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I mitten av maj samlades en grupp på SP Maskiner för att lyssna till Peter 
Stambro från NorrHydro. Han presenterade NorrDigi - en systemlösning 
med flerkammarcylindrar och intelligenta digitala styrsystem. NorrDigi möj-
liggör högeffektiv, energibesparande rörelsestyrning, optimerad kraftgene-
rering och återvinning av frisläppt driftsenergi.
Vi fick en genomgång av tekniken och funktionaliteten och exemplet Volvo 
EC300, en grävmaskin som under en testperiod körts med NorrDigi instal-
lerat. Produktiviteten har ökat och mycket stora bränslebesparingar gjorts. 
Anders Johansson, utvecklingschef på SP Maskiner guidade oss genom 
produktionen innan gruppen tog en avslutande lunch. Visste Du att SP Ma-
skiners första aggregat SP21 tillverkat 1980, då världens första engrepps-
aggregat, fick sitt namn för att med 21 på hand i kortspelet vinner Du!

Norrhydro

Årets stämma ägde rum på Volvo CE i Braås. I vanlig ordning inleddes dagen med fören-
ingsstämma vilken efterföljdes av tre presentationer. Tyvärr var en presentatör sjuk men 
de andra bjöd på intressanta och lärorika föredrag. Vi lyssnade till presentationer av CON-
SID, SkillFlow och Merlinum. Efter följande rundvisning på fabriken var det dags för grill-
ning och dumperkörning. Vi fick en härlig måltid och upplevelse under den heta dagen. 
Sedan fick den nya styrelsen sansa sig inför sitt konstituerande möte. Lars Fredin, Konecranes 
Liftrucks, avtackades som styrelseledamot av stämman. Han efterträds av Anders Nilsson från 
samma företag.  Vår trotjänare Carina Bengtsson har med sitt omedelbara sätt och sin hand-
lingskraft varit till nytta och glädje för oss och verksamheten i många år. När hon nu släpper sitt 
engagemang som kommunpolitiker har hon valt att stiga av sitt uppdrag. Carina efterträds av 
Lars-Ove Johansson, som även han representerar Ljungby kommun. Peter Leisner, RISE fick för-
nyat förtroende som ordförande och Anders Johansson SP Maskiner, valdes till vice ordförande.

En givande dag i Braås i gult och blått!

Under slutet av förra året och i början på detta har Tunga fordons styrel-
seledamöter uppvaktat intressanta företag. Tunga fordons verksamhet 
är specifik för branschen och kan bli till nytta för fler. Dessutom blir det 
automatiskt en större kraft i ökad kritisk massa. Under året välkomnar 
vi hittills fem nya medlemmar, däribland Ljungby kommun och Växjö 
kommun.
Nya företagsmedlemmar;
Merlinum Forklift tillverkar elektriska gaffeltruckar med en lyftkapacitet 
på 6-9 ton i samarbete med lokala leverantörer.
PMC Hydraulics - en av Nordens ledande leverantörer av kompletta 
hydrauliklösningar inklusive ett omfattande sortiment av hydraulikkom-
ponenter.
PMC Cylinders är en av Skandinaviens ledande leverantörer av hydraul-
cylindrar för industri, energisystem, marina och mobila applikationer.
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, 
industri och infrastruktur som skapar hållbara lösningar för kommande 
generationer genom att förena människor och teknik.

Föreningsstämma

Nya medlemmar

Carina Bengtsson

Seminarium Additiv tillverkning i september
Förutom till tillverkning av prototyper används Additive Manufacturing AM idag alltmer i serietillverkning. Motivet att serietillverka 
med AM kan exempelvis vara få ner vikten på produkten eller att minska antalet artiklar. Det är även möjligt att tillverka mycket 
komplicerade geometrier som är svåra eller omöjliga med andra tillverkningsmetoder.  För att AM ska fungera som produktionsme-
tod krävs att produkten anpassas. 
Vi kommer i ett seminarium i höst presentera aktuell forskning på hur en sådan anpassning kan göras och vilka ekonomiska och 
materialtekniska aspekter som är aktuella när man utvecklar ett ”business case” för AM. Seminariet är flyttat till den 4 september 
och platsen kommer som planerat att vara Jönköping University. Program finns på hemsidan.
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22 maj hade projektet Blue Move avslutande konferens på Malmö Börshus. Arrangemanget var ett av många som ägde rum under 
Nordic Clean Energy Week.
I Skandinavien är användningen av fossila bränslen i transportsektorn den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växt-
husgaser. För att förändra detta behöver vi ersätta fossila drivmedel med emissionsfria alternativ som hämtas från förnyelsebara 
energikällor. Här har vätgas pekats ut av bland andra EU-kommissionen som en nyckelteknologi.  Blue Move är ett EU-finansierat 
projekt som ska hjälpa till att etablera vätgas som en naturlig del av vårt energival. Projektet fokuserar på vätgasanvändning inom 
transportsektorn och ska främja hela kedjan där vätgas används som drivmedel - från produktion och distribution till användning hos 
slutkonsumenter. Genom att använda vätgas (H2) tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där utsläp-
pen är rent vatten. Vätgas ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställandet, förutsatt att fossilfri el används. 
Förutom huvudtalarna Kerry-Ann Adamson, CEO 4th Energy Wave samt Bart Biebuyck, Executive Director FCH2 JU presenterades un-
der dagen projektets resultat och lärdomar från arbetspaketen hållbara affärsmodeller, produktion, lagring och distribution av vätgas-
samt potential för mobila vätgastankstationer. Vi fick lyssna till goda exempel på utbildning i Norge och Sverige för lärare och högsta-
dieelever om bränslecellsfordon. Karin Nilsson presenterade den del i projektet som hon arbetat med; vätgasdrivna arbetsfordon.
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Blue Move

Inspirationsresa 31 maj

Säkra maskiner
I slutet av mars samlades vi på Alnarps slott för en dag om säkra maskiner. Alla maskiner som sätts på den europeiska marknaden 
måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i det europeiska maskindirektivet. Det är skrivet för att passa olika 
typer av maskiner och kraven utformade på en allmän nivå. Tillverkaren får tillämpa för maskinen lämpliga standarder. Jan-Olof Nils-
son och Joakim Elvius från SMP gav en lägesrapport om aktuella varianter av fordonsgodkännande; en information av nuläget och 
planerade aktiviteter inom EU för gemensamma vägtrafikkrav inom Europa. Nyligen klubbades nya gemensamma miljökrav igenom. 
Joakim Elvius från SMP talade om vilka de stora förändringarna är jämfört med 2012 års krav. Elektrifiering, fordonskommunikation 
och autonoma system ställer tillverkare och underleverantörer inför nya stora utmaningar och krav inom EMC området. Detta talade 
Krister Kilbrandt, RISE, om. Karin Nilsson, Tunga fordon presenterade ett genomfört projekt som fokuserat på sensorer för hinderde-
tektion. Maskinförmåga hinderdetektion utgör ett förarstöd och är en förutsättning för autonom körning.
Kraven på säkra styrsystem beskrivs i europeiska standarder. När man identifierat vilka krav som ska uppfyllas gäller det att kunna 
visa att maskinen verkligen är säker. Det implementeras ständigt ny teknik i maskinerna som kräver någon form av styrsystem och 
många gånger eftermonteras utrustningen. Vem har ansvaret för säkerheten. Johan Hedberg från RISE och Joakim Elvius från SMP 
gick igenom vad som gäller. 

Deltagarna på vår resa den siste maj var väldigt nöjda med våra två stopp den dagen. Vi startade på PowerCell där Johan Burgren 
var vår ciceron. PowerCell startades från ett Volvoprojekt och bolagiserades 2009. De tillverkar olika typer av bränslecellstackar som 
konverterar vätgas till el. Vi fick titta på pågående labtester och gå igenom monteringen där de olika typerna av bränslecellsstackar 
visades. Johan presenterade företaget, bränslecellstekniken och produkterna  på ett utmärkt sätt. Nikola Motor Company har valt 
PowerCell som primär leverantör till Nikola Two - en lastbil i klass 8, som kommer att drivas av vätgas. Den går i produktion 2021.

Under denna en av årets varmaste dagar fortsatte vi till Hans-Olof Nilssons hus. Vi kunde varit kvar där fortfarande. Denne gästfrie 
man tog likt Ernst mot oss barfota. Vi fick SÅ mycket information och kunskap under dessa timmar. Hans-Olof har ifrån kylbranschen 
via vindkraft kommit att dedikera sig åt solenergi och vätgas. Förutom den speciella konfigurationen med energi har huset ett smart 
upplägg med programmering av funktioner och övervakning via skärmar. På husets tak och väggar sitter solceller monterade. Över-
skottet på energi lagras i 5,2 ton batterier. Huset kan klara sig i fem dygn på el från batterierna, säger Hans-Olof Nilsson. 
Den 15 mars 2015 stängde Hans-Olof av strömmen och det har sedan dess fungerat perfekt!
På vintern räcker inte solcellerna och batterierna. När batterierna är färdigladdade så används överskottselen till produktion av vätgas. 

En elektolysör spjälkar vatten till vätgas och syrgas med hjälp av elektrisk energi. 
Vätgasen kommer att lagras i en tank utanför huset. Första vintern köpte Hans-
Olof vätgas så att han kunde dimensionera systemet och bestämma storleken på 
vätgastanken.
När elen inte räcker under den kalla årstiden förvandlas vätgasen till både el och 
värme i en bränslecell. När det är kallt förvärms friskluften genom en 65 meter lång 
kulvert under marken. All luft går via värmeväxlare innan den släpps ut. Hans-Olof 
tar gärna emot besök för att fler ska kunna öka sin kunskap!

Glad Sommar!
Hans-Olof Nilsson svarar och förklarar


