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I dagens samhälle finns sensorer, datorer, kommunikationsplattformar och lagringstekniker som ger oss tillgång till tidigare ohanterliga mäng-
der data, så kallad Big Data. Omvandlas dessa data till angripbar kunskap uppstår nya möjligheter och stora ekonomiska värden. 
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. De fokuserar 
på hur datastyrda metoder kan användas och utnyttjas för att få fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, naturveten-
skap och humaniora. Inför seminariet kommer några av Tunga fordons OEM-företag intervjuas. Detta för att fånga upp deras utmaningar och 
planer. Utifrån dessa kommer forskare presentera förslag på gemensamma forskningsaktiviteter. 
Sakernas internet (IoT) är ett snabbt växande nätverk av uppkopplade enheter som kan samla in och dela en enorm mängd data via inbyggda 
och smarta sensorer. Artificiell intelligens (AI) används för effektivare analys av data som genereras och för aktivt beslutsfattande i molnet eller 
vid kanten av nätverket, dvs nära sensorerna. Tillsammans skapar IoT och AI nya möjligheter inom industriell automation, processoptimering, 
förebyggande underhåll, styrning av logistikkedjan, operatörsstöd för maskiner, fordon och i produktion, och mycket mer. Qamcom kommer att 
diskutera och ge exempel på användningen av AI i olika delar av värdekedjan där AI kan ge affärsmässiga fördelar, betydelsen av data och da-
tastyrt beslutsfattande och den underliggande edge-cloud-infrastrukturen. Qamcom är ett teknikhus för specialistkonsulttjänster och produktut-
veckling inom framförallt trådlös uppkoppling, autonoma system och industriell IoT. De är experter på sensorer, signalbehandling, sensorfusion, 
kommunikationssystem, inbyggda system, AI-analys och moln-infrastruktur men även områden som radar och funktionssäkerhet. 

Intelligent användning av artificiell intelligens 
- från forskning till tillämpning, seminarium 23 januari 

Kalmars nya fantastiskt fina lokaler.

Medlemmar och inbjudna: Boka den 18 juni. Då har vi Tunga fordons dag med föreningsstämma och intressanta 
presentationer. Plats: Kalmar Innovation Centre, Ljungby.

Studiebesök Scania 31 januari
Siste januari sätter vi oss på det tidiga morgontåget. Vid 
station Södertälje Syd blir vi hämtade för att under en hel 
dag på Scania få ta del av ett spännande program. Det 
blir presentationer, fabriksvisning och testkörning. I sam-
tal med Scania har vi talat om vårt intresse för deras pro-
duktionssystem och arbete inom digitalisering. Detta finns 
med i programmet som finns på hemsidan.
Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 
100 länder och har 49 300 medarbetare. Forskning och 
utveckling är koncentrerad till Sverige. Under 2017 levere-
rade Scania 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 in-
dustri- och marinmotorer. I dagarna kom nyheten att man 
tagit fram en bränslecellsdriven sopbil. Eftersom sopbilar 
används i bostadsområden, ofta under morgontimmarna, 
lämpar det sig här extra väl med lägre bullernivåer och 
minskade utsläpp.

Invigning Kalmars Innovationscenter
22 november hölls invigningen av Kalmars innovationscenter. Fastighe-
ten är belägen vid E4:an i Ljungby. Företaget ingår i logistikkoncernen Car-
gotec som har sitt huvudkontor i Helsingfors. Kalmar mobile equipment är 
marknadsledande inom sina områden och utgjorde i fjol utgjorde i fjol halva 
Cargotecs omsättning. Flera personer, däribland divisionschef Dan Petters-
son, höll tal. Han betonade att bygget har skett på utsatt tid och inom budget.
Efter en futuristisk dansshow invigde sedan Dan Pettersson och Kal-
mars chef Antti Kaunonen med att bryta laserstrålar med ljussabel.
200 medarbetare kommer att arbeta i det nya innovationscentrat. En stor 
del av dessa arbetar med digitala affärer; nya tjänster och lösningar. Delta-
gare under dagen fick en rundvisning och presentationer i lokalerna. Utan-
för centret finns hela 35 000 kvadratmeter testbana med olika lutningar på 
marken, säkerhetstorn samt en imponerande tiltplattform för lutningstest. 

Hållbarhetsseminarium
Vi kommer under våren att anordna ett seminarium om hållbarhet och hållbarhetsredovisning kombinerat med en workshop om hållbarhetsutma-
ningar. Bland andra kommer företaget Measure & Change, som arbetar med stöd i hållbarhetsarbetet och indikatorer, att gå igenom social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet, aktuell lagstiftning om hållbarhetsredovisning, styrelsens och ledningens roll i hållbarhetsarbetet samt vikten 
av att mäta och hur man får fram hållbarhets-KPI:er (Key Performance Index). Under dagen ser vi även exempel från medlemmar på hur hållbar-
hetsarbetet har lett till innovation i form av nya produkter samt hur en hållbarhetsredovisning integrerad i den vanliga årsredovisningen kan se ut.
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Konferensrum i form av 
en container.



Additiv tillverkning

I början av september hölls på Jönköping University ett seminarium 
om Additive Manufacturing AM. Förutom till tillverkning av prototyper 
används AM idag alltmer i serietillverkning. Det möjliggör tillverkning 
av komplicerade geometrier som annars kan vara svåra, om ens 
möjliga, med annan typ av tillverkning. För att AM ska fungera som 
produktionsmetod krävs att verktyg och konstruktion av produkten 
anpassas. Vi fick lyssna till hur användning av ny IT ger ett effektivare 
utvecklingsarbete och hur nya typer av material kan användas. Talare 
under dagen var Roland Stolt och Anders Jarfors, båda från Jönkö-
ping University, avdelning Produktutveckling respektive Material och 
tillverkning. Vi fick även se universitetets SLM 3D printer för metall.
3DTC är ett nationellt projekt som syftar till att vidareutveckla dagens 
tekniker inom industriell 3D-printing och 3D-röntgen (CT). Om detta 
berättade Mikael Melitshenko, från Alfred Nobel Science Park i Karl-
skoga. Mikael visade ett resultat av avancerad röntgen; ett Kinderegg. 
Vi kunde se Smurfan omgiven av kapseln inuti ägget. Allt med en hög 
detaljeringsgrad. 

Smurfan

Elektrifierings-/Batteriseminarium, 7 feb
Husqvarna står i början av februari värd för en innehållsrik dag. Husqvarna erbjuder ett fullt produktsortiment för arbete i skog, park och 
trädgård med allt från gräsklippare och kapmaskiner till motorsågar och robotgräsklippare. Det handhållna sortimentet finns som helt elektri-
fierat. Husqvarna arbetar med egna affärsmodeller kring service och uthyrning. Medarbetare på Husqvarna kommer att berätta om företagets 
utvecklingsresor inom elektrifiering samt om dess system- och batteriplattform.
Förutom Husqvarnas medarbetare kommer tre presentatörer från Alelion, Volvo Cars och RISE. Med start 2006 är Alelion Energy Systems 
det yngsta företaget som omnämns i detta nyhetsbrev. De bygger litiumjonbatterier och levererar systemlösningar för energianvändning och 
energilagring. Annika Ahlberg Tidblad talar om lagkravs- och standardiseringsutveckling med fokus på batterisäkerhet i elektrifierade vägfor-
don. Annika var tidigare på Scania och finns sedan en tid på Volvo Cars. Spänningen stiger(!) och med den uppkommer fler risker att hantera. 
Batterisäkerhet är temat för Ingvar Karlssons, RISE presentation. Vi kommer under dagen få se Husvarnas cell-och packtestlab samt deras 
House of Brands.
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Projektet The Blue Move for a green Economy har ni kunnat läsa om tidigare. Blue Move, är ett Interreg-projekt med syfte att hjälpa till att 
etablera vätgas som en naturlig del av vårt energival; vätgasanvändning inom transportsektorn för att främja hela kedjan där vätgas används 
som drivmedel - från produktion och distribution till användning hos slutkonsumenter.
Projektet är avslutat och det finns flera rapporter som kan vara av intresse. Tack vare den stora potentialen som finns för att minska utsläp-
pen från byggarbetsplatser har en projektidé kring nollemissionsbyggarbetsplatser vuxit fram och ett förstudieprojekt inom Interreg ÖKS 
genomförs med syfte att utveckla detta område ytterligare. Länk till materialet finns på Tunga fordon hemsida.

Projektresultat

Sommaren 2016 skrev jag i nyhetsbrevet att det inte skulle 
förkomma några recept i detsamma. Carina Bengtsson sa till 
mig vid tillfälle, på sitt sedvanliga sätt, att något recept kunde 
jag visst ta med.
I somras avtackades Carina av styrelsen för Tunga fordon efter 
att i många år engagerat sig i och för verksamheten. 
Här är ett recept till Dig Carina!
En omelett 8.0, en paj utan skal. Ost + ost :o) Ett enkelt recept, 
lätt att minnas som har varit en favorit i många år. Servera 
med skaldjur, mangosalsa eller kantareller. Bruka som 
ersättning för potatis. Passar alla tider på året och dygnet!

    Västerbottentarte
    300 g naturell färskost
    400 g riven västerbottensost
    1 kruka dill, finhackad
    3 ägg
Vispa ihop färskost och västerbottensost 
med en elvisp. 
Tillsätt dill och äggen, ett i taget.
Häll i smord form (min är 16x22 cm) och grädda mitt i ugnen 
25-30 min. Den ska precis ”stanna” och inte få mycket färg.
Och så var det det där med tips på passande dryck. Det kan 
förefalla olämpligt här. Undrar ni, maila mig!

www.tungafordon.com
        Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Tunga fordons hemsida kommer från 1 januari se lite annorlunda ut pga. en nödvändig flytt från ett gammalt verktyg. I början 
kan det forkomma lite felaktigheter och kanske strula, vilket vi ber om överseende med.

Mikael Melitshenko




