
nyhetsbrev sommar 2016

Roland Axelsson, Rottne Industri (i mitten) berättar om deras 
största skördare H21D.

Den 2 juni stod Rottne Industri värd för vår första Tunga 
fordon-dag. Innehållet bestod, förutom av föreningsstämma, 
av presentationer av olika slag. På gårdsplanen hade Rottne 
Industri radat upp hela sitt maskinprogram. Vi fick lyssna till 
föredrag inne på Rottneskolan, men också gå ut och se hur 
Fogmaker, med sitt system, snabbt släcker en brand. Dagen 
fick höga betyg och den goda stämningen under lunchen 
gick inte att ta miste på.

Avtackning av
styrelseledamöter 

Tunga fordon-dag

Ur Tunga fordons styrelse avgick 
vid föreningsstämman Ann-Char-
lotte Larsson, Linnéuniversitetet 
och Roland Axelsson, Rottne 
Industri. Dessa båda avtacka-
des. Roland har varit med sedan 
starten av Tunga fordon och Karin 
betonade vilken nytta han gjort 
för verksamheten genom sin 
person, sitt engagemang och sin 
breda kompetens. 

Gustav Stigsohn och Johan Stark från Fogmaker gillar att elda för 
då måste de släcka!

Mikael Svartz och Jan Åke Jonsson, Datachassi, demonstrerar 
företagets produkt Tankguard.

Ann Louise 
Johansson, 
Qamcom talar 
om deras radars 
detektionsom-
råde i höjdled.

Darek Haftor, Linnéuniversitetet, gav under sin presentation 
många intressanta exempel på hur värde skapas i digitala affärer.

Ovan: 
Ilir Jusufi, 
Linnéuni-
versitetet 
visade hur 
mätdata 
kan visuali-
seras.
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Personuppgiftslagen PUL, kommer ersättas av en EU-förordning som stärker den enskilde 
individens integritet. Den 11 maj arrangerade vi ett halvdagsseminarium kring IT-säkerhet 
och juridik. I den inledande delen fördjupade vi oss i den nya förordningen och fick också 
möjlighet att ställa relevanta frågor till advokatfirman RosholmDell om hur personuppgif-
ter får användas nu och efter att förordningen införts. Resterande föredrag behandlade 
IT-säkerhet ur olika betraktningsvinklar. Av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP fick vi 
en djupare beskrivning av skillnaden mellan säkerhet och tillförlitlighet. Av Worldpay, som 
är världsledande på säkra transaktioner över internet, fick vi rådet att inte behandla all in-
formation som hemlig utan fokusera på den viktigaste informationen. Viktiga värdeord för 
säkerhet på ett företag är kommunikation, samarbete och lojalitet. Tidigare har vi skyddat 
”insidan” från ”utsidan”, men begreppen insida och utsida finns snart inte mer då tjänster 
och program flyttar upp i molnet.

Under våren har Skånska kommuner fått svara på en enkät angående sina arbetsmaskiner. Parallellt har Tunga fordon startat 
upp en sondering av vilka arbetsmaskiner med nollemissionsdrift som finns eller kommer ut på marknaden. Arbetet resulterar 
i en rapport som står klar efter sommaren. Under hösten kommer vi att analysera arbetsmaskiner för bland annat byggar-
betsplatser. Om ni är intresserade av emissionsfria fordon och tycker att ni bör vara med bland möjliga leverantörer, kontakta 
Magnus. Detta arbete ingår i två projekt under året med fokus på kommunala arbetsmaskiner samt vätgasdrivna arbetsfordon. 

Arbetet kallat Internet of Trees har blivit lite av en följetong! Tidigare försök att skapa spårbarhet från 
skogen ned på stocknivå har fallit på att märkningen av stockarna inte kunnat göras tillräckligt effektivt, 
varken ekonomiskt eller tekniskt. Nu undersöker man istället att använda sig av data som finns rörande 
stocken från skogen och sedan matcha den mot mätningar som görs inne på sågverket. Om det lyckas 
erhålls spårbarhet sensorlöst med hjälp av Big data, vilket skulle bli både billigare och effektivare.

Nästa nyhetsbrev kommer i september

Än har vi inte börjat med 
recept i detta nyhetsbrev 
men vi vill med denna tårta 
påminna er om att njuta av 
sommaren och allt som kom-
mer med den. 
Vi önskar er en härlig sommar!

Viktiga förändringar på gång gällande PUL

Arbetar ert företag med nollemissionsdrift?

Internet of Trees

När deltagarna numera utvärde-
rar våra aktiviteter inom Tunga 
fordon görs det med ett webverk-
tyg. Vi hoppas att ni uppskattar 
att det är snabbt och smidigt. 
Resultatet blir tydligt och snyggt 
direkt på datorn.

Batteridag 21 juni

Utvärderingar

Tisdagen 21 juni arrangerar vi en 
Batteridag inom projektet Energi-
effektivisering av Arbetsmaskiner. 
Mot en mindre kostnad kan också 
andra än projektdeltagarna delta. 
På dagens agenda; Trender, att 
välja rätt batteri, batterisäkerhet, 
mekanisk chock och vibration. 
Det finns fortfarande möjlighet att 
anmäla sig. Se vår hemsida för 
detaljerat program. 

Heldag om hydraulvätskor 
På vår hemsida finns information om HV-dagen den 8 sep-
tember. Under en heldag i Stockholm ges aktuell informa-
tion om hydraulvätskor i fordon och maskiner. Arrangör är 
Lastfordongruppen, en av Teknikföretagens Branschgrup-
per. Anmälan går snart ut, så kolla programmet om du är 
intresserad!  
 

Förarmiljön i fokus

SIGHT - nytt projekt

Den 26 maj träffades nätverket i Växjö för en 
heldag om förarmiljö. Under dagen fick vi lyssna 
till Glafo om tekniska funktioner i glas; exem-
pelvis glas som släpper igenom ljus men inte 
värme, glas som genererar elektricitet, glas 
med inbyggda sensorer eller som rengör sig 
självt. Semcon pratade om vikten att fokusera 
på användaren i förarmiljön, och exemplifierade 
Volvos nya XC90. Under ett av passen fick höra 
hur en skördarförare från Sveaskog har det i 
sin hytt. Hans presentation lockade till många 
bra frågor från åhörarna. Avslutningsvis fick vi 
titta och känna på den transparenta displayen 
TASEL® från finska Beneq. Dagen uppskattades 
mycket och Tunga fordon planerar en fortsättning 
till hösten med ytterligare intressant innehåll på 
temat förarmiljö.

Fredrik Andersson, Sveaskog, om förarmiljön 
i Rottne H11:an han kör med följeslagaren Neo.

VINNOVA har beviljat projektet 
SIGHT - Maskinförmåga Hinder-
detektion. Detta är en fortsätt-
ning på förstudien SE Hinder.
Sensorer ska testas enskilt och i 
kombinationer som ska utvärde-
ras avseende hinderdetektions-
förmåga. 


