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Ny medarbetare

Dialoggrupp Hydraulik - studiebesök Binol i Karlshamn
Måndagen 15 juni arrangerade Tunga fordon ett studiebesök för dialoggruppen Hydraulik. Dagen inleddes med fika vid an-
komst och efter en presentationsrunda av deltagarna berättade VD Thomas Kandell om Binols verksamhet. 

I mitten av maj började Magnus Mörstam som projektledare på Tunga fordon. Han har snabbt kommit in i arbetet och har 
redan haft kontakt med många personer hos våra företag, speciellt kring Internet of Things. Arbetet med detta kan du läsa 
mer om på nästa sida.

Vid föreningsstämman i Lidhult 16 juni valdes två nya ledamöter in i styrelsen för Tunga fordon;
Stefan Hultqvist, Cargotec Sweden                                                                och Per-Olof Bergqvist, Dasa Control Systems. 
Tack till Dan Pettersson och Anders Thålin för era insatser i styrelsen.

Nya styrelseledamöter

För att säkerställa konkurrenskraften hos de svenska tillverkarna av tunga arbetsmaskiner så har projektet Samverkans-
plattform för integration och automation av arbetsmaskiner SIAA, under ledning av Föreningen Tunga fordon tagit ett första 
steg mot skapandet av ett konkurrensneutralt nätverk för forskning inom automatisering av hela arbetscykeln, med fokus 
på sådana frågor som inte kan hanteras av en enskild aktör. Drivkrafterna för automatiseringen är främst ökad produktivi-
tet, fordonens livslängd samt förbättrad arbetsmiljö. Det övergripande målet är att ge Sverige en ledarplats inom automati-
serad körning. 

Ansökan om fortsättning och fördjupning
Slutsatsen av dagen blev att söka finansiering för nästa fas – gemensamt arbete med ett prioriterat teknikområde för att ut-
veckla maskinförmågan ”obstacle detection”. Detta innebär identifiering av rätt sensorer för att detektera hinder. Ansökan 
SE Hinder skickades in till VINNOVA under juni. Om projektet beviljas pågår det mellan september 2015 och mars 2016.

Binol tillverkar biosmörjmedel och var fram till i höstas 
en del av AAK-koncernen innan de köptes upp av Quaker 
Chemicals. Kopplingar till gamla ägaren finns dock kvar då 
Binols verkar inom AAK:s fabriksområde i Karlshamn. Av 
AAK köper dessutom Binol rapsolja som i de allra flesta fall 
är basoljan i Binols biosmörjmedel.
Åke Byheden från Binol berättade om den reviderade stan-
darden 155434, en standard som nu mäter alla hydraulol-
jor på samma sätt. 

Innan lunch hann även Karl-Erik Lindén från Binol i Finland 
att presentera mer om Binols brandsäkra biosmörjmedel.
Efter intagen lunch visade Åke runt först i Binols labb och 
därefter i deras tillverkning. En tillverkning som har en års-
produktion på ungefär 5 000 m3 smörjolja. 
Därpå följde en sammanfattning med chans till ytterligare 
frågor och diskussion innan dagen avslutades. Nästa gång 
denna Dialoggrupp ses kommer de förhoppningsvis gästas 
av Norrhydro.

Samverkansplattform automation



www.tungafordon.com

Inom några år kommer nya, uppdaterade emissionskrav 
för tunga arbetsfordon och dessa är nu under framtagning. 
Till hösten tror vi att förslaget är så pass genomarbetat att 
vi kan bjuda in Magnus Lindgren från Trafikverket till oss 
för en första genomgång. Vid det tillfället bjuder vi in till en 
seminariedag med aktuell fakta inom området. Vi återkom-
mer efter sommaren med mer information.

Teknifo AB är ett konsultföretag med 
inriktning på teknikinformation för små 
och medelstora företag i södra Sverige. De 
har kunder inom olika branscher, såsom 
anläggning, fordon, medicinteknik, skydds-
utrustning mm. Under 35 år har de fram-
gångsrikt arbetat med teknisk information. 
De tänker ny teknik och modernt upplägg 
- alltid i framkant. Huvudkontoret finns i 
Växjö och en filial i Ljungby. 
Hemsida: www.teknifo.se

Efter flytten i maj finns vi numera på Sandvägen 2, Famnenhuset på Norremark i Växjö

Ny medlem i Tunga fordon

Emissionsseminarium

Till hösten planerar vi, tillsammans med Curt Göransson 
från Meyer & Hjort, en dag med föredrag inom ytbehandling 
för att ta del av nyheter inom området. Det är tänkt att vi får 
besök från SP för en generell genomgång av ytbehandlings-
metoder samt olika typer av prover. Vi får också information 
om UV-målning och ta del av nyheter inom målningssystem. 
Seminariedagen äger rum i oktober.

Seminarium om Ytor

Under hösten kommer Tunga fordon köra Hydraulikutbildningar med Institutet för tillämpad Hydraulik, ITH som leverantör. 
Det ges minst en introducerande Hydraulikutbildning på 2,5 dagar, två fyra-dagars Grundutbildning samt Säkerhet i Hydrau-
lik (1 dag). Dessutom har ett företag valt att köra Grundkursen via e-learning på distans i eget tempo. Totalt ingår sex med-
lemsföretag i utbildningsinsatsen. Det finns fortfarande platser kvar om något företag är intresserat av att utbilda företagen 
lokalt utan att tumma på kvalitén. Dessutom blir resorna korta och man slipper kostnaderna för övernattningar. Och så är 
det ju alltid en extra dynamik att träffa kollegor i branschen!

Hydraulikutbildning

Glad Sommar!

Den 3 juni anordnade Tunga fordon en seminariedag om In-
ternet of Things, IoT eller sakernas internet som är ett sam-
lingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, 
fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker 
samt varelser förses med små inbyggda sensorer och da-
torer som kan kommunicera via Internet. Denna utveckling 
går mycket fort och det kommer krävas stor kunskap för att 
hantera frågorna som uppkommer, inte bara de tekniska. 
Syftet med dagen var att ge en bild av vad IoT är, tankar 
om vad det skulle kunna användas till och några konkreta 
exempel på hur det redan används idag.

Vi planerar ytterligare aktiviteter rörande IoT. Tisdagen den 
22/9 kommer vi att genomföra en workshop med Tunga 
fordons medlemsföretag där vi utifrån ett marknads- och af-
färsperspektiv har som mål att hitta olika sätt att använda 
sensorer och information för att effektivisera och göra 
vardagen bättre för tillverkaren, ägaren och föraren. Tanken 
med att göra detta tillsammans i en workshop är att både 
likheter och olikheter mellan företag och branscher ska 
stimulera till kreativitet.

Lars Hornborg, IEC, lyfte under vår seminariedag fram en 
möjlighet om att ansöka om projekt. Vid föreningsstämman 
presenterade representanter för IEC sin syn på möjlighe-
terna med en gemensam ansökan inom Utmaningsdriven 
innovation hos VINNOVA.
En diskussion visade på ett behov att utreda datainsamling, 
hantering av stora mängder data, både kapacitetsmässigt 
och legalt, och hur all information kan göras visuell och 
lättbegriplig. I ett första steg, s.k. Initiering, kan ansökan 
inrikta sig på idé- och konstellationsförädling inom något av 
områdena Informationssamhället 3.0 eller Konkurrenskraf-
tig produktion.
Mötet enades om att Magnus Mörstam ska representera 
Tunga fordon vid en workshop med IEC den 11 aug för att 
utreda om en ansökan kan skickas in senast 27 aug. 
Synpunkter inför denna workshop skickas till Magnus se-
nast den 7 aug.

Internet of Things

Workshop i september

Utmaningsdriven innovation


