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Vad är gjort ?

• Tre utlysningar är genomförda. Totalt 18 
beviljade projekt samt 2 förstudier för 130 
milj. kr

• Industrin bidrar med 206 milj. kr
• 65 olika företag deltar varav 16 är SMF
• 2007 var sista året för ProViking1
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De 18 projekten 
DAMIA - ny produktionsmetod för små elmotorer
DYNAMO - strategier för dynamisk styrning av automationsgraden
EM for Integration - generiska modeller för ledarskap och organisation
ExAct - utveckling av dynamiskt och intelligent kunskaps-
/erfarenhetssystem
Factory-in-a-Box - flexibel produktionskapacitet med hög tillgänglighet 
och rörlighet
FlexAA - flexibel och noggrann produktion med hjälp av robotsystem
Functional Products - utveckling av funktionsprodukter 
Interface - gränsytor mellan olika komponenter i produkter
NMN- uppbyggnad av komplicerade strukturer med enkla element 
CPRIN - kritiska framgångsfaktorer vid planering, organisering och 
ledarskap
ProReal - modell för framgångsrik marknadslansering
Requirement-driven - komplex kravhantering
Robust Design - toleransernas inverkan och valet av infästningspunkter
SECD - omsättning av krav på produkten till krav på ingående 
komponenter
ShortCut - system för snabbt och säkert byte av teknologi och koncept
SIMUFORM - formning av nya högpresterande plåtmaterial
SIMU-NET-SHAPE - förbättrade produktionsmetoder för slutlig form
VIPP - utveckling och verifiering av styrfunktioner i datormiljö
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Vad är gjort ?
ProViking Forskarskola

- Chalmers har varit värdhögskola och mot slutet 
av femårsperioden är ca 80 doktorander 
inskrivna i skolan

- Skolan har examinerat fler än 30 doktorer och 50 
licentiater
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ProViking Forskarskola

- Göran Gustafsson - studierektor

- Total satsning blir 24 milj kr  (30 milj)

- Följande lärosäten deltar i nätverket; Chalmers, 
Högskolorna i Halmstad, Mälardalen och 
Jönköping, KTH, LiTH, Luleå samt Lund
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ProViking Forskarskola 
på Scania i maj 2007
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- En aktiv hemsida med 
stor öppenhet där 
projekten och andra 
aktiviteter presenteras 
och reportage 
inklusive 
filmsekvenser
läggs ut.
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ProViking Resultatdagar
För att sprida resultaten från projekten i ProViking

har tre Resultatdagar och en NBR-dag 
genomförts samt ett stort antal seminarier på
företag ute i landet genom Kunskapsturnén 

• ”Dieselverkstaden”, Sickla, september 2005
• ”Kopparbunken”, Chalmers september 2006
• Flygvapenmuseum, Linköping november 2007
• NBR-dag, Sickla, april 2006 
• Kunskapsturnén under 2003 - 2007
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Exempel på övrigt 
finansierat

• Kunskapsförmedlingen
• Mediaträning av projektledare och 

doktorander
• IVA – projektet

”Produktion för Konkurrenskraft”
• Produktionsakademin
• Swedish Production Symposium
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ProViking1 ”Grand Final”

ProViking1s sista 
Resultatdagar var 
den 21 och 22 
november 2007 på
Flygvapenmuseum 
i Linköping
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Fortsättning följer ……………………..
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