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Föreningsstämma 16 juni
Ljungby kommun stod värd för vår föreningsstämma 
som hölls på Ryssbygymnasiet i mitten av juni. 
Vid stämman antogs föreslagen utvecklingsplan för 
Tunga fordon. Den kan Du läsa om i vårt förra nyhets-
brev. Jörgen Sjöstrand, Volvo CE, har varit styrelseleda-
mot i Tunga fordon i många år. Han ersätts nu av sin 
kollega Mats Karlsson. Tack Jörgen och välkommen 
Mats! 
Utöver Föreningsstämman fick vi lyssna till fyra pre-
sentationer som blev uppskattade. Därefter bjöds det 
på lunch och sedan höll styrelsen ett konstituerande 
möte.

I höst planeras en HR-workshop för en friskare arbetsplats. Vi 
genomförde en sådan i mindre skala den 12 april. I samband 
med årsstämman (se ovan), fick medverkande lyssna till Maria 
Karlsson, beteendevetare och organisationsutvecklare från 
Kryast som också kommer att leda workshopen i höst. Att 
hon har en energi och ett engagemang utöver det vanliga i 
hälsofrämjande insatser på arbetsplatser gick nog ingen förbi. 
Inbjudan kommer nu att sändas ut till samtliga medlemsföre-
tag. I april skedde aktiviteten inom Dialoggrupp HR.

Friskare arbetsplatser

Henrik Andreasson, 
Örebro universitet

Maria Karlsson, 
Kryast

10.00 Smart, elektrisk fordonspark
Electric site är ett projekt som syftar till att elektrifiera en bergtäkt. Projektet, som drivs tillsammans med Skanska och Energimyndigheten som partners, är revolutionerande för anläggningsindustrin och förväntas generera upp till 95% i minskade koldioxidutsläpp.

      

Program presentationer 16 juni kl 10.00 -12.00

11.00 Det är standard i framtiden
Vad kan hanteringen av den bortglömda virkestraven i skogen lära av en kortbetalning på nätet? Skogsstyrelsen driver idag ett projekt för att skogs-bruket ska börja använda drönare på bred front. Vinsterna från redan lågt hängande frukt är i miljardklassen. Jordbruket är längre fram med drönar-kartering och digitalisering, och där affärsmodellerna går från att leverera arbete och produkter mot istället helhetslösningar och tjänster.

               
10.30 Hållbar arbetsplats
Den 31 mars 2016 trädde en ny föreskrift om organisatorisk och social ar-betsmiljö i kraft. Det finns idag många skrifter och utbildningar som belyser vad arbetsgivaren ska tänka på och vad denna arbetsföreskrift handlar om. I det här föredraget pratar vi istället om HUR vi faktiskt kan göra för att job-bet ska bli förebyggande och främjande. Vi reflekterar också över vad det kan vara värt och ger exempel på andra organisationer som satsat på sin personal, inte bara för att lagen kräver det utan för att öka lönsamheten i verksamheten.

11.30 Sensorer för smarta maskinförmågor
På arbetsmaskiner kan sensorer fungera som förarstöd. För enskilda eller grupper av autonoma fordon är tekniken nödvändig för interaktion i en oförutsägbar miljö. Kontrollerade körcykler leder till en bättre arbetsmiljö, lägre bränsleförbrukning, mindre slitage och ökad produktivitet. Vilka sensortekniker finns tillgängliga idag och hur kan de användas?

Håkan Ask, 
Volvo CE

   
  
 

Anton Holmström, 
Skogsstyrelsen 

Tobias Axelsson,
Worldpay

Foton ur Henrik Andreassons presentation visar projekt 

med reflexvästar som genomförts på Örebro universitet.

Under 2016 anordnade Tunga fordon två seminarietillfällen med förarmiljö 
som tema där de transparenta ytorna fick mycket fokus. Vi fick bl.a. höra 
hur en skördarförare har det i sin vardag när Fredrik Andersson på Svea-
skog besökte oss. En stor utmaning för förarmiljön är solljus och lösningar 
där värmestrålning kan reflekteras bort intresserade flera av besökarna. 
Under 2017 har Tunga fordon kommit i kontakt med svenska tillverkare 
som lyckats utveckla dessa lösningar även för transparenta ytor tillverkade 
i polykarbonat och som är intresserade att komma i kontakt med företag 
för vidare utveckling och tester. 

Transparent intelligens

Produktionsutveckling
Under hösten planerar vi ett studiebesök på ett spännande företag. I anslutning till det undersöker vi intresset för en Dialoggrupp och/eller 
seminarium på temat produktionsutveckling. Hur används digitala verktyg för att stötta och hjälpa människorna i produktionen? Det kan 
handla om lösningar som gör det svårt att göra fel. Instruktioner och stöd gör att personalen kan utföra fler och mer komplexa arbetsuppgif-
ter, kanske rent av att kunna följa produkten hela vägen och därmed få både arbetsrotation och en förståelse för helheten.



www.tungafordon.com
           Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Den 27 april arrangerade Tunga fordon ett seminarium på 
Linnéuniversitetet om det aktuella och omfattande begrep-
pet digitalisering. Deltog gjorde föreläsare från flera olika håll. 
Linnéuniversitetet presenterade sin kompetens på området för 
våra företag. Du kan läsa mer om detta tillfälle på vår hemsida. 
Som exempel fick vi lyssna till 
Eilert Johansson, RISE Mobility,
som talade om digitaliserings-
trender inom fordonsindustrin.
Eilert berättade om olika nivåer
på krav gällande realtid. Han
pratade också om system av 
system; att de fortfarande har en
funktion om de bryts isär till skill-
nad från integrerade system. 
PIMM-projektet, i en guldgruva 
utanför Skellefteå, där de utför 
5G-tester genom att fjärrstyra en 
hjullastare över mobilnätet har 
Eilert engagerat sig mycket i. 
Åhörarna gav dagen medelbetyget 3,9 (5).

Pauser och lunchen är viktiga för att kunna tala med 

Tobias Axelsson, Worldpay, framför Maslows 

Dialoggrupp Eftermarknad
Under sensommaren träffas den omstartade dialoggrup-
pen för eftermarknadsansvariga. Inför träffen hos Ljungby 
Maskin den 29 augusti har medverkande kommit med idéer 
om vad man önskar ta upp och utbyta erfarenheter kring. 
Det handlar om digitaliseringen och uppkopplingen mot ma-
skinerna, prissättning på reservdelar som man inte tillverkar 
själv, näthandel och omvärldsbevakning samt tillgänglighe-
ten på reservdelar. Det finns ett intresse kring service med 
hjälp av förstärkt verklighet, garantier gällande avgasrening 
och säkerhetsföreskrifter för servicetekniker vid jobb på fält. 
Som synes finns det mycket att dryfta. Gruppen kommer till-
sammans att diskutera fram innehåll och struktur på dialog-
gruppen. Kolla så att Ditt företag har med en representant!

Det första mötet i vår nya mötesform hölls kring patent på Awapatent 
den 21 juni. Eventuellt kommer framåt vi anordna ett seminarium som 
fördjupning. 
Nästa workshop i denna form möte blir om 3D Printing. Vi sonderar i 
detta nu och återkommer efter semestern. Har Du som medlem önske-
mål om och förslag på något vi bör diskutera i denna mindre gruppe-
ring?

Interna workshops

Digitalisering i leverantörskedjor
Det nationella innovationsprogrammet Produktion2030, Institutet 
RISE och Chalmers Tekniska Högskola vill undersöka hur digitalise-
ring kan öka lönsamheten hos leverantörer i tillverkningsindustrin. 
Därför söks företag i Småland som är OEM eller leverantörer till 
svensk och europeisk, tillverkningsindustri. Ett första steg är en 
workshop 25 augusti där två-tre olika leverantörskedjor ska inter-
vjuas och analyseras. Ambitionen vidare är att formulera ett projekt 
kring kunskap om möjligheter och krav på digital kommunikation i 
värdekedjor.

Produktion2030
Sverige har fler globala tillverkningsföretag per invånare än något annat land 
i världen. Tillverkningsindustrin är en grundpelare för svensk ekonomi och en 
bas för Sveriges sysselsättning. Produktion2030 är ett strategiskt innova-
tionsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet 
är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produk-
tionsland. Det görs genom att översätta industrins utmaningar till relevanta 
och innovativa lösningar för industrin; bygga och stärka nätverk och samver-
kan, både inom Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer 
och finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för framtidens 
tillverkningsindustri.

Eilert Johansson, RISE Mobility

branschkollegor och föreläsare.

Elmia Subcontractor är en årlig mässa för underleverantörer 
till tillverkningsindustrin. I år hålls mässan 14-17 november 
med ca 1 200 utställare (30% internationella) och 15 000 
besökare. Elmia har en ambition att föra in mer digitali-
sering till mässans innehåll. Magnus Mörstam på Tunga 
fordon  har fått ett uppdrag att planera en inspirationsyta 
med olika case av produkter som i varierande grad innehål-
ler Internet of Things (IoT)-teknik för att förbättra produkten 
och tillföra kundvärde. Syftet med denna monter är att 
inspirera besökare från en rad olika branscher att utforska 
möjligheterna med IoT. EL
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Vi är tillbaka 
i mitten av augusti!
Karin & Magnus

behovstrappa.

Dag om digitalisering


