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EFFEKTIVARE 
ELEKTRONIK

FORSKNING
EN BILAGA I NY TEKNIK FRÅN 

CHALMERS STYRKEOMRÅDE PRODUKTION UTVECKLING

6 UNIKT 3D-LABB ÖPPNAR 
FÖR NYA ARBETSPROCESSER

FLYTTAR FRAM GRÄNSERNA 
FÖR SVETSPROCESSEN7

Kristina Wärmefjord och Johan Lööf är matematikerna som med hjälp av 
simuleringar bidrar till att öka effektiviteten inom fl ygindustrin. 
Volvo Aero och Chalmers får tillsammans produktionen att lyfta. SiD 8–9

effektivare flygindustri
Banbrytande Chalmersforskning ger

Johan Liu bedriver forskning i såväl Göte-
borg som Shanghai – och har tillsammans 
med sina kollegor bland annat utvecklat 
nanomaterial för kylning av datorer.

SiD 5

FORSKNING GER 
MINDRE SKRÄP
Andreas Dagman och Mattias 
Andersson har en sak gemensam 
– de forskar för att minska mäng-
den skrot och avfall. 

SiD 13 SiD 2

Mindre snack, mer 
verkstad. Chalmers 
bryter ny mark.

SiD

Tillgång till 
kompetens 

avgörande för 
konkurrens-

kraften

Jan-Eric Sundgren, Volvo:

SiD 14
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Det pratas mycket om kunskapstriangeln. Samverkan mel-
lan utbildning, forskning och innovation som ger tillväxt. 
Men det är först när snack blir till verkstad som det händer 
saker. Och verkstad blir det snabbt på Chalmers. Ut med 
stuprörstänkande. In med kraftsamling på tvären. 

Möten över gränser
För ett par år sedan bildades åtta styrkeområden inom 
Chalmers som koordinerar forskning, utbildning och inno-
vation, över institutionsgränserna och med samverkan med 
aktörer utanför. Rikard Söderberg, ledare för styrkeområdet 
Produktion, menar att det har inneburit helt nya möjligheter 
att identifi era och utnyttja befi ntlig kompetens:

– Chalmers har alltid präglats av möten över gränser, 
men det sker på ett naturligare sätt nu. Det är lättare att nå 
forskargrupper och samla den kompetens vi behöver för 
våra behovsdrivna projekt. Vi gör ingenting utan att se ett 
kundbehov någonstans. Men att arbeta industrinära är inte 
samma sak som att vara en konsult eller att vara köpt, då 
hade vi inte varit attraktiva för företagen.  

Överlappning skapar chanser
Styrkeområdena är snarare att 
betrakta som dynamiska mötes-
platser där mångfald omvandlas 
till kreativitet, en kreativitet som 
i förlängningen blir till konkur-
renskraft för industrin. Men det 
är inte så enkelt som att bara riva 
alla murar. 

– Man måste också förstå 
värdet av ämnesdjup, ämnes-

bredd och gränser, säger 
Karin Markides. 

– Vi tycker vi har hittat 

en form där möten sker naturligt, möten mellan olika ämnen, 
och mellan tillämpad och grundläggande forskning. Genom 
att bilda styrkeområden i stället för organisatoriska enhe-
ter tillåts en dynamisk överlappning med helt andra, ibland 
oväntade, områden. Det är i överlappningarna det verkligen 
skapas nya möjligheter. 

Resurser tas tillvara
Detta sätt att arbeta har bland annat lockat tyska Fraunhofer-
institutet, som startat verksamhet på Campus. Samarbetet 
har fungerat så väl, att de nu önskar göra Chalmers till en 
nod för hela Sverige.

– Det är naturligtvis ett stort erkännande, konstaterar 
Rikard Söderberg.

Även inom hållbarhet är Chalmers en föregångare. I stäl-
let för att skapa enskilda projekt som lätt blir separata öar ge-
nomsyrar hållbarhetstanken hela verksamheten, hela tiden. 

– Om några kan påverka hållbarhet så är det vi, som 
utvecklar nya produkter och nya produktionssystem. Men 
inte genom att vi slutar göra allt som är roligt i livet, utan 
genom bra teknikval och utveckling av effektiv teknologi 
för att skapa bättre produkter. Alla våra forskare ska veta 
hur deras resultat påverkar ekonomi, miljö och den sociala 
hållbarheten, säger Rikard Söderberg.

Här spelar datorstöd och simulering en stor roll. Två tredje-

delar av de aktiva forskningsfält 
som är i gång inom styrkeområ-
det involverar virtuell utveckling i 
någon form. På detta sätt kan man 
finna optimala lösningar som 
vore omöjliga att prova sig fram 
till i en verklig värld. Billigare, 
och utan att ta vare sig onödiga 
energi- eller människoresurser i 
anspråk. 

– Sverige går mot att bli ett 
kunskapsland med mer 
högkvalificerad arbets-
kraft. Vi måste hitta sma r-
tare produktionslösningar 
och utnyttja våra humana resurser på ett vettigare sätt. 

Framtidens hållbara ledare
Extra spännande blir Chalmers satsningar i ljuset av att 
resten av världen ser Sverige som ett föregångsland inom 
hållbarhet och mänskliga värderingar. 

– Vi kan aldrig bli vare sig störst eller rikast, men vi kan 
dra nytta av att vi är fl exibla och snabba. De stora ledande 
universiteten i världen tycker det är svårt att få hållbarhet att 
vara en drivkraft, medan vi ser det som en förutsättning. Här 
har vi verkligen en stor möjlighet att påverka. De stora länder-
na ser fördelarna och är intresserade, säger Karin Markides. 

Hon ser också ett framtida mervärde i att ha hållbarhet 
som ett incitament i allt som görs.

– Det fi nns aktuella studier som visar att de ledare som 
lyckats bäst – oavsett företag eller var man befi nner sig kultu-
rellt i världen – är de som kunnat kombinera de ekonomiska 
och de sociala aspekterna. Om man även har med hållbar-
hetsaspekterna under utbildning och forskning, vilka ledare 
ska det då inte bli av det. 

Om några kan påverka 
hållbarhet så är det vi, som 
utvecklar nya produkter och 
nya produktionssystem. 

Mindre snack 
och mer verkstad
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Hållbarhetstanken genomsyrar hela verksamheten på Chalmers, hela tiden, understryker Karin Markides, rektor, och Rikard Söderberg, ledare för styrkeområdet Produktion. 

Karin Markides, rektor för Chalmers tekniska högskola, är övertygad. Chalmers är föregångare för ett nytt sätt att 
arbeta, ett sätt som skapar konkurrenskraft och kreativa ledare. – Vi måste våga bryta ny mark, utmana traditioner 
och skapa nya kulturer för att leva upp till universitetets roll i det här århundradet. 

En annonsbilaga från:
Chalmers styrkeområde Produktion, www.chalmers.se/production
Vid frågor om innehållet, kontakta: Rikard Söderberg, Carina Schultz
031-772 10 00 E-post: förnamn.efternamn@chalmers.se

Chalmers styrkeområde Produktion består av tre profilområden: Hållbara 
tillverkningsprocesser, Hållbara produktionssystem samt Hållbar produktutveckling.

Rikard Söderberg, ledare för 

styrkeområdet Produktion.

Karin Markides, rektor för 

Chalmers tekniska högskola.

Text: Karin Rehn  ■ Foto: Tommy Hvitfeldt, Chalmers & Colourbox
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Rikard Söderberg, ledare, styrkeområdet Produktion



Vad gör ni på FS Dynamics?
– Vi är ett konsultbolag som 
levererar lösningar inom tek-
nisk beräkning. Det spänner 
över tre verksamhetsgrenar. 
Strukturdynamik (FEM och 
MBD), fluiddynamik (CFD) 
och en avdelning som jobbar 
med beräkningslösningar åt 
kärnkraftsindustrin.

 
Varför ska en ingenjör gå 
till er?
– För att vi har tydligt fokus 
på att lösa problem. För att 
man är intresserad av en 
direkt koppling mellan pro-
blemlösning och resultat. 
För att det affärsmässiga 
gör att man kan utvecklas, 
inte bara tekniskt.

Sen starten 2004 har ni haft 
en årlig tillväxt på mellan 30 

och 40 procent. Då var ni fyra 
medarbetare, nyligen passe-
rade ni 125. Hemligheten?
– Att placera rätt person på 
rätt plats. Då skapar man 
möjlig heter för människor att 
trivas och utvecklas. 
Långsiktighet i kund relationer 
och att målmedvetet driva 
aktiv affärsutveckling är andra 
viktiga delar.

Ni har kontor i Sverige, 
Danmark och Finland. Vad 
väntar härnäst?
– Vi har ett mål att vara norra 
Europas ledande beräknings-
företag. För att lyckas med 
det måste vi vara nära kun-
derna. En fortsatt geografisk 
expansion är nog sannolik. 

www.chalmers.se/production   3   
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För sju år sedan startade fyra ingenjörer konsult bolaget FS Dynamics. I dag är man 125 
anställda och en av norra Europas största konsultgrupper inom beräkning. Uppdraget är att göra 
beräkningar och analyser på fasta material, gaser och vätskor.

www.fsdynamics.se

”Här blir jag kvar länge”

4

Saowanee Svenberg, civilingenjör på FS Dynamics:

frågor till 
Roger Blom, vd, 
FS Dynamics

Saowanee Svenberg och Olof 
Dahlberg är civilingenjörer på FS 
Dynamics. Saowanee gör avance-
rade beräkningar på fasta material, 
Olof på gaser och vätskor. 
– Hollywood använder 3D-modeller 
och applikationer för att få fl od-
vågor och stormar att se bra ut på 
fi lm. Vi gör samma sak, men för att 
saker ska fungera i verkligheten, 
säger Olof Dahlberg.

– Här är man nischad inom be-
räkning. Det passar mig perfekt. 
Här jobbar jag med folk som 
brinner för simulering och be-
räkning, och inte tycker det är 
nördigt att prata om analyser på 
rasterna, säger civilingenjören 
Saowanee Svenberg, som jobbat 
på FS Dynamics sedan 2010.

Hon gick ett traineeprogram 
och arbetade på ett större bolag 
med erfarenhet av beräkning och 
ledarskap, och reste till USA för 
att praktisera på Boeing i Seattle. 
Det var bra, men hon ville syssla 
mer koncentrerat med det tekniska. 

– Man brukar säga att det är 
dags att gå vidare efter fem år 
och så var det för mig också. Det 
här är det bästa jobb jag haft hit-
tills, utan tvekan. 

För tillfället gör hon en analys 
åt en kund inom fl ygindustrin. 

– Du ska simulera något som 
liknar en verklig produkt. Hur 
skapa en beräkningsmodell som 
ska likna verkligheten? Att hitta 
den länken är mitt jobb. 

Du talade om fem år på varje 
jobb?

– Ja, men här blir jag kvar 
länge. Det är inte bara själva 
sysslorna. Här har man en fantas-
tisk personal policy, man satsar på 
oss. Ledningen vill ha engagerade 

och glada ingenjörer, då är det en 
förutsättning att ha högt i tak. Vi 
diskuterar allt här, livligt och sti-
mulerande. Man känner att man 
utvecklas. 

 
Analyserar fasta 
och fl ytande material
När Saowanee pratar om be-
räkningar använder hon termen 
FEM, förkortningen för Finita 
Ele ment Metoden, en avancerad 
metod att räkna på ingenjörsmäs-
siga problem på fasta material.

På civilingenjörskollegan Olof 
Dahlbergs visitkort står det prin-
cipal engineer. Den förkortning 
Olof använder för att förklara 
vad han sysslar med är CFD, 
Computional Fluid Dynamics, 
en avancerad metod att räkna 
på ingenjörsmässiga problem på 
gaser och vätskor. 

Olof har bland annat jobbat 
med ång- och gasturbiner, va-
rit chef på Volvo Personvagnar 
för en grupp som håller på med 
förbränningsanalys och arbetat 
i USA med ett mjukvaruföretag 
som jobbade med CFD-koden. 
Han hade kommit till en punkt 
där han ville få mer utrymme för 
samarbete, samtal om teknik, mö-
ten med människor och vänner.

– Jag hade byggt upp en kom-

petens och funderade mycket på 
vad jag skulle göra. Jag kände 
till FS Dynamics och visste att 
bolaget var speciellt. Dels för 
att man bara håller på med av-
ancerade beräkningar här, vilket 
skapar en speciell företagskultur, 
dels för att man här jobbar med 
en nära koppling till resultatet. 
På så sätt blir verksamheten op-
timerad för att man ska kunna 
göra ett bra jobb.

Är det inte så överallt?
– På ett stort företag hamnar 

man ofta i en researchgrupp. Här 
fi nns variationen. Vissa perioder 
jobbar man mot mindre kunder, 
som kanske aldrig har sett den 
här typen av analyser. Det ger 
oss en möjlighet att ta hem job-
ben, och göra grundliga beräk-
ningar och få en bra överblick. 

– Andra perioder jobbar man 
mot större kunder som har ett 
ingenjörsproblem. Då är man på 
plats och får en konkret förstå-
else för problemen, en interak-
tion med dem som jobbar med 
modellerna. Dynamiken mellan 
dessa sätt att jobba är otroligt sti-
mulerande, och på det sättet är 
det här också en bra miljö för ny-
utexaminerade. Man jobbar som 
ett team här. Och lär sig ständigt 
något nytt.

6 nya beräkningsingenjörer inom CFD och FEM till våra kontor i Stockholm, 
Västerås, Göteborg och Helsingborg. Läs mer på www.fsdynamics.se

 Just nu söker vi: 
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– Det här är en simulator i världsklass, 
säger Astrid Linder, forskningschef för 
enheten Trafi ksäkerhet Samhälle och 
Trafi kant. Teknikerna gör just de sista 
fi njusteringarna av kabinens tyngdpunkt 
på rörelsesystemet på Sim IV, den allra 
nyaste simulatorn på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut.

Strategiskt läge
När VTI i mitten av 2000-talet etablerade 
ett lokalkontor i Göteborg, var Astrid 
Linder en av de första anställda. Hennes 
uppdrag var att dra i gång verksamheten. 

– Vi ligger strategiskt här, med vår 
närhet till fordonsindustrin, Chalmers, 
Göteborgs universitet och all kompetens 
i området. Tillsammans kan vi formu-
lera vilka uppdrag som är av intresse 
och få med oss grupperingar. Med en så 

avancerad simulator kan vi göra bredare 
undersökningar, nödvändiga och unika, 
repeterbara scenarier och inte enbart åt 
fordonsindustrin. Vi är ett oberoende 
forskningsinstitut. 

Vad händer med föraren när tröttheten 
sätter in? Hur beter man sig under stress? 
Vilken effekt har läkemedel och droger 
på förarkapaciteten? Det fi nns mängder 
av frågeställningar som av säkerhetsskäl 
inte kan testas ute i fält. Med simulatorer 
öppnas möjligheten att få kunskaper om 
människan bakom ratten.

– Och då kan vi utveckla verktygen 
och tekniken utifrån användarnas behov 
på ett helt annat sätt, säger Astrid Linder.

VTI:s huvuduppgift är att bedriva 
forskning och utveckling kring infra-
struktur, trafi k och transporter. Institutets 
verksamhet omfattar alla transportslag. 

På institutet arbetar forskare, utredare, 
forskningsingenjörer, forskningsassisten-
ter och doktorander. Omkring hälften har 
licentiat- eller doktorsexamen. Några har 
uppdrag som professorer eller docenter 
vid universitet och högskolor. VTI har 
tillstånd att anställa egna professorer.

Nytt kompetenscentrum
Lena Nilsson, forskningschef och fö-
reståndare för kompetenscentret ViP 
(Virtual prototyping and assessment by 
simulation) tillhör avdelningen Trafi k 
och trafi kant med placering på VTI:s hu-
vudkontor i Linköping, där institutets två 
andra avancerade körsimulatorer fi nns. 
Hon kom till VTI i mitten av 1980-talet, 
för att forska om just informations- och 
förarstödsystem samt simulatortillämp-
ningar, och drog 2008 i gång det nya kom-
petenscentret.

– Med 30 års erfarenhet av simulering 
är vi fortfarande unika med våra körsi-
mulatorer för personbil och lastbil. Med 
kompetenscentret är vi nu också en nod 
för utveckling och användning av simu-
latorer i olika sektorer i samhället.

 ViP har som mål att bygga en natio-
nell kompetensplattform för simulatoran-
vändning med fokus på samspelet mellan 
människa och teknik. Strategin är sam-
verkan mellan industri, transportmyn-
digheter och forskningsutförare i projekt 
som leder mot målen. Vissa ViP-projekt 
är unikt teknik- och metodutvecklande, 
andra är tillämpade för att leda utveck-
lingsinsatserna rätt.

– Att vara med och utveckla verktygen 
utifrån vilka behov användarna har, är 
oerhört spännande, säger Lena Nilsson.

Men det är inte bara förarbeteende 
som står i centrum. Simulatorerna an-
vänds också för studier av fordonsdyna-
miska köregenskaper, systemutveckling 
och som verktyg vid väg- och landskaps-
utformning. 

– Vi gjorde avancerade simuleringar 
till Förbifart Stockholm som betydde 
mycket för det projektet, och nu används 
i den fortsatta utformningen av tunneln. 
Men resultatet av ett ViP-projekt kan 
också vara en ny mjukvara, till exempel 
utveckling av grafi k eller logik i simula-
torerna, säger Lena Nilsson.

www.vti.se

Forskning mitt 
i verkligheten
Simulatorer i världsklass. På Statens väg- och transport-
forsk ningsinstitut (VTI), utvecklas den allra senaste tekniken för 
kör simulatorer, något som nu även övriga sektorer i samhället 
kommer att få nytta av tack vare ett nytt kompetenscentrum.

Läs gärna mer på:
➔ www.vti.se/sv/forskningsomraden/fordonsteknik/korsimulering
➔ http://vipsimulation.se

– Att vara med och 
utveckla verktygen 
utifrån vilka behov 
användarna har, är 
oerhört spännan-
de, säger Lena 
Nilsson, forsk-
ningschef och före-
ståndare för kom-
petenscentret ViP (Virtual prototyping 
and assessment by simulation).

– Som oberoende forskningsinstitut kan vi göra breda undersökningar åt både fordonsindustrin och samhällets övriga sektorer, säger 
forskningschef Astrid Linder.
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ör oss är tillgången till 
kom petens och kunskap 
helt avgörande för att vi 

ska kunna vara fortsatt konkur-
renskraftiga, och där spelar sam-
arbetet med Chalmers en vital roll.

Jan-Eric Sundgren sitter i Volvo 
AB:s koncernledning sedan 2006. 
Dessförinnan var han under åtta  
år rektor på Chalmers och i den 
egenskapen en varm förespråkare 
för ett utvidgat samarbete mellan 
akademi och näringsliv. En upp-
fattning som han driver hårt även 
i dag – fast från andra sidan …

Hårdnande konkurrens
– Jag är ju själv forskare och ma-
terialfysiker i botten, och har ofta 
funderat över hur samhället och 
näringslivet tar tillvara den kun-
skap och kompetens som fi nns på 
svenska högskolor och universitet, 
och vice versa – och det är ett utby-
te som skulle kunna fungera ännu 
bättre, säger Jan-Eric Sundgren.

Volvo AB är i dag en av värl-
dens främsta globala tillverkare 
av bussar och lastbilar. Men kon-
kurrensen är knivskarp och strax 
bakom de globala koncernerna i 
branschen i dag fi nns bara i Kina 
38 konkurrenter med mer eller 
mindre uttalade ambitioner att 
växa internationellt.

– Det är en verklighet vi inte 
kan blunda för. Kina är i dag värl-
dens största marknad för bussar 
och lastbilar, större än Europa 
och USA – tillsammans. Samti-
digt blir kinesiska ingenjörer allt 

skickligare och vi kommer att få 
se en snabb utveckling i Asien de 
närmaste åren, där vår konkur-
renskraft sätts på prov.

Överlevnadsfråga
Att hantera den pågående skuld-
krisen i Europa är en utmaning i 
sig med en vikande efterfrågan.

– Där lärde vi oss mycket av 
fi nanskrisen 2008 och kan lättare 

ställa om i dag. Men när det gäl-
ler den globala konkurrenskraften,  
är den en långsiktig överlevnads-
fråga, där vi hela tiden måste ligga 
i framkant när det gäller forskning 
och utveckling för att stå starka.

Hållbar produktion
– Vi måste kunna bedriva en både 
effektiv och hållbar produktion, 
och samtidigt kunna erbjuda kost-
nadseffektiva fordon som belastar 
miljö och klimat så lite som möj-
ligt. Vårt miljöarbete stärker både 
vår egen och våra kunders konkur-

renskraft, samtidigt som det bidrar 
till en positiv samhällsutveckling.
För att vara konkurrenskraftig på 
en global marknad är tillgång på 
kompetens och kunskap nyckel-
faktorer, menar Jan-Eric Sundgren.

– Den stora utmaningen ligger i 
att säkra kompetensförsörjningen på 
sikt, så att vi har tillräckligt många 
duktiga ingenjörer för att kunna 
driva på utvecklingen.

Chalmers har strukturerat om 
sin verksamhet mot olika styrke-
områden, som Produktion, Trans-
port och Energi, och fokuserat yt-
terligare på hållbar utveckling och 
ett ökat samarbete med näringsli-
vet. Det är några viktiga steg i rätt 
riktning, anser Jan-Eric Sundgren.

– Det fi nns en betydligt större 
öppenhet och förståelse för indus-
trins behov i dag. Våra experter 
föreläser på Chalmers och vi er-
bjuder allt fl er studenter möjlig-
het att göra sina examensjobb hos 
oss. Samtidigt bedriver vi gemen-
samma projekt som fungerar som 
viktiga mötesplatser.

Samarbete över gränserna
Personligen skulle Jan-Eric Sund-
gren gärna se ännu fl er samver-
kansprogram där industrin är med 
och defi nierar problemen och for-
mulerar målen.

– Vi behöver både den fria 
grundforskningen och en tydligt 
riktad behovsdriven forskning. 
Vi har en stark forskningsmiljö 
i Göte borg, men forskning och 

utveckling är i allt högre grad en 
global process. Här fi nns en stor 
potential om vi blir ännu duktigare 
på att samverka, exempelvis inom 

EU, men också med nya aktörer 
och med universitet i länder som 
Kina och Indien, gärna i nära sam-
verkan med Chalmers. 

Volvo AB har mindre än 5 procent av sin för säljning i Sverige – men 
60 procent av företagets forskning och utveckling bedrivs i landet, 
säger Jan-Eric Sundgren, direktör med ansvar för miljö- och omvärlds-
frågor på Volvo AB.

Tillgång till kompetens 
avgörande i konkurrensen

JAN-ERIC SUNDGREN
Verksam som: Sedan 2006 direktör med ansvar för miljö- och 
omvärldsfrågor på Volvo AB, medlem av Volvos koncernledning.
Bakgrund: Civilingenjör teknisk fysik, tekn dr och professor i 
materialfysik, rektor på Chalmers 1998–2006.
Andra uppdrag: Styrelseordförande SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, styrelseledamot i Hogia AB samt ledamot 
i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

– Vi behöver bli ännu duktigare på att samverka, inte bara mellan akademi och 
näringsliv, utan även mellan olika länder inom och utom Europa, menar Jan-Eric 
Sundgren på Volvo AB. 

CHALMERS HUVUDLEVERANTÖR AV INGENJÖRER TILL VOLVO 

VISSTE DU ATT …
… Volvo satsar på att halvera ledtiden för att ta 

fram nya bilar till 2020? En nyckel för att nå 
målet är att arbeta mer med simuleringar. 

AV 8 STYRKEOMRÅDEN på Chalmers 
har fått strategiska medel. Styrkeområde 
Produktion har från 2010 ett strategiskt 
anslag på 24 miljoner kronor årligen.

F
Text: Sven-E Lindberg  ■ Foto: Ulrika Olsson

Vi måste ha till-
räckligt många 
duktiga ingenjörer 
för att kunna driva 
på utvecklingen.

5

– Vi måste ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling för att vara konkurrenskraftiga, säger Jan- Eric Sundgren.

701 MILJONER KRONOR HAR CHALMERS beviljats i stat-
liga strategiska medel de närmaste fem åren. Satsningen 

ska bidra till att utveckla forskning inom områden 
där Chalmers kan ta ett nationellt ansvar. 

Jan-Eric Sundgren, 
direktör Volvo AB 
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– ALLT GÅR ATT översätta till 
matematik. Och med matema-
tik kan vi bidra till att stärka 
och utveckla näringsliv, handel 
och samhälle. 

Johan Carlson, vice director 
på Fraunhofer-Chalmers Centre, 
FCC, bedriver tillsammans 
med sina medarbetare forsk-
ning i tillämpad matematik och 
syftet är att öka användningen 
av matematiska metoder i 
industrin. Resultatet kan bli 
allt från effektivare processer 
till bättre arbetsmiljö.

– DET FASCINERANDE är att 
matematiken kan användas 
som ett verktyg för att förändra 
och förbättra alla möjliga 
typer av processer, säger 
Johan Carlson. Med hjälp av 
algoritmer kan vi på bara några 
minuter åstadkomma sådant 
som tidigare tog veckor att 
göra manuellt på en dator. 
FCC arbetar med allt från han-
tering av osäkerheter och geo-
metrisimulering till modellering 
och implementering. 

– Vi bedriver forskning och 
utveckling i nära samarbete 
med industrin och har bland an-
nat tagit fram lösningar för for-
donsindustrin för att optimera 
olika typer av produktionspro-
cesser, förklarar Johan Carlson.

FCC HAR BLAND annat ut-
vecklat teknik och mjukvara 
som kan effektivisera punkt-
svetsningen vid sammansätt-
ningen av karosser.

– Genom att detaljstudera 
tillverkningen och skapa algo-
ritmer för att styra processen, 
kan man öka produktiviteten 
med ända upp till 25 procent.
I förlängningen kan man med 
hjälp av algoritmer inte bara 
skapa effektivare produktions-
system, utan även väga in 
faktorer som ergonomi och 
arbetsmiljö.

– EFTERSOM DET går snabbt 
och enkelt att justera algorit-
merna kan vi anpassa syste-
men efterhand och göra dem 
alltmer sofi stikerade så att 
även värden som miljö, klimat 
och arbetsmiljö kan vägas in. 
Och även små och medelstora 
företag med begränsade resur-
ser för forskning och utveck-
ling kan ha stor nytta av 
tillämpningarna.

– I stället för att sitta och fatta vik-
tiga beslut runt en tvådimensionell 
papperslayout som bara hälften 
förstår, kan vi nu alla dyka in i en 
exakt 3D-värld i skala 1:1, konsta-
terar Rolf Berlin, avdelningen pro-
dukt- och produktionsutveckling 
på Chalmers.  

Rolf Berlin berättar entusias-
tiskt om det stora genombrott som 
just nu sker inom 3D-skanning, 
ett exempel på teknik där det nya 
laboratoriet får stor betydelse. 3D-
skanning har redan använts en tid, 
ofta som underlag för att bygga 
3D-modeller för produktionspla-
nering och simulering. Men nu-
mera kan 3D-skannpunktmolnen 
göras så täta och informationsbä-
rande att de kan användas direkt 
som en beskrivning av fabriker. 
Det sparar ett stort resurskrävande 
modelleringssteg. 

Främst i världen
– Vi skannar 10 000 kvadratme-
ter fabrik på en helg. På Volvo 
Personvagnar, som troligen ligger 
främst i världen inom detta områ-
de, beskrivs det som ett crossover- 

verktyg. Det skapar en enorm nytta 
enbart som kommunikationsverk-
tyg, säger Rolf Berlin och pekar på 
en duk på väggen.  

Här visas en inskannad gigan-
tisk anläggning, där fl era våningar 
täcks av samma punktmoln. En 
planerad ombyggnation simuleras, 
och oönskade krockar med befi nt-
liga betongpelare syns tydligt på 
fl era ställen.  

Snabbt och effektivt
– När fabriken kan göras så synlig 
för alla intressenter, oavsett bak-
grund och disciplin, skapas en helt 
annan förståelse. Detta leder i sin 
tur till snabba och väl underbyggda 
beslut. Det kan gälla allt från ergo-
nomianalyser till omställning för 
tillverkning av en ny produkt.

Branscher som fordons- och 
kärnkraftsindustrin vinner mycket 
genom att arbeta så här. Det är 
snabbare, noggrannare och mer 
kostnadseffektivt. Men det gäller 
att ha de rätta verktygen och fi nna 
de bästa processerna. Ett nytt sätt 
att beskriva produktionsanlägg-
ningar kräver att man tänker om 

på många plan. Det är här det nya 
virtuella laboratoriet får så stor be-
tydelse. Vägg i vägg med en fysisk 
testanläggning, med såväl manu-
ell, semiautomatisk som helauto-
matisk produktion, fi nns en stor 
sal med en enorm fi lmduk. Här 
fi nns plats för över hundra perso-
ner som med hjälp av 3D-glasögon 
och kraftfull visualiseringsteknik 
kan ta del av försöken utanför. 

– Den fysiska fabriken kopplas 
ihop med den virtuella. Tekniken 
kommer närmare människan och 
forskningen skapar direktnytta 
åt industrin, sammanfattar Rolf 
Berlin.   

HUR SKA EN TANDKRONA slipas så att den fäs-
ter optimalt och sitter kvar under lång tid? En ny 

metod, utvecklad av 
forskare på Fraun-
hofer-Chalmers 
Centre, FCC, 
i Göteborg, kan 

spara stora pengar och minska onödigt lidande.
Produktionen av tandkronor är avancerad, efter-
som varje krona måste ha exakt passform. 
Dagens tillverkning av tandkronor görs hant-
verksmässigt och kräver därför stora resurser.

NOBEL BIOCARE HAR tillsammans med FCC 
tagit fram en programvara som effektiviserar till-
verkningen av tandkronor. 
Metoden bygger på de internationella riktlinjer 

som fi nns för hur tänder ska utformas innan 
man fäster en tandkrona. Varje riktlinje har 
omvandlats till en ekvation som delar in tanden 
i tusentals sektioner. På matematisk väg beräk-
nas sedan hur mycket av den gamla tanden som 
ska lämnas kvar och hur den ska slipas. 
Idéerna till 3D-mjukvaran för tandkronor kommer 
ursprungligen från fordonsindustrin och har 
utvecklats på Wingquist Laboratory, som är 
en del av Chalmers styrkeområde Produktion.

I september invigdes 
ett nytt virtuellt ut-

vecklingslaboratorium 
på Chalmers. Här lig-

ger ett fysiskt pro-
duktionslaboratorium 

vägg i vägg med ett 
rum med kraftfull 3D-
visualisering, där alla 
intressenter virtuellt 

kan följa vad som 
händer. En unik möj-
lighet att testa och 
kommunicera helt 

nya arbetsprocesser.

VISSTE DU ATT …
… det nya virtuella 3D-laboratoriet är ett första steg 
för att Chalmers ska få ett komplett nationellt inno-
vationslaboratorium för produktionsforskning? 

MILJONER KRONOR under fem år får Chal-
mers styrkeområde Produktion i strategiska 
forskningspengar. Därmed blir Chalmers 
ledande inom svensk produktionsforskning.

En helt ny era har öppnats för 

3D-skanning och Chalmers ligger 

i forskningens framkant. Med det 

nya 3D-labbet skapas unika 

möjligheter att testa och kommuni-

cera nya arbetsprocesser.

m
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Rolf Berlin, produkt- och produk-

tionsutveckling vid Chalmers.

 3D-modell av tandkrona, där färgkodning anger 

hur mycket tandmaterial som tagits bort.

Unikt 3D-laboratorium 
öppnar nya möjligheter

120

Text: Karin Rehn  ■ Foto: Chalmers

110 SITTPLATSER FINNS det i 
det nya 3D-labbet på Chalmers. 
I anslutning till labbet fi nns såväl 
andra labb som mötesplatser.

MATEMATIKEN 
GER BÄTTRE 
PROCESSER

BÄTTRE TANDKRONOR MED EKVATIONER
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Hur kan vi skapa effektivare svetsprocesser som ger ökad hållbarhet 
och mindre spill? Forskare från Chalmers och Högskolan Väst har till-
sammans med industrin utvecklat nya revolutionerande svetsprocesser.

orskarna som samarbe-
tar för att utveckla bättre 
och mer effektiva svets-

processer representerar två olika 
högskolor, tre olika nationaliteter 
och fl era olika discipliner.

– Vi arbetar tvärdisciplinärt 
och det har gjort att vi har kun-
nat angripa problemen från olika 
utgångspunkter med ett spännande 

och lyckat resultat, säger Håkan 
Nilsson på Chalmers, som tillsam-
mans med Isabelle Choquet och 
Alireza Javidi från Högskolan Väst 
utvecklar beräkningsverktyg för 
att studera faktorer som påverkar 
resultatet vid ljusbågesvetsning.

Förstå processen
– Grundläggande är att studera 

processen och se vad som händer 
med materialet och svetsfogen 
under olika betingelser, säger 
Isabelle Choquet. 

– Genom att ändra olika para-
metrar kan vi via modelleringar 
och simuleringar se hur olika va-
riabler som temperatur, tryck och 
materialval påverkar slutresultatet, 
säger Alireza Javidi.

Forskarnas modelleringar gäller 
i första hand ljusbågen, elektroden, 
och smältan. Genom att koppla 
ihop modelleringarna av dessa 
delar i mjukvara baserad på öppen 
källkod, en Chalmersspecialitet, 
kan man förbättra kontrollen över 
svetsprocessen.

– Den här typen av beräkningar 
är komplicerade och har inte gått 
att göra med kommersiell mjukva-
ra, förklarar Håkan Nilsson. Där-

för har vi använt öppen källkod och 
skapat egna modeller som kan an-
vändas för att optimera processen.

Viktig kunskap
Resultatet av det tvärdisciplinära 
samarbetet kan få stor betydelse 
inom många områden. 

– Det fi nns ett stort behov av att 
kunna kontrollera svetsningspro-
cessen bättre, för att få starkare 
fogar samt för att minska material-
användning och miljöpåverkan vid 
svetsning, säger Isabelle Choquet.

Samarbetet mellan Chalmers, 
Högskolan Väst och industrin – i 
första hand ESAB som utvecklar 
processer och produkter för svets-
ning – har öppnat många nya dör-
rar, menar Håkan Nilsson.

– Genom att arbeta tvärdiscipli-
närt har vi kunnat lära av varan-
dra, och det är kunskap som kan 
bli avgörande för att utveckla ännu 
bättre produkter och processer för 
svetsning. Det kan få stor betydel-
se, exempelvis inom fordons- och 
fl ygindustrin.

Öppnar dörren för 
bättre svetsprocesser

Håkan Nilsson, Isabelle Choquet och Alireza Javidi samarbetar över 
disciplinerna för att skapa bättre och mer hållbara svetsningsprocesser. 

ETT 60-TAL FÖRETAG ingår i Produktionslyftet, där 
man med Lean som utgångspunkt arbetar för att 
förbättra produktiviteten och tillväxten i företagen. 
Programmet är nu inne på sin andra period.

procent ökad produktivitet och 10 procent ökad 
tillväxt. Det blev resultatet av första perioden med 
Produktionslyftet, 2007–2009, där Chalmers an-
svarar för samordning för insikt och utbildning. 

VISSTE DU ATT …
… Chalmers tekniska högskola tillhör toppskiktet 
bland europeiska lärosäten inom fysik och kemi? 

ISABELLE CHOQUET: Docent i termo- och fl uiddynamik, 
universitetslektor vid Högskolan Väst. Har tidigare arbetat i 
Frankrike, Tyskland och Österrike.
HÅKAN NILSSON: Docent i tillämpad mekanik med inriktning på 
strömningslära vid Chalmers. 
ALIREZA JAVIDI: Tekn mag i maskinteknik, doktorand och 
specialist på simuleringar. Utbildad i Iran och vid Högskolan Väst, 
i dag verksam vid Högskolan Väst.

F
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Text: Sven-E Lindberg  ■ Foto: Linn Hedesström Blad

Källa: organisationen Centrum für Hochschuleentwicklung, CHE.

Vet du något som andra 
också borde få veta?
Vi kan hjälpa dig att få ut ditt budskap.

InPress har specialiserat sig på att skapa tidningar som ger fler 
aktörer en möjlighet att göra sina röster hörda i mediabruset. 
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Vill du veta mer? Kontakta Thomas Crusell, 070-373 30 28, 
thomas.c@inpress.com
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et ställs allt högre krav på att 
simuleringar ska efterlikna 
verkligheten. Nu tar vi med 

ytterligare en faktor som påverkar utfallet, 
och därmed får vi ett bättre resultat. Den 
ökade noggrannheten leder till bättre kva-
litet och minskade kostnader, säger Kristina 
Wärmefjord. 

Hon har nyligen doktorerat inom profes-
sor Rikard Söderbergs forskningsområde 
geometrisäkring och robust design, och 
fortsatt arbeta på institutionen Produkt- och 
produktionsutveckling på Chalmers. Johan 
Lööf har samma bakgrund och är numera 
anställd på Volvo Aeros kompetenscen-
ter Design for Robustness. De har båda i 
högsta grad varit delaktiga i det specifi ka 
forskningssamarbete mellan Volvo Aero och 
Chalmers som inleddes 2008. 

Fokus på mindre bränsle
Volvo Aero utvecklar och tillverkar avan-
cerade komponenter till fl ygplans- och ra-
ketmotorer, bland annat lastbärande turbin-
strukturer i fl ygplansmotorer. Dessa struk-
turer har traditionellt tillverkats från större 
gjutgods, som sedan bearbetats till rätt form. 

  – Men för att minska vikten och öka 
kvaliteten svetsar man numera på Volvo 
Aero själv ihop dessa lastbärande struktu-
rer från ett antal mindre detaljer i gjutgods, 
smide och plåt. Den nya tekniken innebär 
10–15 procents viktminskning på motor-
komponenten jämfört med att ha helgjutna 
detaljer, och varje minskat kilo har effekt på 
bränsleförbrukningen, berättar Johan. 

Men den nya tekniken innebar samti-
digt en klassisk utmaning. Ett problem som 
egentligen föddes samtidigt med masspro-
duktionen, nämligen att hantera geometrisk 
variation. Johan ger ett konkret exempel från 
sin bransch: 

– Om komponenternas luftkanaler har 
en ojämn form får man stora tryckförluster, 
vilket har stor påverkan på bränsleförbruk-
ningen. Att hantera effekterna av geometrisk 
variation redan i ett tidigt skede i koncept-
utvecklingen, skapar bättre förutsättningar 

för produktion, förbättrar kvaliteten samt 
leder till optimal funktionalitet för slutpro-
dukterna.

Utvecklade klassisk kompetens
För Volvo Aero var det naturligt att utnyttja 
Chalmers stora erfarenhet och kunskap om 
variationssimulering, metoder som redan är 

väl etablerade till exempel inom bilindus-
trin. Verktyget RD&T (Robust Design and 
Tolerancing), en avancerad mjukvara som 
ständigt utvecklas, kommersialiserades re-
dan 1998 och utgör fortfarande forsknings-
plattformen.

– Vårt första projekt med Volvo Aero 
ledde fram till ett optimalt referenspunkts-
system som minskar riskerna för geometrifel 
under monteringen av detaljerna. I denna typ 
av variationssimuleringar byggs tusentals de-
taljer ihop virtuellt. Det minskar starkt beho-
vet av prototyper och testserier, som kostar 
både tid och pengar, säger Kristina.

Nyupptäckt utmaning
Men i fallet med Volvo Aero fi nns det en 
komplicerande faktor. Nämligen svetsning-
en. Forskarna på Chalmers tillhör de första i 
världen som uppmärksammade att man vid 
variationssimulering måste ta hänsyn till 

deformeringen vid svetsning, och Kristinas 
och Johans nya rön kommer att få stor bety-
delse för framtidens simuleringar. 

– I dagsläget tar man inte hänsyn till den 
värmepåverkan som sker under kontinuerlig 
svetsning. Men vi har visat att variations-
simuleringar inte blir korrekta om vi inte 
beaktar hur sammanfogningsprocessen på-
verkar. Det gäller även från det andra per-
spektivet. Svetssimuleringarna blir inte 
korrekta om man inte tar hänsyn till att 
bitarna inte är nominella. 

Effekterna är så stora att man 
måste kombinera metoderna för 
att komma närmare det verkliga 
utfallet.

– Hur bra variationssimule-
ringar vi än gör före svetsning, 
vet vi ändå inte riktigt vart det 
tar vägen sedan. Därför känns 
kombinationen väldigt intressant 
för oss, så att vi i framtiden kan 
simulera hela sammanfognings-
processen. Vi har startat ett antal 
utvecklingsprojekt inom det här 
området, säger Johan.  

Internationellt banbrytande
Volvo Aeros satsningar ligger 
i framkant, även internationellt 
sett, och utvecklingen fortsätter 
parallellt på Chalmers. Här fi nns 
bland annat spännande idéer om 
att integrera svetsparametrarna 
i variationssimuleringsprogram-
varan. 

– Det här är helt nytt. I början 
är man så klart lite trevande och 
vet inte hur stora effekter detta 
egentligen har. Men nu har vi fått 
bekräftat från svetsavdelningen hos 
Volvo Aero, att det spelar stor roll. Vi 
får en avsevärt ökad noggrannhet med 
kombinationen. Det känns fantastiskt 
roligt att få jobba inom ett område där 
jag får tillämpa matematiken och använda 
avancerade matematiska metoder för att lösa 
verklighetsnära problem, säger Kristina. 

Chalmersforskning ökar effektiviteten i 

Johan Lööf och Kristina Wärmefjord är båda matematiker, och de har disputerat inom 
forskningsområdet geometrisäkring på Chalmers. Deras banbrytande försök visar att 
man måste kombinera svetssimulering och variationssimulering på ett helt nytt sätt 
för att få tillförlitliga resultat. Forskningen kan leda till stor nytta inom fl ygindustrin.
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flygindustrin

I denna typ av varia-
tionssimuleringar byggs 
tusentals detaljer ihop 
virtuellt. Det minskar 
starkt behovet av pro-
totyper och testserier 
som kostar både tid 
och pengar.

Kristina Wärmefjord, Chalmers

Text: Sven-E Lindberg  ■ Foto: Tommy Hvitfeldt

PROCENT AV CHALMERS institutio-
ner fi nns representerade bland de 
forskare som driver projekt inom 
styrkeområdet Produktion. 

>503 PROFILER FINNS INOM Chalmers styrke-
område Produktion: Hållbara tillverk-
ningsprocesser, Hållbara produktions-
system och Hållbar produktutveckling.

CHALMERS ARBETAR UTIFRÅN den grundläggande 
frågeställningen hur vi ska kunna frikoppla ekono-
misk tillväxt från miljöpåverkan och samtidigt 
värna om anställda och allmänhet.

D



Har vi världens mest 
spännande jobb?

Vi som jobbar inom flygbranschen 
har nog ett av de mest 
spännande jobb man kan 
tänka sig. Flyget står 
inför enorma utmaningar. 
Bränsleförbrukningen måste 
ner och koldioxidutsläppen 

sänkas kraftigt. 

Dessbättre kan Volvo Aero med våra 
lättviktskonstruktioner bidra till 

lösningen. Det gör vårt arbete 
extra stimulerande. För att inte 
tala om hur spännande det är 
att få samarbeta med globala 
företag – samtidigt som vår 
forskning och utveckling 

förutsätter ett nära samarbete 
med högskolor och universitet. 

Det handlar om att hela tiden arbeta i teknikens 
absoluta framkant. 

Det som gör jobbet så stimulerande är att Volvo Aero 
är tillräckligt stort för att kunna samarbeta med de 
stora världsledande aktörerna, samtidigt som företaget 
inte är större än att din egen insats har betydelse för 
resultatet. Det är en oslagbar kombination som det är 
svårt att inte fascineras av. 

Studenter, doktorander, forskare – här spelar era idéer 
en viktig roll. De får framtidens flyg att lyfta. 

Volvo Aeros komponenter finns med i över 90% av alla nya civila 
flygplan världen över. Vi arbetar även med motorerna till Ariane-
raketerna och för det militära Gripen-planet. 

Våra trainees bloggar om hur det är att vara ung ingenjör och 
jobba på Volvo Aero. Följ dem på http://www.aerotrainees.se/

www.volvoaero.com
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I framtiden kan vi simulera hela 
sammanfogningsprocessen.

Johan Lööf, Volvo Aero

VISSTE DU ATT …
... Chalmers styrkeområde Produktion även samarbetar med 
FN-organet UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organisation)inom området Sustainable Production?
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VISSTE DU ATT …
… forskargruppen i automation vid Institutionen för 
signaler och system, har utvecklat en helt ny metod 
för att minimera energiförbrukningen i robotceller? 

MILJONER TON STEN produceras 
i Sverige varje år. Med nya meto-
der kan vi utvinna sten på ett mer 
effektivt och miljövänligt sätt.110

 
VISSTE DU ATT …
… styrkeområde är ett begrepp som står för tvärveten-
skaplig forskning med koppling till grundforskning, med 
täta band mellan utbildning, forskning och innovation?

Ni satsar på gränsöverskridande 
forskning, utbildning och innova-
tion inom produktionsområdet. 
Varför är det så viktigt?

– En av de största utmaningarna 
just nu är att ställa om till hållbar 
produktion. För att klara det krävs 
tvärvetenskapligt samarbete, men 
också nära kopplingar till indu-
strin samt internationell samver-
kan mellan Chalmers och andra 
universitet och institut.

Hur viktigt är EU-perspektivet för 
Chalmers?

– Det är otroligt viktigt att vi inom 
Chalmers styrkeområde Produk-
tion är aktiva på den europeiska 
arenan. Tillsammans med indus-

trin, och övriga svenska universitet 
och högskolor inom svenska Pro-
duktionsakademien, försöker vi 
även påverka utvecklingen av EU:s 
ramprogram så att viktiga svenska 
prioriteringar syns tydligt. Då blir 
det enklare för Chalmers att skapa 
internationellt konkurrenskraftiga 
projekt inom produktionsområdet, 
projekt som genererar både excel-
lens och nytta.

Hur kan EU-samarbetet se ut i 
praktiken?

– Vi måste jobba på många olika 
sätt, exempelvis genom att byta 
personal och studenter mellan oli-
ka universitet, eller genom att delta 
i multinationella forskningsprojekt 

och samarbetsorganisationer. Vi 
är exempelvis engagerade i lång-
siktiga strategiarbeten för EU:s 
forskningssatsning Factories of 
the Future och för EU-plattformen 
Manufuture.

Hur står sig Chalmers och Sverige 
i den internationella konkurrensen 
inom produktionsområdet?

– Sverige är inget stort land 
och Chalmers är med internatio-
nella mått en relativt liten teknisk 
högskola – men jag vill påstå att 
vi lyckas göra tydliga avtryck i 
den internationella utvecklingen, 
samtidigt som vi deltar i fl era stora 
och viktiga forskningsprojekt. Är 
man inte stor får man vara smart. 

Ett sätt är att samverka med andra 
och det är vi rätt bra på.

Vilken är den största utmaningen 
inom produktionsområdet?

– Det är utan tvekan att klara 
av de utmaningsdrivna forsknings-
mål som har formulerats i strate-
gin EU 2020 och i det kommande 
ramprogrammet Horizon 2020. 
Vi måste ha en konkurrenskraftig 
produktion som skapar jobb, sam-
tidigt skall vi ställa om till hållbara 
produkter och produktionssystem. 
Ytterst handlar det om hur vi ska 
skapa ekonomisk tillväxt utan 
miljöpåverkan, samtidigt som vi 
värnar om människorna i vårt 
samhälle.

HALLÅ DÄR ...

Johan Stahre, professor i produktions-

system och biträdande ledare för 

styrkeområde Produktion på Chalmers. 

lisabeth Lee, doktorand 
inom styrke området Pro-
duktion på Chalmers, har 

specialiserat sig på sönderdelning 
av bergmaterial för ballast- och 
gruvindustrin. Sommaren 2012 
ska hennes doktorsavhandling om 
hur man kan skapa ännu bättre ma-
skiner och processer för att krossa 
sten vara klar.

– Det är ett forskningsmässigt 
ganska smalt område, men an-
vändningen av ballast är ofattbar 
stor, förklarar Elisabeth Lee sitt 
intresse för ballastframställning. 

– Dessutom är det faktiskt roligt 
att krossa sten.

Råvaran, berg, fi nns det gott om 
i Sverige och det är en av anled-
ningarna till att det hittills inte har 
bedrivits särskilt mycket forskning 
och utveckling inom ballastområ-
det. På Chalmers fi nns dock  hög 
kompetens inom området.

Energikrävande process
– Ballast har ansetts vara en okom-
plicerad och lågt prissatt råvara, 

och därför har man inte satsat så 
mycket på forskning som inom 
exempelvis gruv- och mineralnä-
ringen, säger Elisabeth Lee. Det är 
olyckligt, eftersom vi varje år pro-
ducerar enorma mängder ballast, 
och det går åt mycket energi för 
att krossa sten och spillet är stort. 
Inom gruv- och malmindustrin 
fi nns det däremot ett internationellt 
fokus på energibesparing, men det 
är begränsat till en annan typ av 
maskiner än vad jag arbetar med. 

Även relativt små förbättringar 
kan därmed få stort genomslag.

– Vi ser en stor potential för för-
bättringar som kan leda till bättre 
produkter, effektivare processer, 
mindre spill och lägre energiför-
brukning.

Ingår i ”krossgruppen”
Elisabeth Lee började på Chalmers 
år 2000 med att läsa teknisk fysik 
och tog sedan sin masterexamen i 
teknisk fysik med inriktning mot 
materialteknik. Men hamnade allt-
så så småningom i gruppen Rock 
Processing Systems (i dagligt tal 
”krossgruppen”) på Institutionen 
för produkt- och produktionsut-
veckling. 

– Vi är en forskargrupp som har 
fördjupat oss i tillämpningar och 
applikationer inom bergmaterial- 
och ballastindustrin. Vi har ett gott 
internationellt renommé och sam-
arbetar med de mest framstående 

universiteten runt om i världen, 
berättar Elisabeth Lee. 

I sin forskning studerar Elisa-
beth Lee hur man krossar sten på 
ett så effektivt och skonsamt sätt 

som möjligt i laboratoriemiljö, och 
tar sedan fram teoretiska modeller 
för hur man kan förbättra och ef-
fektivisera krossningen.

– Just nu är jag på väg att gå från 

det teoretiska stadiet till det prak-
tiska, och ambitionen är att ta fram 
en ny typ av maskin som fungerar 
bättre och håller längre än dagens 
stenkrossar, säger Elisabeth Lee.

Elisabeth effektiviserar 
stenkrossningen
Det fi nns överallt där vi rör oss. Byggnader, banvallar och vägbankar består till stor del av ballastmaterial, det vill 
säga ett byggmaterial som är baserat på krossat berg. Men hur produceras ballasten – och kan den framställas 
på ett mer energi- och resursmässigt effektivt sätt?

Elisabeth Lee gillar att krossa sten. På laboratoriet sker det i liten skala, men just nu arbetar Elisabeth på att utveckla 
en ny typ av stenkross i ett projekt som fi nansieras av Sandvik samt Ellen, Walter och Lennart Hesselmans stiftelse. 

Nu har jag en fot i 
forskningsvärlden 
och den andra 
ute i industrin.

Elisabeth Lee, doktorand

Text: Sven-E Lindberg  ■ Foto: Jan-Olof Yxell

E
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nders Ådahl är chef 
för Forskning och 
Utveckling på Göte   -
borg Energi. 

– Det handlar om att föra ihop 
alla olika kunskaper och omvand-
la dem till goda och hållbara af-
färer. Den sociala dimensionen 
är till exempel en viktig del där 
vi kan, och ska, bli bättre. Ge-
nom att vi både har en kommersi-
ell och en samhällsbyggande roll 
har vi stora möjligheter att ta ett 
helhetsgrepp, säger han.  

VISIONEN ÄR VACKER. Ett i alla 
dimensioner hållbart Göte-
borgssamhälle. Orden ska bli 
verklighet bland annat via kon-
kreta forsknings- och utveck-
lingsprojekt. Göteborg Energi 
uppför just nu Sveriges största 
vindkraftverk, som även kom-
mer att fungera som forsknings-
anläggning.  

På biogassidan byggs samti-
digt världens största demonstra-
tionsanläggning, där man bland 
annat ska utvinna biogas genom 
förgasning av träfl is. Göteborg 
Energi räknar med att år 2020 
kunna leverera biogas motsvaran-
de drivmedel till 100 000 bilar. 

– Många projekt tar avstamp 
i att vi har identifi erat en stor af-
färspotential i transportsektorn, 
som med sina fossila bränslen 
står inför stora omställningsbe-
hov, säger Anders Ådahl.

HAN TROR ATT MÅNGA bra pro-
jekt kommer att uppstå ur ett 
samarbete med Chalmers, som 
hittills har pågått ett år. Sats-
ningen fi nansieras med upp till 
10 miljoner kronor per år och 

innefattar bland annat fyra nya 
doktorandtjänster. 

– Här möts industriella behov 
och akademisk relevans och vi 
erbjuder hela vår befi ntliga en-
ergiinfrastruktur att forska på; 
elnät, vindkraftverk eller fjärr-
värmeanläggning.

EN AV DOKTORANDERNA ska 
syssla med smarta energisystem. 
Olika trender i samhället gör att 
det ställs helt nya krav på sys-
temen. Till exempel genom de 
önskvärda förnybara energikäl-
lorna, där naturens krafter styr 
när elen kan produceras. 

– Våra elsystem är inte gjorda 
för att ta hand om den typen av 
energi. El är i dag en färskvara, 
bra mycket färskare än mjölk. 

Samtidigt som den produceras 
måste den konsumeras. 

Det gäller att omvandla de 
nya utmaningarna till framti-
dens affärsnytta. Möjligheterna 
är extra intressanta i ljuset av att 
Göteborg Energi erbjuder både 
elnät och fjärrvärme.

– En central fråga är hur de 
här båda olika infrastruktursys-
temen kan samverka, och här 
har vi många spännande projekt 
på gång. 

 

Om några år hoppas Göteborg Energi att en stor del av 
stadens bilar går på biogas från skogens restprodukter. 
Genom att hänga med i spännande omvärldsförändringar 
skapas både affärsnytta och ett hållbart Göteborg.

A

Kunskap ger goda 
och hållbara affärer

www.goteborgenergi.se

... GÖTEBORG ENERGI 
SATSAR PÅ FORSKNING 
OCH UTVECKLING:

•  Kommunikation, social 
håll barhet och kund-
relationer.

• Omvärld och politik.
•  Energieffektiv teknik och 

användning.
• Smarta energisystem.
• Transporter.
• Förnybar energiomvandling.
• Affär och organisation.

 7 KÄRNOMRÅDEN ... 

På Göteborg 
Energi är F&U så 
mycket mer än 
teknikforskning. 
Anders Ådahl 
menar att helhets-
synen är avgöran-
de, och spännande 
branschglidningar 
skapar nya affärs-
möjligheter.
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edan Andreas Dag-
man funderar på opti-
mal återvinning innan 

det ens fi nns en produkt, studerar 
Mattias Andersson hur man bäst 
ska hantera elektronikskrot.  

Om man redan innan en pro-
dukt konstrueras tänker på hur 
den ska demonteras och återvin-
nas, fi nns mycket att vinna. 

– Det är i produktutvecklings-
stadiet som åtminstone 70–80 
procent av ramarna sätts för hur 
mycket miljöpåverkan produk-
ten kommer att ha i slutänden, 
säger Andreas Dagman, assis-
tant professor på avdelningen för 
produktutveckling och verksam 
inom forskningscentrat Wingquist 
Labora tory. 

Institutionen är erkänt duktig 
på att veta hur saker på bästa sätt 
ska monteras ihop, och nu har man 
också på allvar börjat titta på vad 

som händer när de ska plockas isär 
igen. Alla svenska fordonstillver-
kare är involverade i forsknings-
projektet och Andreas Dagman 
tycker sig skönja ett nytt affärs-
tänkande.

– Kunderna är alltmer ute efter 
en funktion snarare än en produkt. 
Samtidigt kommer allt fl er lagkrav 
runt hanteringen, då varorna nått 
end-of-life. Den som tillverkar och 
säljer produkten behöver därför ta 
ett helhetsgrepp över en längre tid. 
Det kan gälla allt från att minska 
tiden för service, till att inte be-
höva tömma AC-systemet när man 
ska byta oljefi lter. 

Uppgradera bilen
Hittills har Andreas Dagmans 
forskningsfokus legat på service 
och underhåll. I dagsläget hand-
lar det främst om att virtuellt titta 
på grundteorier och konceptuella 
strukturlösningar, men i framti-
den är det bara fantasin som sätter 
gränser för vad som kan rymmas 
inom denna typ av forskning. Det 
är spännande att tänka från ett an-
nat håll. Vad skulle till exempel 
hända om man förde in ett större 
modulperspektiv i bilindustrin?

– Dels är det intressant i sig 
när man ska demontera bilen, dels 
skulle det kunna vara ett sätt att 

förlänga livscykeln. Att till exem-
pel enkelt kunna uppgradera sin 
befi ntliga bil till en kombi när man 
får barn, säger Andreas Dagman. 

Mattias Andersson, doktorand 

på Material- och tillverknings-
teknik, nickar intresserat. Hans 
forskningsprojekt är också ett bra 
exempel på den treenighet som i 
mångt och mycket blivit Chalmers 
signum; en spännande forsknings-
utmaning kombinerad med ett 
identifi erat industriellt behov och 
en viktig hållbarhetsaspekt. 

Minskar skräpberget
Men medan Andreas Dagman ar-
betar med tidig produktutveckling, 
verkar Mattias Andersson när åter-
vinningen redan startat. Han be-
arbetar de restfraktioner som blir 
kvar i slutet av återvinningsproces-
sen av elektronikskrot. Metoden 
han använder heter mikrovågs-  

pyrolys och forskningen kan leda 
till ännu effektivare återvinning i 
framtiden. Initiativet kommer från 
Stena Metall, som redan i dag är 
ledande inom området i Europa. 
Men man strävar hela tiden efter 
att bli bättre, både för miljöns och 
för kostnadseffektivitetens skull.

– Min forskning leder förhopp-
ningsvis till en kraftig minskning 
av avfallsmängden. Vikten reduce-
ras med en till två tredjedelar, bero-
ende på typ av material. Dessutom 
kan metoden frilägga mer metall-
yta som gör det möjligt att i efter-
följande steg återvinna mer koppar, 
som sedan kan säljas vidare. 

Forskning krymper 
skräpberget

Andreas Dagman forskar om 
återvinning innan produkten ens 
är tillverkad, Mattias Andersson 
om hur man bäst hanterar 
elektronikskrot.

Båda forskar kring 
nya metoder för att 

minska avfalls-
mängder och miljöpå-

verkan. Men de har 
diametralt motsatta 

utgångspunkter. 

MIKROVÅGSPYROLYS 
innebär att restfraktioner av 
elektronikskrotet värms upp 
med hjälp av mikrovågor i en 
inert miljö utan syre. De orga-
niska delarna (plasterna) om-
vandlas till gas och olja, vilket 
leder till kraftigt minskade 
volymer. Den fasta rest som 
återstår innehåller en högre 
koncentration av värdefulla 
metaller, och gasen och oljan 
kan tillvaratas. 

HÅLLBAR PRODUKTION 
handlar inte bara om att 
hushålla med energi och 
råvaror – utan i hög grad 
också om att kunna åter-
använda kunskap. 

Dag Bergsjö, forskare 
inom styrkeområdet Pro-
duktion vid Chalmers, har 
samarbetat med Volvo Aero 
sedan 2007 och ser en stor 
potential för en mer syste-
matisk ”kunskapsåtervin-
ning” inom fl ygindustrin.

– FLYGINDUSTRIN ÄR 
speciell med sina långa 
tids horisonter, sitt extrema 
säkerhetstänkande och 
sina relativt små serier, där 
vikt oftast är viktigare än 
kostnad, säger Dag Berg-
sjö. Men i dag är konkurren-
sen knivskarp inom fl yg-
industrin, och behovet av 
att skapa effektiva och håll-
bara lösningar är stort.

DAG BERGSJÖ har i sin 
forskning huvudsakligen 
arbetat med att implementera 
metoder och IT-stöd som 
kan användas för produktut-
veckling, så kallad Product 
Lifecycle Management, 
PLM. 

– Inom fl ygindustrin fi nns 
stora möjligheter att återan-
vända kunskap och metoder 
som man redan har investe-
rat i inom andra delar av 
produktionen. Men då 
måste man ha en plattform 
som gör kunskapen använd-
bar.

– GENOM ATT REDAN 
tidigt i planeringsprocessen 
arbeta med kunskapsplatt-
formar, slipper man ofta 
tidsödande och kostsamma 
omtag. Samtidigt blir kvali-
teten som regel bättre om 
man systematiskt tar till-
vara de kunskaper som 
redan fi nns i projektet.

Dag Bergsjö har främst 
arbetat med fordons- och 
fl ygindustrin, men platt-
formar för kunskapsåter-
vinning kan användas inom 
i princip alla typer av 
industri.
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ÅR – INOM DEN TIDSRAMEN ska Chalmers och 
Lunds universitet radikalt ha förändrat synen på 
traditionell produktionsteknik och produktrealisering 
genom nytänkande och tvärvetenskapligt samarbete.

INITIATIVET FÖR HÅLLBAR produktion är en 
samordnad kraftsamling genomförd av Chalmers 
och Lunds universitet för att skapa spetsforsk-
ning och excellens inom hållbar produktion.

Text: Karin Rehn  ■ Foto: Linn Hedesström Blad

LYFT MED 
ÅTERVUNNEN 
KUNSKAP

Kunderna är allt-
mer ute efter en 
funktion snarare 
än en produkt.M

Andreas Dagman, forskare 

5VISSTE DU ATT …
… Chalmers tillsammans med europeiska före-
tag och universitet tar fram system för att kund-
anpassa produkter ända fram till tillverkningen?



ohan Liu, professor i elek-
tronikproduktion, ser stora 
fördelar med Chalmers nya 

struktur där många olika discipli-
ner möts i olika styrkeområden 
som Produktion.

– Det skapar bra plattformar för 
viktiga strategiska samarbeten.

Johan Liu kom till Sverige från 
Kina som 18-åring för att studera 
till bergsingenjör på KTH. Han 
blev senare teknologie doktor på 
KTH, fl yttade till Chalmers som 
docent 1995 och är i dag professor i 
elektronikproduktion med speciell 
inriktning på byggsätt för elektro-
nikprodukter. 

Svensk-kinesiskt samarbete
Johan Liu är bland annat ansva-
rig för SMIT Center, ett svensk-
kinesiskt forskningscentrum som 
arbetar i såväl Göteborg som  
Shanghai med att ta fram och testa 
nya material och teknologier för att 
producera avancerade elektronik-
komponenter.

– Det är ett samarbete där vi 
kompletterar varandra på ett ut-
märkt sätt när det gäller nanotek-
nik och mikrofabrikation, säger 
Johan Liu. Vi kan exempelvis göra 
en teoretisk modell här på Chal-
mers och sedan testa den i Shang-
hai. Samtidigt har vi ett intensivt 
utbyte av doktorander och forskare, 
och samverkar regelbundet med 
allt från möten till videokonfe-
renser med upp till 50 deltagare. 

Vinsterna med samarbetet lig-

ger på fl era plan, menar Johan Liu.
– Vi arbetar nära industrin och 

på ett sätt som gör att många olika 
kunskapsmiljöer strålar samman i 
våra laboratorier. Det innebär att 
vi kan skapa just de applikationer 
som efterfrågas på ett snabbt, ef-
fektivt och hållbart sätt. Samarbe-
tet gör helt enkelt att vi snabbare 
kan nyttiggöra forskningen för 
industrin – och samhället.

Ett område där elektronikbran-
schen verkligen är ”på”, är lösningar 
för kylning av elektronikkompo-
nenter. Det gäller inte minst datorer.

– Värmeförlusterna i modern 
elektronik innebär ett gigantiskt 
resursslöseri och genom att hitta 
lösningar som minskar värmeför-
lusterna blir produkterna billigare 
att driva – samtidigt som vi kan 
minska belastningen på energi-
systemet. Här fi nns en enorm ut-
vecklingspotential som leder till 
både bättre produkter och ett mer 
hållbart samhälle.

Supertunna ”mellanskikt”
Johan Liu och hans kollegor arbe-
tar med olika angreppspunkter för 
att lösa problemet och har hunnit 
en god bit på väg.

– Dels utvecklar vi kolnanorör 
som ansluts nära elektronikkom-
ponentens effektkälla för att ta 
bort värmen, dels utvecklar vi med 
nanoteknik nya typer av super-
tunna gränsskiktsmaterial mellan 
komponenterna och infästningen 
för att ge bättre kylning.

I det så kallade renrummet på 
Chalmers, ett av de största och 
bästa i sitt slag i Europa, fi nns 
möjligheter att skapa allt från nya 
material, till att testa och förfi na 
material och applikationer med 
skräddarsydda egenskaper.

– Vi har en fantastisk labora-
toriemiljö som gör att steget från 
idé till färdig produkt eller till-
lämpning drastiskt har förkortats. 
Industrin är med och formulerar 
behoven, och vi bidrar med tekno-
logiutvecklingen.

Lyckat samarbete
Samarbetet mellan Chalmers och 
universitetet i Shanghai är ett lyck-
at exempel på gränsöverskridande 
forskning och Johan Liu ser stora 
möjligheter att utveckla utbytet.

– Det mesta fi nns på plats, det är 
egentligen bara en direktfl yglinje 
mellan Göteborg och Shanghai 
som saknas.

Samarbete ger energieffektiv 
elektronikproduktion

HALLÅ DÄR ...

Du har de senaste två åren 
arbetat med hållbarhetsfrå-
gor inom styrkeområdet 
Produktion på Chalmers. 

Varför är det så viktigt att 
arbeta med hållbarhetsas-
pekten inom forskningen?
– Helt enkelt för att hållbarhet 
ytterst handlar om hur vi an-
vänder våra resurser på ett 
så klokt och effektivt sätt 
som möjligt. Vi ser stora 
vinster med att få in hållbar-
hetsaspekten redan tidigt i 
forskningsprocessen.

Hur går det till rent 
praktiskt?
– Det handlar om att redan 
från början refl ektera kring 
vilka effekter forskningen 
kan ge, inte bara på kort sikt 
och inom det egna forsk-
ningsområdet, utan även på 
längre sikt och för hela före-
taget och/eller samhället. 
Och genom att fråga sig om 
det går att mäta dessa effek-
ter. Börjar man tänka i dessa 
banor höjs medvetenheten 
om hållbarhetsfrågorna.

Vad vinner man med det?
– Med ett mer hållbart tän-
kande kan vi exempelvis 
skapa mer energieffektiva 
lösningar, bättre arbetsmiljö 
och i förlängningen ett mer 
hållbart samhälle. Samtidigt 
börjar det hända spännande 
saker när forskare börja funde-
ra i lite större banor kring 
sina projekt. Ur dessa tankar 
och i möten med andra fors-
kare föds inte sällan nya 
spännande idéer.

Ni talar om mätbar och 
medveten hållbarhet. 
Vad innebär det?
– Mätbarhet och medvetenhet 
hänger ihop. Mätbarheten 
beror på medvetenheten. 
Man kan bara mäta det man 
är medveten om. Samtidigt 
ökar faktiskt medvetenheten 
medan man försöker mäta 
eller uppskatta effekterna av 
det man håller på med. Där-
med uppstår en positiv pro-
cess som i förlängningen är 
nyttig både för forskningen 
och samhället i stort.

JOHAN LIU
Född: 1960 i Shanghai, Kina.
Kom till Sverige: 1979 för att 
läsa till bergsingenjör vid KTH.
Bakgrund: Bergsingenjörsexa-
men 1984, teknisk doktorsexa-
men KTH 1989, docent Chal-
mers 1995, adjungerad profes-
sor elektronikproduktion vid 
Chalmers 1998.
Aktuell som: Professor i elek-
tronikproduktion, Chalmers. 
Ansvarig för SMIT, Sino-Swe-
dish Microsystems Integration 
Technology Center, med verk-
samhet i Göteborg och Shang-
hai. Är dessutom ledamot i IVA. 

I Chalmers renrum kan professor Johan Liu och hans kollegor skapa allt från nya nanotunna material till 
skräddarsydda applikationer för elektronikindustrin.

Nya supertunna gräns-

skiktsmaterial kan bidra 

till mer energieffektiva 

datorer. 

I Chalmers renrum kan professor Johan Liu och hans kollegor skapa allt från nya nanotunna material till

Nya supertunna gräns-

december arrangerar Chalmers för första gången en 
speciell Hållbarhetsdag. Det blir en heldag där samhälle 
och näringsliv möts för en dialog om hållbar utveckling. 
Flera framstående forskare presenterar sina projekt. 

20 PROCENT OM året beräknas 
marknaden för globala mikro-
elektro-mekaniska system 
växa  fram till 2015. 

VISSTE DU ATT …
… kolnanorör leder ström lika bra som guld? 
Kolnanorör har potential att ta över när den 
konventionella kiseltekniken slår i taket. 

– Med fl er 
gräns överskridande 
sam arbeten kan vi 
generera mer nytta 

för både industrin 
och samhället. 
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... Maria Knutson Wedel, biträdande 

professor i konstruktionsmaterial.

Industrin är med 
och formulerar 
behoven och vi 
bidrar med teknik-
utvecklingen.

Johan Liu, professor i elektronik-
produktion på Chalmers. Fakta

J
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ör att vidareutveck-
la och förbättra skär-
verktyg ställs höga 

krav på kunskap om skärmate-
rial, design, hållfasthet och dy-
namik, säger Mikael Lundblad, 
chef på avdelningen för skär-
teknisk forskning på Sandvik 
Coromant.

SANDVIK COROMANT ÄR världs-
ledande när det gäller att utveck-
la verktyg för borrning, fräsning 
och svarvning av metaller. Kun-
dens behov analyseras noggrant 
för att ta fram de verk tyg som 

ger bästa möjliga tillverkning 
till låg kostnad. 

– Vår produktutveckling 
han dlar om att först inhämta 
kunskap och sedan utveckla 
produkterna. Det är en princip 
som vi kallar Kunskapsdriven 
Produktutveckling. Vår kun-
skapsuppbyggnad sker både 
genom interna forsknings- och 
kunskapsprojekt, samt genom 
samverkan med ledande tek-
niska högskolor, som Chalmers 
tekniska högskola och andra in-
ternationella kompetenscentra, 
säger Mikael Lundblad.

Industridoktorandtjänster där 
medarbetare ges möjligheten att 
fördjupa sig samtidigt som de 
får chansen att direkt tillämpa 
sina nyvunna kunskaper inom 
företagets verksamhet, har blivit 
allt vanligare.

– VÅRA MED ARBETARE får möj-
lighet att utveckla både sin egen 
och företagets kunskap. I slutän-
den leder det till nya produkter 
som används av tillverkningsin-
dustri över hela världen, säger 
Mikael Lundblad. 

Produktutvecklingen sker i 

arbetsgrupper där medlemmar-
na har olika kompetenser och 
bakgrund. Det skapar en krea-
tiv och stöttande miljö, där man 
gemensamt utvecklar teknologi 
och produkter i världsklass. Ofta 
sker samarbetet över både orga-
nisations- och landsgränser. 

Anders Liljerehn, 
industridoktorand och 
forskningsingenjör:
– Möjligheten att gå 
vidare och komma 
längre. Att studera på 
arbetstid är få förunnat, 
men jag har fått möjlig-
het att resa mycket och 
fått med mig kunskaper 
från stora internationella 
maskintillverkare som 
jag aldrig kommit i 
kontakt med annars.

Ibrahim Sadik, 
adjungerad professor på 
Chalmers och projektle-
dare inom forskning och 
utveckling på Sandvik i 
Stockholm:
– Ömsesidig vinning för 
akademin och närings-
livet. Alla tjänar på det. 
För egen del kan jag 
jobba både med grund-
forskning, som jag gör 
på Chalmers, och med 
produktveckling, som 
jag gör här på Sandvik. 

F

www.sandvikcoromant.com

Vad betyder 
kunskapsdriven 
produktutveckling 
för dig?

Spjutspetsforskning 

på riktigt 
Sandvik Coromant utvecklar skärverktyg som i hög hastighet 
kan plöja sig fram genom extremt starka och hårda metaller. 
Eggarna måste tåla exceptionella påfrestningar, samtidigt som 
kraven på livslängd och precision är höga. 

n optimal motor 
ska vara energi-
effektiv, utnyttja 
batteriet optimalt, 

vara kompakt och skapa en 
optimerad drivlina med växlar 
och styrsystem. Rätt saker måste 
helt enkelt sitta på rätt ställe i 
batteriförsörjda applikationer. 
Oavsett om elmotorn ska använ-
das för att driva ett ergonomiskt 
hjälpmedel, ett arbetsfordon el-
ler en kompressor, gäller samma 
krav: så effek tiv som möjligt.

– MEN VARJE KUND har speciella 
behov och ju tidigare kunden 
släpper in oss i processen, desto 
bättre. Då har vi större möjlighe-
ter att tillsammans höja effekt en 
av vår insats, säger Peter Mayer, 
vd på Adigo Drives.

Adigo Drives konstruerar 

kom   plexa och kundanpassade 
elmotorsystem, främst för den 
skandinaviska och tyska mark-
naden. Konstruktion, montering 
och logistik sker i Mölndal utan-
för Göteborg. Företaget ingår i 
börsnoterade Addtech, tillsam-
mans med ett 100-tal andra bo-
lag inom Industrial Solutions, 
Energy & Equipment, Life Sci-
ence och Components.

– VI ÄR TOLV MEDARBETARE här 
och ett motiverat ingenjörsteam 
som är vana att hitta lösningar 
för våra kunder. De fl esta av 
oss har 10–20 års erfarenhet av 
olika elektromekaniska drifter 
och applikationer. Vi gillar ut-
maningar och att bidra till att 
optimera den totala funktionen, 
säger Peter Mayer.

– Alla säger att kunden står 

i centrum. För oss innebär det 
att vi inser att varje kund fak-
tiskt har speciella behov och att 
vi lika gärna arbetar med små 
som med riktigt stora företag.

– Jag har märkt att just vår 
vana vid tuffa krav från stora in-
ternationella bolag är en fördel 
också när vi arbetar med mindre 
bolag. De kan dra nytta av vår 
utvecklade kvalitetskontroll och 
logistik, och att vi kan spåra upp 
de mest effektiva lösningarna. 
Dessutom är vi oberoende i våra 
val av leverantörer och kan an-

passa våra lösningar utifrån si-
tuationen i varje enskilt projekt.

– I den meningen blir Adigo 
också en inköpskanal som för-
enklar logistiken för våra kunder, 
tillägger Peter Blom, försälj-
ningsingenjör på Adigo Drives.

– JU MER VI VET OM kundernas 
an vändningsområden, desto 
bättre. Vi utvecklar lösningar, 
och ser till att få leverantörerna 
att förstå och leverera det vi och 
kunden kommit överens om. 
Det blir både enkelt och tydligt.

Vad får kunden som samar-
betar med er?
– Kortare utvecklingstid, ener-
gieffektiva elmotorsystem och 
en lösning som fungerar. 

 

Elmotorer har funnits väldigt länge, men 
aldrig har kraven på dem varit högre än nu.

E

Rätt sak 
på rätt ställe

Adigo Drives konstruerar kom   plexa och kundanpassade 
elmotorsystem. Peter Blom, försäljningsingenjör, och Peter 
Mayer, vd på Adigo Drives.

www.adigodrives.se
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