatsning – när
man samtidigt måste tacka nej till ytterligare order inom
aluminiumsidan – som man redan behärskar.

• Ett par av gjuterierna har fordonskunder som planerar en global
expansion på marknader som kräver en viss del av tillverkningen
av bilar eller lastbilar i landet. Detta innebär att dessa gjuterier
inom kort måste sätta upp produktion utomlands, såväl i Europa
som i andra världsdelar. Mot bakgrund av detta är man tveksam till
en ”osäker” satsning på ett utvecklings- och tillverkningscentra
inom landet just nu.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de intervjuade press-
gjuterierna har ett latent intresse för den skisserade satsningen, men att
man i rådande konjunkturläge bedömer att en fortsatt tillväxt och
acceptabel lönsamhet uppnås effektivare genom fortsatt fokusering på
kärnverksamheten, dvs pressgjutgods i aluminium.

2.4.3  Industriforskningsinstitut, högskolor/universitet

Forskningsinsatserna kring nya lätta material och lättviktsstrukturer till
bl a fordon, är betydande vid landets industriforskningsinstitut och hög-
skolor. I samtliga pågående forskningsprojekt bidrar industrin (slut-
kunder) med betydande insatser. Detta måste entydigt tolkas så att såväl
forskningsfinansiärer som ”akademin” och näringslivet har ett mycket
stort intresse av ny kunskap inom detta område. Slutmålet är självklart
att på sikt omsätta denna kunskap till nya affärer och tillväxt för
industrin.

Några exempel;

Gjuteriföreningen har i olika projekt studerat såväl gjutmetoder som
egenskaper hos olika typer av ytbehandlingar för bl a pressgjutna mag-
nesiumkomponenter.

Gjuteriföreningen och KIMAB (f d Korrosionsinstitutet och Institutet för
Metallforskning) bedriver tillsammans ett omfattande projekt inom
området lättviktsstrukturer.

Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF) bedriver omfattande
forskning kring fogning mellan ex vis profiler, plåt och gjutgods, med
inriktning mot fordonsindustrin. Metoder som studeras är bl a laser-
svetsning och s k Friction Steer Welding.

Vid Ingenjörshögskolan bedrivs forskning kring magnesium. Bland an-
nat studeras en helt ny gjutmetod (Thixocasting) som eliminerar en hel
del av de miljöproblem som är förknippade med magnesiumgjutning.
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Arbetet bedrivs bl a av en industridoktorand som delfinansieras av ett
gjuteriföretag. Vissa delmoment kan komma att patenteras inom kort.

Sammanfattningsvis kan noteras att institut- och högskolevärlden varit
tidigt ute och byggt upp kunskap och kompetens kring framställning och
användning av magnesium i fordonskomponenter. Vår bedömning är att
vi är väl rustade att i detta avseende stödja uppbyggnaden av ett
kompetenscentra kring utveckling av stora pressgjutna komponenter i
magnesium.

2.4.4  Riskkapitalister

Generellt är lönsamheten inom gjuteribranschen otillfredsställande. Mer-
parten av branschens ca 200 företag har en lönsamhet som ligger i
intervallet –3 till +3 %. Ett fåtal företag har mycket god lönsamhet,
>20 %.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att vissa företag har
mycket svårt att attrahera riskkapital till nyinvesteringar, i synnerhet
kring ett nytt produktsegment där efterfrågan ännu inte etablerats på en
stabil och hög nivå.

Branschen präglas dessutom av en stor mängd familjeägda företag där
såväl resurser som entreprenörsandan/viljan för en satsning av denna typ
saknas.

Förstudien har visat att det finns en handfull företag som bakom sig har
antingen ett riskkapitalbolag eller en stor koncern med betydande ekono-
miska resurser.

Redovisningar av prognostiserad expansion inom aktuella produktseg-
ment i magnesium för riskkapitalister har mötts med ganska måttlig
entusiasm. Man har bl a framhållit att satsningar i den befintliga pro-
duktionen, syftande till ökad automatisering och minskad direkt-
löneandel, måste prioriteras. Det är också en allmänt spridd uppfattning
att satsningar på helt nya etableringar inom gjuteriindustrin har små
utsikter att ge godtagbar avkastning på insatt kapital. Bland annat
hänvisas till en till synes god investering i ett nytt gjuteri i norra Sverige
där kapitalbehovet uppgår till ca 100 Mkr. Efter drygt 18 månaders idogt
sökande har ännu ingen finansiär hoppat på denna satsning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att dagens investeringsklimat i
allmänhet kräver mycket tillförlitliga prognoser och i vissa fall även
tecknade kontrakt, för att kunna locka investerare. Få företag har kunnat
leva upp till dessa krav historiskt, även om det finns ett par, tre lysande
undantag.
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Beträffande investeringsviljan i ett kompetens- och tillverkningscentra
för pressgjutna magnesiumkomponenter är det vår uppfattning i
dagsläget att man från investerarhåll kräver en betydligt djupare och
långsiktigare analys innan man kommer visa något reellt intresse. Denna
analys kommer dessutom behöva omfatta en betydande inventering av
den produktionskapacitet som redan nu finns tillgänglig worldwide.

2.4.5  Lokala/regionala samhällsföreträdare

Den genomförda förstudien har genomförts i skenet av en potentiell
nedläggning av SAABs bilfabrik i Trollhättan. Det har därför varit
naturligt att diskutera en eventuell lokalisering av ett kompetens- och
tillverkningscentra i denna region.

Som bekant går inte alltid politik och verklighet hand i hand. Vi kan
konstatera att man i dagsläget lägger diskussionen kring infrastruk-
tursatsningar och anskaffning av ersättningsjobb på en betydligt mera
ideologisk nivå än att ta ställning till konkreta satsningar på ex vis ett
pressgjuteri för framtidens magnesiumkomponenter.

I övrigt har vi inom ramen för denna förstudie, mot bakgrund av det
relativt begränsade intresse vi mött från olika aktörer, avstått från vidare
diskussioner med företrädare för alternativa orter för en framtida
lokalisering.

2.4.6  Övriga intressenter och aspekter

• Materialleverantörer

I slutet av 1990-talet kunde vi se att flera stora fordonstillverkare bil-
dade allianser med företag som framställer primärmagnesium. Syftet
med dessa allianser var att inför en framtida expansion för denna metall,
trygga tillgången långsiktigt.

Idag är situationen annorlunda. Nybyggnadsplaner på stora primärverk
har skrinlagts eller tillsvidare lagts i malpåse, och vissa fordonstill-
verkare har för dyra pengar löst sig från långsiktiga kontrakt med
metalleverantörer.

Det är också med blandade känslor gjuteribranschen noterar att till-
gången på billigt magnesium ökat starkt senaste åren, då Kina seglat upp
som en av världens största leverantör av magnesium. Baksidan av detta
mynt är att framställningen sker till priset av en mycket hög
miljöbelastning beroende på föråldrad teknik. Denna miljöbelastning
påverkar fordonstillverkarnas livscykelanalys (LCA) för magnesium-
komponenter mycket negativt i förhållande till alternativa material.
Problemet är att kinesiska leverantörer på sikt riskerar att slå ut mera
miljöanpassad framställning tack vare att vissa kunder inte lägger lika
stor vikt vid LCA-jämförelser.
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• Magnesiumgjutning och miljöfrågor

En besvärande faktor vid användning av magnesium är att man måste
använda någon form av skyddsgas eller täcksalt vid smältning och
avgjutning för att förhindra antändning när metallen kommer i kontakt
med luftens syre eller fukt. De vanligaste alternativen är svavel-
hexafluorid (SF6) eller ett täcksalt som bildar en barriär mellan metallen
och den omgivande atmosfären.

SF6 är en mycket potent växthusgas med ett CO2 index på drygt 20 000,
dvs SF6 bidrar till den globala uppvärmningen mer än 20 000 gånger mer
än koldioxid vid motsvarande utsläpp. Detta har inneburit att gasen helt
förbjuds i gjuteriapplikationer inom 2 – 3 år inom hela EU.

Täcksaltet har den nackdelen att det bildar utsläpp av saltsyra, vilket
leder till kraftig korrosion på maskiner, verktyg och ventilationsutrust-
ning. Dessutom bidrar utsläppen till försurningen.

Framtidens lösning bedöms kunna bli att såväl SF6 som täcksalt ersätts
av en annan skyddsgas, förmodligen någon typ av freon. Denna teknik är
under utveckling och har ännu inte fått något större kommersiellt
genombrott.

Ett annat problem förknippat med gjutning av magnesium är att infra-
strukturen kring recycling av material i form av övergöt, ingjutssystem
och spån från bearbetning är outvecklad. Detta innebär att gjuterierna
köper primärmetall dyrt och efter gjutning och bearbetning i princip får
skänka bort en viss metallmängd. Mycket forskning pågår kring att hitta
effektiva och billiga system för ”in house” recycling även för små
pressgjuterier.

2.5  Framtidsutsikter

Ett av de intervjuade företagen i branschen har under förstudiens gång
fått en meriterande order att leverera stolsidor i magnesium till företaget
Grupo Antolin. Leveranserna väntas under en femårsperiod uppgå till ett
värde av ca 200 miljoner kronor. Stolarna ska användas i en fransk
biltillverkares kommande bilmodell.

Personer på ledande befattningar inom Fordkoncernen har uttryckligen
sagt att svenska gjuterier bör utvecklas inom magnesiumområdet för att
bl a kunna leverera detaljer till framtida Volvomodeller. Detta framkom
vid en konferens arrangerad av IMA, International Magnesium Associa-
tion i Washington då man från Fords sida hävdade att svenska gjuterier
har för låg kapacitet på området. Vid konferensen framkom dessutom att
man från Fords sida uppmuntrat konstruktörer av två framtida småbilar
från Volvo att utnyttja magnesium som material i olika detaljer. Rent
konkret nämndes fyra eller fem större strukturkomponenter i magne-
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sium, ex vis ett växellådshus samt en större del av strukturen bakom
instrumentbrädan.

Bakgrunden till Fords behov av lätta material är, som man själv uppger
det, att Volvomodellerna ökar i vikt med ca 8 kg per år eller 0,6 %.

Avslutningsvis kan man konstatera att forskningen kring magnesium för
fordonskomponenter just nu är intensiv världen över. Nya legeringstill-
satser ökar materialets prestanda i snabb takt, och öppnar ökade möjlig-
heter för applikationer även i komponenter som måste bibehålla sina
hållfasthetsegenskaper vid temperaturer över 200°C.

2.6  Fortsatt arbete

Det är vår fasta övertygelse att en satsning i enlighet med vad som be-
skrivits i denna förstudie är rätt för att utveckla konkurrenskraften för
svensk fordonsindustri.

För att komma vidare i diskussionerna med berörda aktörer bör nästa
steg vara att djupare analysera utvecklingstrender ex vis i det fordons-
segment som våra inhemska tillverkare verkar i.

Vidare bör en omvärldsanalys genomföras, syftande till att kartlägga den
befintliga tillverkningskapacitet som finns world-wide inom aktuellt
produktsegment.

Denna kunskap i kombination med ytterligare belägg/bevis för att
användningen av magnesiumgjutgods i fordon fortsätter öka, kan vara
den utlösande beslutsfaktorn för en framtida nationell satsning på ett
"Diecasting Center for Automotive Components in Magnesium" i
Sverige.
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SYFTE

Syftet med rapporten är dels att sammanställa och beskriva marknads-
utvecklingen för pressgjutna komponenter i magnesium för fordons-
industrin, dels undersöka olika aktörers intresse för att etablera ett
utvecklings- och tillverkningscentra för ovan nämnda produkter.

INNEHÅLL

Rapporten beskriver aktuell och prognostiserad tillverkning och använd-
ning av pressgjutna komponenter i magnesium inom fordonsindustrin
globalt.

Vidare redovisas de synpunkter på en etablering av ett utvecklings- och
tillverkningscentra som framkommit i samband med olika berörda mark-
nadsaktörer.

ÄMNESOMRÅDE

Produktion
Marknad
Pressgjutning
Magnesium

NYCKELORD

Gjutgods
Fordonsindustrin
Pressgjutning
Magnesium


