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Som vi tidigare skrivit om är Tunga fordon, tillsammans med andra branschaktörer och Lin-
néuniversitetet, delaktiga i ett arbete för att skapa ett konsortium kring stora datamängder, 
Big Data. Intresset och uppslutningen bland forskare är stort. 
Tunga fordons medverkan fokuserar på att Big Data ska vara så tillämpbart som möjligt för 
näringslivet. Tunga fordon och Teknikcentrum Kronoberg (TEC) har i respektive nätverk tagit 
fram en lista på företag som vi tror kan dra nytta av en effektiv hantering av stora datamäng-
der, antingen i produktion eller eftermarknad. Nu pågår ett arbete att identifiera de forskare 
inom konsortiet med intresse av företagens utmaningar och möjligheter. Målet att precisera 
vad dessa forskare kan vara behjälpliga med. Resultatet blir ett antal erbjudanden till företag 
som får möjlighet att delta i olika projekt eller aktiviteter efter intresse och önskemål.

Projekt Big Data 

Tunga fordons styrelse
Här presenterar sig halva Tunga fordons styrelse lite 
närmare. Den andra hälften kan Du läsa om i nästa 
nyhetsbrev. Welf Löwe och Lars Fredin valdes in i sty-
relsen vid föreningsstämman i juni.

Anders Johansson 
Utvecklingschef SP Maskiner sedan 1995
Fritidsintressen: Familjelivet, att umgås 
med barnen i alla deras aktiviteter men 
använder 
även ledig 
tid till att 
köra min 
egen 
skördare, 
skotare, 
grävma-
skin och 
traktor 
hemma på gården. 
Det visste ni inte om mig: Pratar franska 
och åker gärna till Frankrike för att prak-
tisera språket kombinerat med god mat 
och dryck.
Därför är vi med i Tunga fordon: För att 
kunna delta i de aktiviteter som pas-
sar oss och då utbyta erfarenheter från 
samma och andra branscher samt även 
specialistkunskap från forskning, leveran-
törer, kunder m.m. Också nätverkande 
funktion mellan deltagande företag är 
positivt.
Bästa aktiviteten som Tunga fordon 
anordnat: För vårt företag kanske Dialog-
gruppen i Hydraulik tillsammans med 
Hydraulikutbildningen. 

Welf Löwe 
Professor in Computer 
Science at Linnaeus 
University since 2002 
Det här brinner jag 
för i mitt jobb: Applied 
research, new chal-
lenges, new ideas, new 
connections, new solutions, and bringing 
the solutions to work.
Det här visste ni inte om mig: Training 
and teaching Taekwondo.
Bästa boken jag läst: The discworld no-
vels by Terry Pratchett 
Därför är vi med i Tunga fordon: Big 
data, digitalization are interesting Compu-
ter Sciences fields with a lot of potential 
in the heavy vehicle industry.

Jörgen Sjöstrand
Platschef Volvo Braås sedan 2009
Det här brinner jag för i mitt jobb:
Att vara med och utveckla en verksamhet      
i världsklass! 
Dold talang: Har varit kartläsare i rally.
Bästa boken jag läst: Hundraåringen som 
klev ut ur fönstret och försvann av Jonas 

Jonasson. 
Skrattade 
hejdlöst.
Därför är 
vi med 
i Tunga 
fordon:
Det är 
ett viktigt 

kluster för regionen och för företagandet. 
Det är ett sätt för oss att dela och ta del 
av kunskap och erfarenheter, inom för oss 
viktiga kompetensområden.

Lars Fredin 
VD Konecranes Lifttrucks AB sedan 2009
Det här brinner jag för i mitt jobb: Att 
konstant utveckla bolaget till att vara en 
utmärkt arbetsplats. Ett sådant bolag mår 
bra och går bra! Strategin och fokus på re-
sultat ligger mig mycket varmt om hjärtat.
Fritidsintressen: Joggning, spendera tid 
med familj och vänner, resor världen runt. 
Golf när tid finns (alldeles för lite av den 
varan). Luftar HD’n när det är varmt och 

skönt. 
Vilken bok 
läste Du 
senast? 
Inte för att 
verka duktig 
men det 
var faktiskt: 
Vägledning 

till god styrelsesed!
Därför är vi med i Tunga fordon: Vi tror 
på tyngden och respekterar de svenska 
bolag som utvecklar, bygger och visar att 
vi i Sverige är världsledande på tunga for-
don. Vi ser Tunga fordon som ett forum för 
kunskap och utveckling. Utbildningsfokus 
är mycket viktigt för oss.

Peter Leisner (ordf)
Enhetschef Elektronik inom SP samt adjungerad professor i ytteknik vid 
Jönköping University sedan 2006 

Fritidsintressen: Ett gammalt hus 
och en stor trädgård tar tid för hela 
familjen. Tidigare har jag tränat mycket 
men det är preskriberat. 
Något ni inte vet om mig: Jag har en 
passion för arkeologi och har även 
skrivit rapporter inom området. 
Vilken bok läser Du just nu?
Jag håller på att läsa en faktabok om 
Sveriges dolda relationer till NATO 

under det kalla kriget. Mycket intressant och mycket aktuell.
Därför är vi med i Tunga fordon: För att jobba med generiska utvecklings-
frågor åt en bransch.



www.tungafordon.com
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Batteridag
I slutet av juni samlades en grupp i vackra Hjortseryd för en 
heldag om batterier. Vi fick både det stora perspektivet med 
trender och stora förändringar men också det lilla, ned på 
cellnivå. En film med förstörande provning var sevärd. Att 
välja rätt batteri och hur batterier påverkas av vibrationer 
var också med på schemat. Vi fick lära oss mer om mate-
rialval, laddning och säkerhet. Det gick inte att ta miste på 
Bengt-Erik Mellanders förtjusning över att: ”elektrokemi inte 
är 100% repeterbart.” 
Bengt-Erik är Biträdande professor i subatomär fysik och 
plasmafysik vid institutionen för fysik vid Chalmers. Övriga 
föreläsare under dagen kom från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut.

Bengt-Erik Mellander med citatet för dagen: ”Vi har haft 
mycket roligt i att överskrida alla gränser vi hittills har hittat.”

Visning av utökat batteritestcenter
Den 20 oktober blir det spännande föreläsning-
ar och mingel med tid för frågor, rundvandring 
och presentation av Nordens bredaste batte-
ritestcenters verksamhet inom prestanda och 
livslängdstester, brand och säkerhet, samt EMC 
(elektromagnetiska störningar).
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig 
till denna dag. Länk i kalendariet på Tunga for-
dons hemsida. Dagen är kostnadsfri. Företaget 
behöver inte vara medlem hos oss.

Jörgen Sjöstrand, platschef Volvo CE Braås, hade 
med all rätt ett leende på läpparna hela dagen.

I mitten av juni firades 50-årsjubileet för Volvo CE:s ramstyrda dum-
per. Under en vecka kom det människor från hela världen till Braås. 
Under fredagen bjöds vi på ett intressant program som startade 
med seminarium med rubriken Being the first, keeping the lead - hur 
arbetar Volvo CE för att behålla och stärka sin branschledande posi-
tion. Först handlade det om Strategisk kompetensförsörjning, 
en viktig fråga för regionens utveckling. Hur kan Volvo CE i Braås 
vara med och öka intresset för teknik för att hitta morgondagens in-
dustristjärnor? Vi påminns alla dagligen om den klimatutmaning som 
världen står inför. Volvo har sedan länge tagit aktiv ställning och age-
rat i hållbarhetsfrågor. Vad görs i Braås och hur Volvo CE kan driva 
på utvecklingen presenterades under rubriken Hållbarhet – från ord 
till handling. Vi lyssnade till Från Braås till världen - en global utblick 
kring Volvo CE:s utmaning i att bibehålla en världsledande position 
på en ständigt föränderlig marknad. ”Styra eller följa? Det är vad 
det handlar om.” Programmet toppades sedan av en maskinshow i 
världsklass då vi fick se Volvo CE:s maskiner utföra mycket avance-
rade manövrar. Vi fick 
därefter se, och köra, 
nya A60H - världens 
största ramstyrda 
dumper. Engagerade 
medarbetare som vär-
dar gjorde verkligen 
ett bra jobb! Man kan 
verkligen säga att 
dagen gick i gult!

Volvos ramstyrda dumper 50 år

Giganternas dans till pulserande musik och publikens förtjusning.

Föredrag:
SP blir RISE, en förstärkning av svensk 
institutssektor, Peter Leisner, SP
SPs batteritestcenter, möjligheter och 
resurser, Karin Davidsson, SP
Från en strålande idé till världsmarknaden, 
Mattias Guldstrand, Solutions for Tomorrow
Går det att lagstifta en batterilivslängd? 
Annika Ahlberg Tidblad, Scania
Så når vi Kinamarknaden för elbilar, 
Christian Fleischer, NEVS

Håll utkik efter programmet för heldagen om förar-
miljö den 15 nov. Att döma av intresset och utvärde-
ringen av förarmiljöseminariet i maj var det motive-
rat att genomföra ytterligare en dag kring detta. I 
november har seminariet underrubriken vibrationer.

Seminarium Förarmiljö 15 nov

Den 26 oktober träffas vi på Ljungby Maskin för 
en dag om däck. Se hemsidan för mer information.

Däckseminarium
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