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Hydraulikutbildningar i samarbete med Institutet för tillämpad Hydraulik ITH

Seminarium Miljö och Emission

Under hösten har sammanlagt fem utbildningar hållits 
i Introducerande hydraulik (2,5 dagar), Grundläggande 
hydraulik del 1 (4 dagar) samt Säkerhet i hydraulik (1 dag). 
Sammanlagt har ett sextiotal medarbetare, fördelat på sex 
medlemsföretag, deltagit.  Utvärderingarna vittnar om kund-
nöjdhet och innehåller mycket fina omdömen. 
Önskemål har kommit om fler utbildningar, både de som 
genomförts men också om fortsättningsutbildningar. Vi 
kommer därför att gå ut med en ny intresseanmälan för 
utbildningar under nästa år, byggt på samma koncept där vi 
låter instruktör och labbutrustning komma till oss för kurser 
på hemmaplan till lägre kostnad.

Den 14 oktober samlades 15 personer på Evedals värdshus för en spän-
nande dag kring nya emissionskrav och alternativa möjligheter för drivning 
av fordon. Magnus Lindgren från Trafikverket berättade för oss om de kom-
mande emissionskraven i steg 5 som är på gång att introduceras från 2019. 
Viktigt att notera är att flextiden blir betydligt kortare, vilket innebär att en 
steg 4 motor kan byggas in i maskinen inom 18 månader efter 1/1 2019 
om den köpts in innan 2018 års slut. 
Anna Alexandersson från SP och Sven Wolf från Inflow Consulting redogjorde 
för vilka möjligheter som finns med bränsleceller. Kostnaden har reducerats 
kraftigt, mycket tack vare batteriutvecklingen. Vi fick veta att tankning av en 
personbil tar ca 3 min och räckvidden är i dagsläget 50-80 mil.
Avslutningsvis presenterade Per-Anders Bjuggstam den elhybridteknik som 
hans företag Elforest technologies kan leverera för arbetsfordon. Förutom 
sänkt förbrukning, sänks också ljudnivåer avsevärt. Andra föredelar är att 
elmotorerna vid hjulen kan styras individuellt och det ger en enorm drag-
kraft till fordonet. Deras största elhybridprojekt hittills är en elhybriddriven 
grävlastare utvecklad tillsammans med Huddig AB. 

Ingen hinner titta upp när de är på en bra kurs

Innehållsrik onsdag i oktober som även bjöd på sol. 
Magnus Lindgren på Trafikverket kommer då det före-
ligger behov av uppdatering, senast hösten 2013.

Under november/december genomförs en intervjurunda kring 
hyttutvecklingen bland de maskintillverkande företagen inom 
Tunga fordon. Syftet med studien är att identifiera eventuella 
gemensamma intressen hos företagen för vidareutveckling av 
sina respektive hytter, framförallt gällande de transparenta de-
larna. Detta då arbetet utförs i samarbete med Glasforsknings-
institutet Glafo och är en del i projektet Transparant Intelligent 
Materials for Excellence, TIME. 
Informationsinsamlingens resultat redovisas på nya året. 
Aktiviteter inom Tunga fordon kommer att planeras utifrån de 
intresseområden som kan urskiljas.  

Transparent intelligens

Den 26 januari håller vi seminarium Ytbehandling på Volvo i 
Braås. Vi kommer att lyssna till presentationer om functional 
coating och få utökad kunskap inom ytkemi gällande exem-
pelvis provning, korrosion och livslängd. Volvo kommer att visa 
sitt nya målningssystem. Fullständig agenda och anmälnings-
förfarande, se vår hemsida.

Heldag om Ytor

Energieffektivisering, möte 11 feb
Den 11 feb kommer NorrHydro som presenterar NorrDigi - 
deras metod för energilagring.
Mötet är del i Energieffektiviseringsprojektet som några av 
företagen inom Tunga fordon deltar i. Plats meddelas senare.
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Onsdagen den 18 november 2015 besökte medlemmar från Tunga 
fordon tillsammans med medlemmar från Svensk Pulverlacksteknisk 
förening (SPF) Husqvarna Group för ett intressant och spännande stu-
diebesök. Totalt var vi ca 30 personer som fick ta del av både ytbehand-
ling och montering. 
Husqvarna har haft en mycket spännande utveckling de senaste åren. 
Detta har åstadkommits med hjälp av digitalisering och smarta pro-
cesseffektiviseringar. 
Inom ytbehandling har på två år ledtiden genom processen minskats 
från 40 till 3,5 timmar, samtidigt som antalet kasserade enheter sjunkit 
från 4 % till 0,4 %.
Väl innanför Husqvarnas fabriksgrindar inledde vi dagen med att först 
lyssna till fabrikschefen Michael Thörn och produktionstekniker David 
Gustavsson. 
Innan lunch delades vi in i två grupper som parallellt fick rundvandring 
i ytbehandlingsdelen. Besök är något Husqvarna ser mycket positivt på   
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Vad har en ko i denna skrift att göra?
Jo, när vi sågs i Helsingborg för att titta på 
Konecranes Hybrid Reach Stacker, fick vi 
förutom en presentation av Anders Nilsson på 
nyss nämnda företag lyssna till Mats Alaküla, 
Professor i elektriska drivsystem vid Lth. 
Alaküla talade om metoder för att ladda fordon 
snabbt och säkert. Han fick då tipset, av Rune 
Andersson på Ljungby Maskin, att titta på 

Studiebesök på Husqvarna Manufacturing

Under seminariedagen Internet of Things / Industri 4.0 den 22 september väcktes bland de skogliga medlemmarnas intresse 
för det av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP genomförda projektet Internet of Trees.  Resultatet av projektet är 8 identifie-
rade områden där tekniken kan hjälpa till att effektivisera i värdekedjan. Läs mer på vår hemsida om detta!
Intresset i gruppen resulterade i ett möte på SP då projektet presenterades mer i detalj av Marcus Kempe och Johan Nilsson 
från SP Mätteknik samt Per Berg från SP Produktion och Processer. Mycket diskussion lades på utmaningen med att göra virket 
spårbart från träd till planka. Mötet identifierade två aktiviteter för fortsatt arbete:
1. Spårbarhet för enskilda stockar som redan idag märks upp. Det innebär låta skördarföraren placera en ID-märkning på de 
kontrollstockar som tas ut varje skift. Detta förfarande påverkar inte produktionshastigheten (vilket varit ett problem med tidigare 
lösningar), men kan ändå ge någon sorts koll på varifrån ett parti kommer. Därefter måste en ID-växling ske när stocken kommer 
in till vederlagsmätningen i sågverket, så kärntimret kan spåras fortsatt genom sågprocessen. Det finns många utmaningar och 
möjligheter med detta och dessa måste kartläggas.
2. Undersökning av HELA värdekedjan och var det går att hitta effektiviseringarna, vilka som är beredda att betala för det samt 
vad det innebär ekonomiskt och ekologiskt.
Nästa steg blir ett möte i januari då ett kommande projekt ska diskuteras. 

Visualisering av sensordata från Tunga fordon
Den 3 juni hölls ett första seminarium inom Tunga fordon kring ”Internet of Things”. Kort därefter formulerades en problembe-
skrivning till VINNOVAS utmaningsdrivna innovation kring lagring och visualisering av stora mängder sensordata hos maskintill-
verkare i klustret. Tyvärr beviljades inte projektansökan igenom men i väntan på besked påbörjade Linnéuniversitetet arbetet 
med ett webbverktyg för visualisering av mätdata. Arbetet har mottagits positivt av de företag som hittills tagit del av det.
Svetruck, Dasa och Rottne är delaktiga i vidareutveckling av verktyget under 2016, då också en ansökan om vidare finansiering 
kommer lämnas in till KK-stiftelsen.

                                                                                                                        och har faktiskt tre heltidsanställda för det. Efter lunch 
och fotografering av sällskapet blev vi guidade runt i monteringsfabriken. Dagen avslutades därefter och vi var många som läm-
nade fabriksområdet nöjda och berikade med en hel del intryck. 

Internet of Trees

Inspirerande

mjölkningsrobotar. Det kan ofta vara bra med input från en annan bransch. 
Vi som var där är säkra på vad Mats googlade den eftermiddagen.
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