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Första träff Dialoggrupp Eftermarknad

Gruppen i samspråk under rundturen på Ljungby Maskin.

Den 29 augusti startade vi åter dialoggruppen för eftermarknadsansvariga inom
Tunga fordon med en första träff hos Ljungby Maskin. Förutom värdföretaget själva var
även Gremo, Rottne och Volvo CE representerade. Dagen inleddes med en filmvisning
som gav en bild av vad en hjullastare från Ljungby Maskin kan leverera. Efter filmvisningen blev det rundtur i produktionen. Just nu upplever Ljungby Maskin högtryck i sin
försäljning samtidigt som de bygger ut. Alla är väl sysselsatta. Tillbaka i mötesrummet
fortsatte diskussionen. Alla deltagare tyckte detta var ett viktigt initiativ som kunde
ge dem mycket tillbaka inom respektive organisationer. Gruppen arbetade med på
förhand identifierade frågor om digitaliseringen och uppkopplingen mot maskinerna,
prissättning på reservdelar som man inte tillverkar själv, omvärldsbevakning och
tillgängligheten på reservdelar.
Hur kan man ge service med hjälp av förstärkt verklighet? Hur hanterar man garantier
gällande avgasrening när det finns aktörer som hjälper till att stänga av ad-blue. Det är
svårt för maskintillverkaren att upptäcka manipulerade motorer.
Man berörde säkerhetsföreskrifterna för servicetekniker vid jobb på fält. Några frågeställningar som ligger till grund är t.ex. krav på mobilförbindelser vid utförandet av jobbet. Hur skapa dokumentation med användarvänlighet och att arbeta med diagnostik.
Nästa gång kommer mötet handla om näthandel, prissättning på delar som man tillverkar själv samt servicemoduler som fungerar väl i systemväg. Mötet blir hos Gremo
i januari.

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration kring digitalisering, ökad förståelse vad digitalisering är och vilka
möjligheter den kan ge när det gäller interna effektiviseringar och intäktsskapande aktiviteter som nya produkter och affärsmodeller. Att delta
i Kickstart Digitalisering är kostnadsfritt, men företagen investerar med sin tid för träffarna samt för de hemuppgifter som ska göras mellan
tillfällena. Projektet finaniseras av Tillväxtverket och koordineras av Teknikföretagen. 1 000 små och medelstora industriföretag ska få hjälp att
komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Det sker genom tre träffar, en heldag och två halvdagar, under en sexveckorsperiod
då företagen först inspireras och sedan får diskutera och utbyta erfarenheter i workshopformat. Det förväntade resultatet är: Nya insikter om
digitalisering, påbörjad - eller fortsättning - på den egna digitaliseringsresan, möjlighet till fortsatt support och tillgång till nätverk och samarbetsprojekt med andra företag. Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC. Lokala partners ansvarar för att få ihop företag till olika Kickstartomgångar. CIL i Ljungby planerar att genomföra ytterligare Kickstartomgångar efter att de
genomfört en pilot tidigare i år. Magnus Mörstam på Tunga fordon är utbildad inspiratör och moderator för att hålla Kickstart Digitalisering.

Vätgasdag

Vi kommer inom projektet Blue Move att anordna en utbildningsdag om vätgasteknologi kombinerat med
en business-to-business-aktivitet för att skapa en mötesplats för branschen och kunderna. Antalet personbilar med vätgasdrift är ökande och vi ser ett ökat intresse också inom den tunga fordonsindustrin. När
ett fordon är elektrifierat är konvertering till vätgasdrift enklare. Vätgasens fördelar uppmärksammas nu i
högre grad. Vätgas går exempelvis att producera och transportera på olika sätt.
Under dagen kommer deltagarna få veta mer om var bränsleceller används idag och hur vätgas tas fram.
Vi kommer lära oss mer om tankstationer, lagring och transport av vätgas. En presentation om arbetet
med att minska utsläpp från norska arbetsplatser kommer vi också få lyssna till. Upplägget möjliggör att
bjuda in fler än Tunga fordons medlemmar. Håll koll på vår hemsida om Du är intresserad!

Subcontractor IoT Arena

Att beakta de digitala och uppkopplade aspekterna av en produkt
börjar bli en lika naturlig del av produktutvecklingen som materialval, design och konstruktion. Subcontractor IoT Arena vill visa på
goda exempel på marknaden idag - från en rad olika branscher.
Med utgångspunkt från att skapa kundvärde ges exempel på hur
IoT ger möjligheter på olika nivåer, från att effektivera processer,
skapa mervärde för kunden till att gå hela vägen och hitta en ny
affärsmodell. Tre av de tiotalet case som visas är Orwak – maskiner
för komprimering av sopor samlar in data som optimerar rutiner för
tömning, Kinnarps – med uppkopplade kontorsmöbler hjälper man
kunden att skapa en mer hälsosam arbetsplats samt Husqvarna
Group som med sin Battery Box för uthyrning av elektriska handverktyg utmanar sin traditionella affärsmodell och erbjuder kunderna mervärde.

Workshop i styrelsen

I anslutning till Tunga fordons styrelsemötet den 3 oktober arbetade mötet fram en projektidématris baserad på de fokusområden som Tunga
fordon arbetar inom. Denna kommer samtliga medlemmar att få fylla i för att vi sedan ska producera ansökningar om projekt utifrån gemensamt prioriterade områden. De stora dragen syntes tydligt rätt snart under workshopen.
Förhoppningen är att genom projektsamarbete inom viktiga områden skapa förutsättningar för en bra enskild och gemensam kompetensuppbyggnad, samarbetssätt, snabbare utvecklingsprocesser och ett effektivare resursutnyttjande.

Digitala stambanan

Digitala stambanan är ett samverkansprojekt mellan Produktion2030 och
PiiA - ProcessIndustriell IT och Automation, finansierat av Vinnova. Projektet
ska visa hur avancerad, digitaliserad infrastruktur kan knyta samman företag
i digitaliserade värdekedjor. Exempel på innehåll: olika användarfall där industrins kravbild på industriell digital infrastruktur, cybersäkerhet, marknadsplatser, etc. tydliggörs. Målgruppen är tillverkande företag i Sverige.
I projektets förstudie har två workshops genomförts. Den första genomfördes
den 3 maj i Västerås med fokus på processindustrin. Den andra genomfördes
i Växjö den 25 augusti med fokus på tillverkningsindustrin. Då deltog ett 30tal personer med representation från Tunga fordons företag tillsammans med
leverantörsföretag.
Resultatet av de olika workshopövningarna bidrog till summeringen av förstudien om Digitala Stambanan. I Växjö diskuterades många olika aspekter av
vad digitaliseringen skulle kunna hjälpa till med i allt från prognosarbete och
orderhantering till nya kundvärden och produkter.
Huvudprojektet i Digitala Stambanan planeras just nu och kommer att genomföras i två etapper, först från november 2017 till september 2019. Nästa
etapp löper från oktober 2019 till december 2020. Förhoppningsvis kommer
vi se en medverkan av Tunga fordons-företag även i huvudprojektet.

En av grupperna i diskussion om samarbete och kommunikation i
den första workshopövningen i en sal på Södra i slutet av augusti.

Hållbar arbetsplats

I slutet av september träffades HR-representanter från företagen i Tunga fordon på Fogmaker för en workshop om Hållbara arbetsplatser.
Med hållbar arbetsplats menas en arbetsplats där personalen mår bra, håller sig frisk och känner sig motiverad att prestera på topp.
Maria Karlsson från Kryast talade om nycklar till friska företag och organisationer och gav exempel på företag och organisationer som tillämpar dessa på ett framgångsrikt sätt. På sitt inspirerande sätt krokade Maria arm med oss och ledde oss in på Systembolaget.
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På nittiotalet kunde man se att orsaken till sjukfrånvaro var förändrad. Utbrändheten hade tagit sitt grepp. Teknikutveckling, mobilitet och att färre resurser
till samma arbete är bidragande orsaker till detta. Idag får människor också så
mycket input på sin fritid på ett sätt som inte skedde tidigare.

STRUKTUR

2015 kom en arbetsföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som
förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Skulle
arbetsmiljöverket fråga ska man kunna visa på hur man arbetar för detta!

Omfattande forskning har gjorts, i vilken man fokuserat på det friska, ett synsätt
man inte tidigare haft. Det är angeläget att bygga en kultur för att komplettera
Resurser
ett strukturbortfall nu när chefskapet blivit ett coachande ledarskap. Att skapa
delaktighet görs exempelvis genom delaktighet i förbättringsarbete, förankring av
värderingar och visioner samt att ge förtroende och tydligt handlingsutrymme.
Motivationstrappa som visar hur en god kultur kom						
Under dagen tittade vi på området kommunikation, vilka vägar som finns och hur
pletterar strukturen och maximerar en medarbetares
arbetsinsats.
						
dessa används.
Att arbeta främjande är mkt lönsamt. Det börjar kosta mer när företaget måste arbeta förebyggande och ännu mer när ohälsan är ett faktum
och resuser måste läggas på rehab. Gruppen arbetade med olika frågeställningar och fick även med sig några verktyg hem till sina företag.

Säkra maskiner

I början av 2018 kommer vi anordna en heldagsaktivitet om Säkra maskiner. Under den rubriken här talar vi om EMC, elektromagnetisk
kompabilitet och autonom körning. Hur kommer lagstiftningen se ut framåt? Vilka förändringar är på gång? Utvecklingen av intelligent elektronik i fordon går snabbt. Man måste säkerställa att omgivningen inte störs av de signaler som fordonselektronik sänder ut.
Också det omvända är viktigt, att fordonselektroniken inte störs av omgivande trådlösa signaler från exempelvis sensorer, mobiltelefoner
eller trådlösa nätverk. Autonom körning har blivit en intressantare lösning. Den kräver tillförlitlighet och redundans. Hur långt har olika
fordonstyper kommit inom detta? Ett genomfört projekt om Hinderdetektion genom olika sensortekniker kommer att presenteras.
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