nyhetsbrev vinter 2016
Tunga fordons styrelse

Här presenterar sig tre ledamöter i Tunga fordons styrelse lite närmare. Hälften av dem kunde Du läsa om i
förra nyhetsbrevet och nästa gång presenteras de sista två.
Det här brinner jag för i mitt jobb: Leda utvecklingen av kommunala maskiner. Utveckla organisationens
kompetens, samarbetsförmåga, effektivitet och motivation.
Det här visste ni inte om mig: Gillar matlagning och älskar att stryka mina skjortor.
Därför är vi med i Tunga fordon: Kontakt och erfarenhetsutbyte inom ”tunga fordon”. Medverka i viktiga
frågor som är av intresse för hela branschen.
Laszlo Valaszkai
VD Kärcher Belos AB
sedan 2011

Bästa aktiviteten som Tunga fordon anordnat: Mycket intressanta studiebeök hos medlemsföretag. Utbildningar och seminarier (hydraulikutbildning, Internet of Things).

Det här brinner jag för i mitt jobb: Att kunna vara med och påverka för att göra det bättre för kommuninvånarna.
Fritidsintressen: Familjen, vänner, resa och jakt.
Vilken bok läste Du senast? Hundraåringen som klev ut ur fönstret och försvann av Jonas Jonasson.

Carina Bengtsson
Kommunalråd i Ljungby
sedan 2003

Därför är vi med i Tunga fordon: Vi tycker det är viktigt, eftersom vi har flera av de tunga fordonstillverkarna
och underleverantörer till dessa i Ljungby kommun. Vi har varit med sedan starten. Det är även bra som
representant för det offentliga att få direkt information från medelmmarna om deras vardag. Där är jag en
kanal in till det offentliga.

Det här brinner jag för i mitt jobb: Jag har ett affärsdrivet mindset och tycker om att kombinera tekniska och
kommersiella färdigheter. Jag gillar teknologi som är utvecklad/tillämpad mot specifika behov/möjligheter.
Det ger mig stor återkoppling att identifiera lösningar som möter uttryckta behov eller ännu inte kommunicerade behov.

Per-Olof Bergqvist
VD Dasa Control Systems
sedan 2015

Fritidsintressen: Umgås med familjen. Jag gillar god mat och dryck, njuter gärna av kulinariska upplevelser.
Jag gillar att laga mat själv också... För länge, länge sedan spelade jag fotboll, nu njuter jag av att titta på barnens träningar och matcher samt Premier League och Champions League på Viasat Fotboll m.m. Liverpool
FC -”You´ll never walk alone!”
Dold talang: Musik/Hifi/Hemmabio; jag kan nog beskyllas för att vara en ”audiofil”, kom ihåg ”det finns inga
genvägar tilldet perfekta ljudet..!”
Därför är vi med i Tunga fordon:
Vi vill ta del av men också bidra till industriell kompetens och domänkunskap inom tunga fordon. Detta gäller
också kopplingen till intressant forskning och utveckling. I regionen finns många duktiga och framgångsrika
företag inom branschen tunga fordon, vilket är viktigt att stödja och vidareutveckla för framtida affärsbehov
och arbetstillfällen.

Däckdag

I slutet av oktober stod Ljungby Maskin värd för en däckdag. Ett tjugotal åhörare samlades för att lyssna till presentationer om däckens uppbyggnad, utveckling och markpåverkan. Vi fick också en visning av Ljungby Maskin guidade av Rune Andersson. Föredragshållarna kom från Gripen Wheels, Nokian Tyres och JTI Jordbrukstekniska Institutet. I en
nyuppförd byggnad som ska bli museum samlades vi runt olika typer av däck. I bakgrunden skymtar en tidig hjullastare samt tre truckar från sextiotalet från dåvarande Bröderna
Anderssons mekaniska verkstad. Utvärderingarna av dagen som helhet visade genomsnittsbetyget 3,4/5 och vi fick in önskemål om kommande aktiviteter. Dagen avslutades
med fartfylld provkörning för de som önskade.
Programpunkt däckvisning.

Nytt spetsforskningscenter
vid Linnéuniversitetet

Nollemission
Nyss Tunga fordons uppdrag, finansierat av Skånes Miljövårds-

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences & Applications blir universitetets sjätte spetsforskningsområde. Forskningsledare är professor Welf Löwe. Centrat har en tyngdpunkt inom
datavetenskap, men kommer att ha ett mångvetenskapligt perspektiv på Big Data genom samarbeten med forskare på olika fakulteter
inom Linnéuniversitetet. Insamling, analys och nyttjande av stora
datamängder är i fokus för det nya forskningscentret. Förhoppningen är att kunna omsätta den digitala tekniken och dess utveckling
i snabb, konkret innovation inom nya fält. De externa bedömarna
säger att gruppens forskning är unik, ligger helt rätt i tiden och kan
bidra med mycket till både universitetet och nuvarande och framtida partners inom näringsliv och offentlig sektor.
– Utnämnandet är ett erkännande av det arbete vi har bedrivit
under flera år. Genom att vi har kopplat oss till näringslivskluster
inom olika områden, till exempel fordonsindustri, it och e-hälsa, får
vi många synergier mellan olika ämnen och även mellan akademi
och näringsliv, berättar Welf Löwe. Ett speciellt grattis till Welf som
är styrelseledamot i Tunga fordon!

fond, att undersöka tillgängliga tekniska lösningar för nollemissionsdrift för kommunala arbetsmaskiner avrapporterades i Lund
den 25 november. Inför ett flertal skånska kommuner redovisades
nollemissionsalternativ till de maskiner och arbetsverktyg som några
kommuner på förhand pekat ut som intressanta att hitta alternativ
till. Rapporten finns att läsa på vår hemsida.

Nu I projektet Blue Move genomförs en behovsstudie som undersöker några utvalda organisationer användning av arbetsmaskiner och
deras behov av nollemissionsteknik för arbetsmaskiner. I arbetsmaskiner ingår större och tyngre maskiner för anläggning, vägbyggen,
gruvor, tung materialhantering samt fordon inom logistikbranschen
som gaffeltruckar och containertruckar. Tunga fordon deltar i
undersökningen av tillgänglig teknik och i arbetet att hitta maskintillverkare som är intresserade att delta i demonstrationsprojekt för
bränslecellsdrift av ovan nämnda maskintyper.

Vidare Med koppling till genomförda och pågående projekt för

nollemissionsdrift deltar nu Tunga fordon även i en förstudie, finansierad av Energimyndigheten, för att kartlägga vilka arbetsmaskiner
som kan ha mest nytta av el direkt från batterier och/eller från
vätgasdrivna bränsleceller. Vidare undersöks vilka användningsområden och miljöer där kundnyttan är störst för miljövänliga alternativ,
samt vilka barriärer och utmaningar som finns kring infrastruktur
för energiförsörjning. De maskintillverkande företagen inom Tunga
fordon har fått besvara frågor och resultaten kommer att förmedlas
via ett seminarium i mars. Ett stort tack för er medverkan!

önskar Karin & Magnus
Det är inte så noga vad Du äter mellan Jul och Nyår
Det viktiga är vad Du äter mellan Nyår och Jul

Seminarium Förarmiljö på Volvo CE i Braås

Nedan några foton från den 15 november. Dagen innehöll fyra intressanta presentationer och visning av Volvos hytt-testrigg och hytt.
Vill Du läsa mer om aktiviteten finner Du den på vår hemsida. Utvärderingen av dagen blev 4,0(5).
Nedan: Björn Hellstrandh och
Derny Häggström från
Oryx Simulations.

Exempel på program
från Oryx.

på gång just nu

Ovan: Jan Almqvist, SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut talade om skillnaden
mellan en förarmiljö som är
urkass eller toppen.

HR-träff 16 januari

VTI:s första fordonssimulator som den såg ut
på åttiotalet. Saaben och slipovern matchar!

Vi har undersökt intresset hos medlemmarna för att etablera
ett HR-nätverk inom Tunga fordon. Industrin står inför stora
förändringar i och med teknikutveckligen, vilket ger stor påverkan på personalfrågor och den kompetens som kommer
att krävas.
Den 16 januari träffas HR-ansvariga för några av våra företag med syfte att diskutera och undersöka vad vi kan arbeta
tillsammans med inom HR.

Studieresa

Den 24 januari besöker vi Parker Hannifin i Borås samt företagaren
Hans-Olof Nilsson. Hans-Olof driver ett företag i vindkraftsbranschen,
men vi kommer att besöka hans privata bostad som är helt självförsörjande på el. All el kommer från solcellerna på taket. Elen som inte
behövs för tillfället lagrar han i två batterilager. På vintern kompletterar
han med vätgas som ska tillverkas med elöverskottet som solcellerna
ger under sommaren. När elen inte räcker under den kalla årstiden
förvandlas vätgasen till både el och värme i en bränslecell.
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