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FREDRIK SIDAHL

”Nu är det säkert någon läsare 
som tycker jag är tokig som pratar 
kärnkraft på tvåtusentalet”

JURISTEN SVARAR 

Antalet recalls ökar  
– vad bör vi känna till?

VAD VÄNTAR OSS I FRAMTIDEN? 

Vi bjuder på ett axplock ur  
nätets framtidsspaningar

”Det är allmänt 
utmanande villkor 

i den här branschen, 
men det går ändå 

förhållandevis 
bra för oss.”

Fredrik Johansson,  
vd på Bewi som är 

ny medlem i FKGPÅ BESÖK I 
PLASTBÄLTET

❞
Halkbanor – en 
historisk parentes 
som du kan läsa om 
på Wikipedia.

Vad händer i en 
elektrifierad framtid?
På nätet sätter bara 
fantasin gränser.  
Läs fler exempel  
på sidan 19.

Dags att möta den 
nya tekniken

tema

Paradigmskifte:
Elbilar
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N STOR FÖRDEL med att skriva sin egen ledare är att få 
tycka utan att bli redigerad.
Jag skall inte på något sätt förneka klimatförändring-
arna för det är andra så bra på, jag skall bara föra in 
lite bondförnuft mixat med lite ingenjörskap.

Att nå Parisavtalet kommer att bli svårt och alla sätt måste till, 
men inte de populistiskt och lite smått ogenomtänkta sätten 
som att förbjuda bensin och dieselmotorer. Alltså, politikerna 
förespråkar ett förbud av en apparat som omvandlar ett fly-
tande (eller i gasform) energislag till mekaniskt arbete. Dagens 
energiomvandlingsapparater är effektiva med verkningsgrad 
på +40 procent, men tyvärr ser jag hur utvecklingen av den här 
typen av apparater stannar av – på grund av opinionen.

DET ÄR TYPEN AV ENERGISLAG som skall förbjudas, som olja ur 
marken och kol i gruvan som båda är energislag utanför vårt 
CO2-kretslopp. Vi ska istället arbeta stenhårt med att effektivi-
sera framställningen av energi som redan finns i vårt kretslopp, 
HVO, RME med flera – alltså bränslen framställda av energi 
som redan är med i kretsloppet.

Elenergi är ett annat energislag som enkelt kan omvandlas till 
mekanisk energi med en apparat som funnits i över hundra år, 
men elen måste framställas rätt och inte med fossilt kol och olja. 

I Sverige har vi tur med att förfoga över en massa älvar med 
bra fallhöjd som ger massor av energi bara av jordens drag-
ningskraft som transporterar vatten till älvarna. Vi stöttar 
dessutom detta med lite vind och sol på marginalen. 

I DAG ÄR IBRAHIM BAYLAN näringsminister, men Ibrahim har 
varit energiminister och kanske han kan arbeta med Sveriges 
energibalans ur ett industriellt perspektiv?

När vi inte visste bättre och drivet av den tidens kunskap tog 
vi beslut på att lägga ned kärnkraften efter en märklig folkom-
röstning. Jag vet, det är skakigt ur ett hållbarhetsperspektiv hur 
bränslet tas fram och att det finns risker, men det går inte att 
bortse från den sortens energimaskins förträfflighet ur ett CO2-
perspektiv. 

JAG LEKER MED TANKEN med att vi, Ibrahim, drar några förnuf-
tiga slutsatser kring landets energiframställning, kanske Sverige 
kan komma tillbaks till att bli världsledande på kärnkraft som 
på åttiotalet med vår självreglerade SECUR-reaktor där Sverige 
låg i framkant med tredje generationens reaktorer? Men, i dag 
måste ju elen fram och vårt elnät är inte på långa vägar riggat för 
eldrivna transporter. Det är dags att besluta om vägel i stället för 
att småskaligt försöka med elväg. Jag menar, elen skall ju ändå 
fram oavsett med vilken metod elkraften förs över till fordonet. 

Som sagt, som författare av en egen ledare kan jag tycka och 
skriva – nu är det säkert någon läsare som tycker att jag är tokig 
som pratar kärnkraft på tvåtusentalet – men mina vänner, skall 
vi ha eldrift för transporter vid sidan om industri och samhälle 
med ett uppnått Parisavtal – så måste vi tänka i 
nygamla banor, var så god och skölj…

SIDAHL februari 2019
Fredrik Sidahl är vd för FKG. Nås på fredrik.sidahl@fkg.se

Förbjud inte maskinen

E

Det går bra nu. 
Eller?

Att få sin lön i tid är en självklarhet.
Men det sker inte av sig självt, faktiskt.
Vi arbetar med väldigt smarta system-
lösningar och molntjänster som ger en 
mer effektiv lönehantering för alla typer 
av företag.

Men det behöver du inte alls lägga
på minnet. Om du inte själv fattar beslut 
kring ekonomi och personal eller om du 
är den som ser till att rätt person får rätt 
lön, vill säga. Då hittar du allt du behöver 
veta på kontek.se

Kontek.
Någon att räkna med.
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Deras produkter är inget gemene man känner till. Men den som krockar med sin Volvo är 
nog ändå rätt glad att Bewi Automotives EPP-delar är placerade på strategiska ställen för 
att ta upp stötarna.

– De finns i golvet, i taket, i stötfångaren…, säger vd:n Fredrik Johansson

en som någon gång kört 
E20 förbi Skara har för-
modligen märkt närvaron 
av Bewi Automotive, utan 
att direkt vara medveten 
om det. Formningen av små 

plastpellets – två till tre millimeter i diameter – 
till bildelar kräver nämligen en hel del upphettat 
vatten.

– Ångmolnet brukar synas rätt väl när du pas-
serar Julas centrallager här ute vid motorvägen, 
säger Fredrik Johansson.

Som en slags röksignal, men möjligtvis inte så 
miljövänligt, kanske någon tänker? Men Fredrik 
Johansson förekommer den tanken direkt.

– Det är helt rent, enbart vattenånga, säger 
han.

– Ambitionerna när det gäller miljön är höga 
här, vi ska vara en grön fabrik.

Bland annat återvinner de så mycket de kan av 
kasserat material och har minskat sitt koldioxid-
avtryck rejält genom att rationalisera transpor-
terna av råvara, importerad från länder i Cen-
traleuropa. De har även styrt om sina processer 
så att de själva gör viss förädling av råvaran på 

plats i Skara, vilket gör att transporterna blir 
färre och mer miljövänliga.

Sluten cirkel
Ett nästa steg är att använda återvunnet material 
från eftermarknaden. Där har de ett projekt på 
gång, enligt Fredrik Johansson.

– Vår ambition är att ha en sluten cirkel, vilket 
passar bra med vårt material eftersom det går att 
återvinna, säger han.

Energiförbrukningen är en annan del de har 
fokus på.

Deras EPP-produkter (Expanded Polypro-
pylen) är en viktig del i att hålla vikten nere på 
bilarna, det är en av Bewi Automotives viktigaste 
styrkor. De har även satsat hårt på att hålla hög 
kvalitet, bland annat med högt satta mål vad det 
gäller noggrannhet och leveransprecision.

Historiskt plastrike
Att ett plastföretag finns i just Skara passar bra. 
Orten har traditioner från Skaraplast som på 50- 
och 60-talet var en av Europas största tillverkare 
av plastprodukter för hushåll.

Bewi Automotive är själva en del av det så klas-

Bewi gör skillnad 
under ytan

D ”Vi får mer input från 
branschen. Även om vi är 
del av BewiSynbra, som är 
en stor koncern, så är vi 
själva ett litet bolag och 
medlemskapet hjälper 
oss att hålla örat mot 
rälsen. Sedan ser vi även 
fram emot att delta i olika 
event.”

”

Fredrik Johansson, vd på Bewi, 
om vad medlemsskapet i FKG 
innebär.

På tork.
Baksäten till 
Volvobilar.

Plastpellets. Upphettas 
med vatten och formas 
till fordonskomponenter.
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DAGS ATT MÖTA 
NY TEKNOLOGI
Det händer mycket inom mobilitet och trans-
portsystem. De så kallade megatrenderna; 
elektromobilitet, autonom körning och upp-
kopplade fordon samt nya affärs modeller, 
håller på att förändra den globala auto-
motivesektorn. 

Dessa trender kommer att ha konsekvenser ner 
på leverantörsnivå; några leverantörer kommer 
förmodligen att se hur nuvarande produkter och 
tjänster möts av en allt mer avtagande efterfrågan 
samtidigt som vi kommer att se hur 
helt nya leverantörer träder in på 
marknaden med nya produkter 
och tjänster.

Den största industriella 
omställningen är att gå från 
fossilberoende till fossilo-
beroende, samt konse-
kvenserna av detta ned 
på leverantörsnivå.

Många i riskzonen
När FKG i fjol frågade med-
lemsföretagen genom bransch-
barometern Vägvisaren om hur 
pass väl de var rustade för enbart 
elektrifieringen, elektromobilitet, 
var svaren från många leverantörer att de skulle 
få svårigheter vid en snabb omställning från känd 

teknik till den nya teknik som elfordon innebär. 
Uppemot en fjärdedel av företagen ligger i risk-
zonen för omfattande konsekvenser vid ett skifte, 
enligt FKG:s analys.

Dock uppger 62 procent av företagen att de inte 
påverkas negativt vid ett snabbt skifte till el. Medan 
57 procent uppger att de har brist på personal med 
rätt kompetens för elfordon.

Hög ambitionsnivå politiskt
Politiskt har Sverige en hög ambitionsnivå – Sve-

rige ska bli världens första fossilobe-
roende välfärdsnation.

Som en del av detta nationella 
arbete har bland annat forsk-

ningsmyndigheten RISE till-
sammans med Chalmers 

Tekniska Högskola fått 
i uppdrag att driva en 
nationell testbädd kring 
elektromobilitet, SEEL 

–  Swedish Electro Trans-
port Laboratory, med säte 

på Lindholmen i Göteborg.
För leverantörsindustrin 

finns även det strategiska for-
donsforskningsprogrammet, FFI, 

att tillgå för att få medfinansiering 
vid forskning och utveckling med inriktning på 
bland annat hållbar mobilitet.

PARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR

 1300
Företaget bildades när svenska industrikoncernen Bewi 
förvärvade Por-Pac i mars 2017. Bewi har sedan dess även 
förvärvat Nederländska företaget Synbra och verkar nu under 
företagsnamnet BewiSynbra Group, med en omsättning på 
runt  5 miljarder och cirka 1 300 anställda.

www.bewisynbra.com

siska plastklustret i Skara. Företaget hette tidigare Por-
Pac, ett bolag som efter 60 år blev förvärvade av Bewi 
(numera BewiSynbra) – för två år sedan. 

Då hade Por-Pac i Skara precis försatts i konkurs. 
Fast inte för att det gick dåligt operativt.

– Nej, men vi ingick i en koncern som fick problem 
på annat håll, säger Fredrik Johansson.

Volvo en storkund
Bewi Automotive har i många år haft en välfylld order-
bok, där storkunden Volvo länge stått för lejonparten 
av beställningarna. Förutom till Volvos fabrik i Tors-
landa levererar de också till märkets anläggningar i 
Belgien, Kina och USA.

De har även annan tillverkning till fordonsindustrin 
som Tier2-leverantör.

Så när konkursen stod för dörren var Bewi snabbt på 
bollen och lade ett bud.

– Övergången gick smidigt, vi missade inte en enda 
produktionsdag eller kundleverans. Vi kunde även 
behålla all personal vilket har varit avgörande, lojala 
och duktiga medarbetare är en viktig anledning till att 
det fortsatt går bra för oss, säger Fredrik Johansson.

Ur Por-Pac i Skara uppstod alltså Bewi Automotive 
som med den nya ägaren i ryggen nästan har fördubb-
lat sin personalstyrka till 40 personer, varav drygt 30 
jobbar ute i produktionen. Omsättningen 2018 låg på 
115 miljoner. 

– Det är allmänt utmanande villkor och låga margi-
naler i den här branschen, men det går ändå förhållan-
devis bra för oss, säger Fredrik Johansson.

T H O M A S D R AK EN FO R S
Plastkluster. Bewi ligger i Skara, en ort  
som har traditioner när det kommer till plast.  

"Övergången gick 
smidigt, vi missade inte 

en enda produktions dag 
eller kundleverans. Vi 

kunde även behålla alla 
personal vilket har varit 

avgörande, lojala och 
duktiga medarbetare är en 
viktig anledning till att det 

fortsatt gå bra för oss."

NY FKG-MEDLEM

Elina Linder, maskinoperatör  
på Bewi, staplar krock absorbenter.

Plast på rätt ställen. 
Bewi Automotives pro-
dukter finns på en rad 
olika ställen i moderna 
Volvobilar. Materialet 
är lätt och absorberar 
dessutom kraft vid 
krockar. ”Det bidrar 
också till att sänka ljud-
nivån i bilarna”, säger 
vd:n Fredrik Johansson. 

FOTO:  
JEANETTE LARSSON

SKARA
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UNDER HÖSTEN 2018  
gick Polestar ut i pressen och 
berättade om hur den kolfiberbe-
styckade konstruktionen klarat 
krocktesterna som utfördes på 
Volvos säkerhetscenter i Göteborg. 
Polestars vd Thomas Ingenlath var 
entusiastisk. 

– Vi var tvungna att ta reda på 
om våra idéer och beräkningar 
stämde. Nu har vi utforskat det 
okända, och det visade sig hålla 
måttet.

En konventionell stålkonstruk-
tion böjer sig vid en krock och 
tar därmed tar upp en del av kol-
lisionskraften. Med kolfiber funkar 
det på ett annat sätt. Kolfibern tar 
upp kraften genom att spricka och 
splittras.

Första modellen i sitt slag
Polestar 1 är första modellen där 
Volvo utforskar möjligheterna med 
kolfiberförstärkt polymer som ett 

EN TÅLIG
LÄTTVIKTARE

av de bärande materialen i kon-
struktionen. Hela övre delen av 
konstruktionen – inklusive dörrar, 
motorhuv och bagagelucka – är 
gjorda i materialet som även gjort 
det möjligt att sänka taklinjen. 
Något som enligt chefsingenjören 
Zef van der Putten inte hade gått 
om de valt stål istället.

– Alla de här delarna skulle ha 
behövt vara större. Taket skulle 
blivit högre och fönstren mer upp-
rätta. När vi bygger hela taket i kol-

fiber kan vi få till det där låga och 
eleganta taket, säger han.

Minskad vikt
Användningen av den lätta men 
starka kolfibern har minskat bilens 
vikt med mer än 200 kilo. Efter-
som överdelen blir lättare är även 
tyngdpunkten lägre, vilket ger 
bättre vägegenskaper. Viktreduk-
tionen är dessutom avgörande för 
att öka räckvidden för de batteri-
tunga elbilarna.

Även bilens så kallade ”dragon-
fly” är gjord i kolfiber. Den är fäst 
vid stålchassit och stagar upp den 
typiskt svaga övergången mellan 
mittgolvet och bakdelen, böjmot-
ståndet ökar med 45 procent.

Ett lyckat krocktest
En av de viktigaste sakerna att 
undersöka i krocktestet var hur 
kolfibern skulle reagera när den 
utsattes för extrema påfrestningar. 

Det var också högintressant att 
se hur bilens ”dragonfly” och den 
underliggande stålstrukturen rea-
gerade.

För att får reda på de här sakerna 
kördes bilen in i en barriär i en has-
tighet av 56 kilometer i timmen.

Enligt Polestar togs det mesta av 
kraften upp av bilens krockstruk-
tur. Resten av effekten mildrades av 
kolfiberpaneler integrerade i krop-
pen, som inte visade några tecken 
på att ha böjt sig eller deformeras.

Försäljningsbutik i sommar
Enligt Zef van der Putten demon-
strerar testet att beslutet att använ-
da kolfiber som material var rätt.

– Det visar att kolfiber klarar de 
högsta säkerhetskraven, säger han.

Fram mot sommaren ska den 
första försäljningsbutiken öppna i 
Oslo, elbilarnas egen huvudstad. 

T H O M A S D R AK EN FO R S

Polestar 1 är en pilsnabb hybrid med explosionsmotor för fram-
hjulen, eldrift på bakhjulen och mängder med kolfiberförstärkt 

polymer (CFPR) i konstruktionen. Det lätta materialet har flera bra 
egenskaper, bland annat klarar det av en rejäl kollision.

Lättvikt är framtiden 
och kolfiber är en av 
flera tekniker för att nå 
dit. Kompositer generellt 
sett kommer nog att vara 
ett viktigt material.

Klarar en krasch. 
Polestar 1, med gott om 
kolfiber i konstruktio-
nen, stod pall för en 
krasch när den för ett 
tag sedan kördes in i 
en vägg i 56 kilometer 
i timmen på Volvos 
säkerhetscenter i Göte-
borg. Även uppföljaren 
Polestar 2 är på gång 
och omtalas som en 
elbil med rejäl räckvidd, 
en utmanare till Tesla 3.

Hallå där Peter Bryntesson, senior advisor, på FKG

Är kolfiber framtiden?
– Nja, snarare är det lättvikt som är framtiden och kol-
fiber är en av flera tekniker för att nå dit. Kompositer 
generellt sett kommer nog att vara ett viktigt material. 
En annan, mer klimatvänlig, variant är material till-
verkade av industrihampa. Sedan har vi ju grafen, det 
skulle jag också hålla ett öga på.
Vad innebär det här för svenska underleverantörer?
– Om vi tittar bland våra egna medlemmar finns bland 
annat Triflon och Inxide i kompositbranschen. Men det 
finns många andra duktiga och det är en bransch med 
stor potential. BMW har till exempel köpt sin egen kolfi-
berfabrik för att ha koll. 
Hur långt går det att nå med viktreducering?
– Bra fråga. I Sånätt-projektet*, som jag själv var inblan-
dad, kom vi fram till att 40 procent lägre vikt borde vara 
teoretiskt möjligt, i extrema fall. 
 
MER INFO om Sånätt-projektet: www.sanatt.se

Så mycket borde det 
vara teoretiskt möjligt 
att få ned vikten till  
enligt Sånätt-projektet.

60%

PARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR



 
Historiskt sett har det mest handlat 
om kupé- och motorvärmare för 
norska koncernen DEFA. Men det 
senaste året har elbilsladdare blivit 
en allt mer efterfrågad produkt i 
deras sortiment.

– I Sverige växer omsättningen i 
affären just nu som en raket, säger 
Charlotte Eisner, global sales and 
marketing director.

 
Steget in på elbilsmarknaden var ganska 
naturligt för DEFA. Huvudprincipen 
med laddlösningar för elbilar skiljer sig 
inte enormt från exempelvis en motor-
värmare, i båda fallen handlar det i 
grunden om att transportera elektrisk 
effekt med rätt spänning, strömstyrka 
och polaritet från en fastighet till en bil.

– I Norge rivstartade vi under våren 
2017, säger Charlotte Eisner.

Då förvärvades företaget Salto som 
byggt upp en bred distribution av ladd-
stationer i landet, med en marknadsan-
del på cirka 70 procent.

När det gäller produktion av själva 
laddstationen samarbetar DEFA med 
tyska tillverkaren ABL. DEFA har 
utvecklat mjukvara och styrfunktiona-
litet i ABL:s laddare. 

– I Norden är vi exklusiva med deras 
sortiment, de funkar för  alla bilmodel-
ler, säger Charlotte Eisner.

Med tekniker som vätgas på fram-
marsch kan det verka som om DEFA 
och en del andra företag lägger många 
ägg i en enda korg. Fast Charlotte Eis-
ner är inte speciellt oroad.

– På 2030-talet kommer vi troligt-
vis se en mix av olika lösningar. Inom 
exempelvis tunga transporter är kanske 

vätgas en bra idé. Men för personbilar är ren eldrift 
det självklara alternativet. 

Ser du inga hot alls mot ert affärsområde med 
laddstationer?

– Jo, men inte när det gäller tekniken i sig. Det 
handlar mer om att det är många som vill in på 
marknaden. Gruvindustrin, leverantörer av delar 
till bilindustrin, installatörer och energibolag. Även 
mjukvarujättar som Amazon och Google … alla vill 
in.

Men alla har inte förutsättningar att lyckas?
– Nej, den som har den bästa lösningen och den 

bästa stödorganisationen för kunden vinner. Det är 
vad vi satsar på.

T H O M A S D R AK EN FO R S

Spänning i tanken. 
Frammarschen för elbilar 

har skapat nya affärer för 
norska DEFA. Företaget har 

börjat sälja laddstationer och 
efterfrågan är stor. "Det har 

snabbt blivit en betydande 
affär för oss", säger Charlotte 

Eisner, global sales and 
marketing director på DEFA.DEFA laddar  

för framtiden

OMSÄTTNING PÅ  
NÄRMARE EN MILJARD

En norsk koncern med cirka 400 anställ-
da som grundades 1946 av ingenjören 
Didrik Eidsvig. Han tog sina initialer till 
hjälp för att hitta namnet – Didrik Eids-
vig Fabriker förkortades till DEFA.  
I dag har DEFA en omsättning på när-
mare en miljard och är verksamma på 
cirka 30 marknader runt om i världen. 
Huvudkontoret ligger i Sandvika ett par 
mil väster om Oslo. Förutom kupé och 
motorvärmare säljer de bland annat 
också villalarm, styrsystem för värme 
i fastigheter och belysningslösningar 
med fokus på led-teknik. De har även ett 
flertal digitala lösningar, exempelvis en 
körjournal med artificiell intelligens som 
lär sig platser, resmönster och vägtullar.

PARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR

Produced 
by Gnotec
Chassi component for cars 
manufactured in a 1250t automatic 
press line and a robotised spot 
welding cell.

More at gnotec.com

View our video

Internationell fackmässa 

för tråd och kabel

Düsseldorf, Tyskland  I  www.wire.de

join the best:  
30 mars – 3 april 2020

Välkommen till världspremiären. Wire växer och har nu även 

slutprodukter. På så vis presenteras för första gången hela 

värdekedjan. Det innebär:

Fler möjligheter för dig som utställare. Visa era innovationer 

inom fästanordningar, anslutningar eller fjädrar. Möt de viktigaste 

användarna inom allt ifrån fordons- till möbelindustri. Och inte 

minst, hitta de maskiner och råmaterial som ni behöver.

Det här finns ingen annanstans. Bara på wire.

Bli del av ett större samband och läs mer på www.wire.de

Spring Making 
Technology  
and Products

Fästelement och  
fjädrar: 

Hela värdekedjan.

 
    

Nu med  

slut

produkter!

International Wire and 

Cable Trade Fair

Tysk-Svenska Handelskammaren
Valhallavägen 185 – Box 27104 – 102 52 Stockholm

Tel. +46 (8)665 18 20
messe@handelskammer.se

www.handelskammer.se

Fastener  
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20 000 KRONOR ÄR PRISET FÖR ATT INSTALLERA EN LADDBOX

De laddboxar som DEFA säljer finns med effekter från 3.7 till 22kW. De kräver en strömstyrka på 16 ampere för 
att kunna ladda någorlunda snabbt. För att inte överbelasta elsystemet behövs en mode3-laddbox som även 
hanterar läckage av likström från bilen, likströmmen kan annars skada elsystemet i huset. Att installera en 
säker laddpunkt kostar cirka 20 000 kronor. Då ingår en energimätare som är godkänd för att skapa en korrekt 
energideklaration för huset och för att kunna särredovisa el som drivmedel för bilen. DEFA har även en egen-
utvecklad styrenhet kallad HomeCLU. Den kan optimera laddningen så att den exempelvis sker under tider när 
elen är billig.
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MADE IN
VÄSTERVIK

I takt med att förbränningsmotorerna 
blivit ett klimatproblem har elbilsmark-
naden blivit det nya Klondyke, och det 
gäller att hänga med. Fast allt måste inte 
vara i megaproportioner för att funka, 
det visar uppstickaren Inzile i Västervik.

För Inziles vd och huvudägare Ragnar 
Åhgren är klimatsmarta bilar mer än en 
möjlighet att tjäna pengar.

– Man kan väl säga att jag är hyfsat mil-
jöintresserad, säger han, vilket verkar vara 
något av ett understatement.

Ragnar Åhgren är civilingenjör med 
inriktning på teknisk fysik och en avsevärd 
del av karriären har han ägnat åt att bygga 
partikelacceleratorer. Men under 80-talet 
växlade han över till hjälpmedel för hörsel-
skadade. Han var med och byggde upp före-
taget Comfort Audio från ett fåmansbolag 
med sju anställda till en internationell kon-
cern med en omsättning på 200 miljoner.

– När vi sålde i slutet av 2014 fick vi gan-
ska bra betalt, säger han.

Då fick han råd att gå in som delägare i 
elbilsföretaget Inzile, grundat år 2012 av 
innovatören Hansi Kobes som ännu finns 
med på ett hörn i bolaget, trots att han när-
mar sig 80-årsstrecket. 

Tar klivet in på börsen
Nu siktar Inzile på börsen, en process som 
förhoppningsvis är klar lagom till att den här 
tidningen kommer ut. Målet är att få in 25 
miljoner kronor till i kassan. Då ska de klara 
sig tills de börjar tjäna pengar, något Ragnar 
Åhgren räknar med ska ske under 2020.

Intresset för deras lätta transportbilar, 
huvudsakligen tänkta för stadstrafik, är 
enligt honom stort. Produktionen i den lilla 
fabriken i Västervik har precis startat med 
tio bilar som ska vara klara under kvartal 
ett. I höst planerar de att tillverka 60 bilar.

Riktpriset för modellen Pro 4 är 395 000 
kronor.

– Våra målgrupper är framför allt egenfö-
retagare, kommuner och större transportfö-
retag, säger Ragnar Åhgren.

Exempelvis en rörmokare, snickare eller 
elektriker som har sina kunder inom en 
radie på max fem mil. Då blir det lagom 

kraftfullt med en Pro 4 utrustad med ett av 
modellens två mindre batterialternativ.

Flyttplaner
Mycket i bilen är standardkomponenter som 
beställs från olika underleverantör. Annat, 
exempelvis karossen, är specialdesignat av 
Inzile själva. 

Deras fabrik är än så länge i ett rätt så 
blygsamt format, men Ragnar Åhgren räk-
nar med att de snart flyttar till större lokaler, 
som det finns ganska gott om i Västervik.

– Tyvärr är det mycket som står tomt. Det 
är ett antal större företag som lagt ner här i 
kommunen, säger han.

Det är en anledning till att han själv är 
fast besluten att produktionen för den euro-
peiska marknaden ska ske hemma i Väster-
vik. Men, säger han, när Inzile lyckas med 
försäljningen i någon annan del av världen 
så blir det troligtvis en fabrik även där.

– Det är ju naturligt att tillverka bilarna 
där de säljs.

T H O M A S D R AK EN FO R S

Man kan väl säga att jag är 
hyfsat miljöintresserad

17 PERSONER JOBBAR PÅ FÖRETAGET

Företaget registrerades 2012 under namnet Suvab som efter ett tag ändrades till Carvia. 2018 bytte de namn till Inzile. 
I dag arbetar 17 personer inom verksamheten som väntas växa de närmaste åren. Modellen Pro 4 som börjar byggas i 
år är automatväxlad och drivs av en växelströmsmotor på bakhjulen. Bilen har ett litium jon-batteri som går att få med 
tre olika kapaciteter beroende på vilka behov beställaren har, men det mest kraftfulla är på 42 kWh. Bilen är 408 centi-
meter lång, 161 bred och 242 hög. Den har en hjulbas på 296 centimeter. Eftersom den är relativt smal passar den extra 
bra i miljöer med trånga utrymmen.

Inziles modell Pro 4 som 
börjar tillverkas i vår vä-
ger 1,6 ton och klarar att 
lasta 1 ton samt dra en 
trailer på 2 ton.

RAGNAR ÅHGREN

Ålder: 72 år.
Yrke: VD och majoritetsägare på Inzile.
Bor: Västervik.
Familj: Gift, barn och barnbarn.
Intressen: Segling, musik.
Lyssnar på: Beatles och Rolling Stones.
Läser: Allt från 
biografier och fack-
böcker till deckare.
Kör: En Tesla S 100.

1 tonPARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR
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Om det verkar krångligt att få till räckvidden 
med el för på personbilar är det inget mot 
hur det ser ut på lastbilssidan.

Ett fullastat ekipage på runt 50 ton kräver 
liksom en del kilowattimmar, men Jonas 
Nordh på Scania tror ändå att den eldrivna 
långtradaren kommer, så småningom.

– Men du får ha ett minst tioårigt perspek-
tiv, säger han.

Lastbilar för eldrift finns visserligen redan, om 
man inte är så nogräknad. För de som synts till 
har sina begränsningar. Ska räckvidden bli någor-
lunda lång krävs batterier som blir så tunga att  
det inte går att lasta något annat än lättviktsprylar.

Ett ganska snävt användningsområde, där en 
fullastad kärra knappt kan ha något tyngre än 
fjäderbolster under kapellet. 

– Batterier för tunga transporter är helt enkelt 
inte på plats än, säger Jonas Nordh, ansvarig för 
hållbara transporter på Scanias lastbilsdivision.

Och tills de är en realitet, när det nu blir, tyck-
er han att det gäller att satsa på tre andra strate-
gier för att hålla nere koldioxidutsläppen.

Bränslesnålt är lika med miljövänligt
Strategi nummer ett handlar om att ha energi-
effektiva motorer som drar mindre bränsle. Bra 
för miljön och även direkt kopplat till kunder-
nas plånbok. En motor med tio procent lägre 
bränsleförbrukning har även tio procent lägre 
koldioxidutsläpp. Strategi nummer två kallar han 
”smartare transporter”. Enligt Jonas Nordh är de 
få som är bra på på att optimera lasten.

– Det är 40 till 50 procent ren luft i bilarna som 
rullar på Europas vägar. 60 procent gods anses 
som riktigt bra, säger han.

Därför har Scania tagit fram ett administra-
tionsverktyg för att hjälpa kunderna att fylla sina 
bilar i högre grad. 

Men det går även att jobba med körstilen.
– Vi har inbyggda hjälpprogram i bilarna, 

och vi arrangerar också förarcoachning för våra 
kunder.

Den tredje strategin siktar in sig på alternativa 
drivmedel som RME, LNG och inblandning av 
HVO, PFAD och ED 95 i bränslet med mera. 

Eltekniken är också en viktig del, även om den 
inte klarar sig helt på egen hand än. Scania satsar 
på hybridmodeller och så kallat Zone manage-
ment – att med hjälp av teknik styra eldriften 
till sträckor där den gör mest miljömässig nytta, 
exempelvis mitt inne i städer.

Som en spårvagn
I väntan på att de lätta, supereffektiva batterierna 
är här undersöker Scania olika andra strategier för 
eldrivna tunga transporter, exempelvis bränsle-
cellsteknik. För att inte tala om vägsträckor där 
bilarna kan ladda från luftledningar på samma 
sätt som spårvagnar. Just nu testas den tekniken 
på en två kilometer lång vägsträcka i Sandviken.

Har traditionell dieselteknik ingen framtid?
– Euro VI-tekniken är väldigt bra, låga kol-

dioxidutsläpp och även låga utsläpp av artiklar. 
Men när en del städer nu har börjat kräva noll-
emissioner går det ju inte att köra med något 
annat än el där.

Du gillar inte den utvecklingen?
– Man tänker lokalt istället för globalt. Jag 

tycker att myndigheter ska fokusera mer på de 
långsiktiga målen och låta oss tillverkare fundera 
ut vilken teknik som är bäst.
Men är det inte risk då att miljömålen får stå 
tillbaka för kortsiktig kapitalistisk lönsamhet?
– För några år sedan kanske. Men i dag skulle jag 

säga att de flesta inser att hållbar-
het är viktig för att överleva.

T H O M A S D R AK EN FO R S

En teknik som behöver lite tid på sig

FLERA STRATEGIER. I väntan på att 
eldriften blir tillräckligt bra för tunga 
transporter tycker Jonas Nordh, 
ansvarig för hållbara transporter på 
Scanias lastbilsdivision, att det gäller 
att satsa på andra saker för att hålla 
nere klimatpåverkan. 
"Det finns mycket man kan göra, 
exempelvis lasta bättre och köra 
smartare", säger han. 

FOTO: SCANIA

Tråddriften är tillbaka. Efter att ha legat i mal-
påse i många år prövas den gamla tekniken med 
att driva tunga fordon med el från luftledningar på 
nytt. Scania har ett testprojekt på gång utanför 
Sandviken. 

FOTO: DAN BOMAN, SCANIA

LATIN FÖR SKÅNE

Scania är latin för 
Skåne och företaget 
startades 1891 i 
Malmö. I dag ägs bola-
get av Volkswagen AG 
genom dotterbolaget 
Traton Group AG.  
Scania har cirka  
49 000 anställda  
och omsätter runt  
127 miljarder.

I dag skulle jag säga 
att de flesta inser att 
hållbarhet är viktig 

för att överleva.

Långtradare 
tankade med ampere

PARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR

SANDVIKEN
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Bulten AB, grundat i slutet av 1800-
talet, har varit med om åtskilliga tek-
niksprång. Nu är de mitt uppe i det 
paradigmskifte som den framväxande 
elbilsproduktionen innebär.

– Det är en jättestor möjlighet för oss, 
säger vd:n Tommy Andersson.

 I de bilar som Bulten levererar fästelement 
till utgör deras produkter ett omsättnings-
värde på mellan 70 och 250 Euro per bil.

– Av det är det bara 20 till 40 Euro som 
är kopplat till själva förbränningsmotorn, 
säger Tommy Andersson.

Dessutom kräver en ren elbil betydligt 
fler skruvar, bultar med mera. 

– Vi levererar exempelvis till en elbil där 
värdet av fästelementen är 40 procent högre 
än i konventionella fordon. Gör du hybri-
der, som har både el och förbränningsmo-
tor, blir det ännu mer, säger han.

Bara ett rejält batteri av den typen som de 
nya fordonen kräver har runt 200 skruvar.

Större fokus på lättviktsmaterial
Många av detaljerna ser ut precis som van-
ligt. Men för att kunna hålla nere vikten är 
det större fokus på lättviktsmaterial som 

aluminium, kolfiber och 
titan.
– En annan sak som 
påverkar är att bilarna 
är ganska exklusiva. Då 
tenderar man att använ-
dare dyrare material.
Har elbilsrevolutionen 
påverkat er omsättning?

– Än så länge utgör de rena elbilarna bara 
någon procent av marknaden, men det 
kommer att öka.

När är förbränningsmotorn kastad på 
historiens soptipp?

– För att helt bli av med den behövs att man 
först får fram ett mirakelbatteri. Min upp-
fattning är att förbränningsmotorn kom-
mer att finnas med en  
bra bit in i framtiden.

Har du själv gått över till el?
– Nej, inte än. Till vardags kör jag en 

Volvo XC 90 som går på diesel. Men vi 
har börjat se över vår policy på företaget. 

Elbilarna är på väg in och vi har redan 
några hybrider.

T H O M A S D R AK EN FO R S

Min uppfattning är att 
förbränningsmotorn 
kommer att finnas med 
en bra bit in i framtiden.

Elbilar ska få ytterligare
skruv på affärerna

GRUNDADES FÖR 149 ÅR SEDAN

Bulten grundades 1874 i Hallstahammar. I dag 
är företaget en global underleverantör med runt 
1 400 anställda och en omsättning på cirka 3,2 
miljarder. Företaget är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm sedan 2011. Huvudkontoret ligger i 
Göteborg.

Nya möjligheter. Även 
el- och hybridbilar behöver 
skruvar och muttrar, så för 

Bulten AB är inte teknikskiftet 
till nya drivlinor något hot. 
"Snarare tvärtom, det går 

åt fler fästelement i el- och 
hybridbilar", säger vd:n Tommy 

Andersson.

PARADIGMSKIFTE: 
ELBILAR

w

JURISTEN 
SVARAR

Minska recall-riskerna 
med smartare strategier
Kristina Lillieneke, jurist och senior 
associate vid FKG-partnern Advokat-
firman Wåhlin skriver om recalls. 
Kristina har en lång bakgrund inom 
fordonsindustrin.

Antalet så kallade ”recalls” inom fordons-
industrin har successivt ökat både till antal 
och storlek. Till följd av dagens komplexa 
teknik, krav på snabbare ”time-to-mar-
ket”, mindre tid för produkttestning, samt 
det ökade kostnadstrycket kommer anta-
let recalls sannolikt att fortsatt ligga högt. 
Det tekniska skiftet i bilindustrin mot el och 
autonom mobilitet riskerar att ytterligare 
öka antalet recalls. Genom nya smarta fabri-
ker och maskiner samt IoT:s intåg i tillverk-
ningen kan underleverantörerna i framti-
den bli bättre på att minimera antalet recalls 
men tekniken har långt ifrån fullt ut imple-
menterats ännu.

Recalls kan slå hårt mot producenter och 
alla leverantörer bör fundera över hur man 
på bästa sätt ska undvika att hamna i en 
recall-situtation och även tillse att de åtgär-
der man har på plats är effektiva, transpa-
renta och sker i tid. Leverantörer bör bland 
annat arbeta med följande:

Interna processer
Dokumentera och uppdatera interna pro-
cesser för produkttestning och inspektion. 
Upprätta skriftliga instruktioner för hur 
rapporterade och potentiella problem ska 
rapporteras och uppmuntra internrapporte-
ring kring potentiella brister. Skapa en miljö 
där det är positivt att potentiella problem tas 
upp. Se till att nyckelpersoner har relevant 
och uppdaterad kunskap.

Kontraktuellt ansvar
Det är avgörande att leverantörer förstår 
den kontraktsrättsliga ramen för sitt ansvar 
gentemot sina kunder. Man bör se över vilka 
garantier man lämnar och de åtaganden 
som går utöver lämnade garantier. Det är 
viktigt att man förstår hur ansvar och kost-
nadsfördelning bestäms. Man bör specifikt 
granska klausulerna kring vem som beslu-
tar att en recall ska ske, i vilka situationer en 
recall eller serviceaction kan inledas, vem 
som ansvarar för design och hur stor andel 
av kostnaden av en recall eller serviceaction 
som ska tas av det egna bolaget. Vidare bör 
klara produktspecifikationer och ansvarsfri-
skrivningar inkluderas. För leverantörer är 

det viktigt att få in en klausul som begrän-
sar ansvaret för indirekta skador och mot 
OEM:en. I samband med att man ser över 
sitt eget ansvar är det viktigt att man tillser 
att de leverantörer man själv har avtal med 
tar ansvar för sina produkter och eventuella 
brister i dessa på motsvarande sätt.

Sociala medier
Ha en strategi för kommunikation genom 
sociala medier. Om man hanterar situatio-
nen fel så kan det förvärra situationen och 
orsaka varumärket stor skada.

Tillgång till data
OEM:erna har blivit mer proaktiva när det 
gäller att söka och analysera data från sina 
återförsäljare och serviceverkstäder för att 
tidigare kunna upptäcka brister och fel. Det 
är kritiskt att leverantörer inte bara känner 
till vilken information som finns tillgänglig 

hos OEM:erna utan också kräver snabb till-
gång till dessa uppgifter som en del av deras 
kontrakt. 

Avsätt medel
OEM:er avsätter vanligtvis av upp till 2-3 
procent av sin omsättning i en reserv. Mot-
svarande strategi har vanligtvis inte utnytt-
jats av mindre komponentföretag varför man 
finansiellt blir mer sårbar om ett krav ställs 
mot en. Men med den ökande risken för 
recalls måste även leverantörer börja avsätta 
medel för att täcka återkallelseskostnader.

KRISTINA LILLIENEKE
Jurist och senior associate 
vid Advokat firman Wåhlin
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❞
Språkliga liknelser
som att växla upp,  lägga i 
överväxeln, plattan i mattan 
med flera blir ålderdomliga 
tidsmarkörer i stil med ”att 
lägga bort titlarna”.

❞
Färdddata blir  
hårdvaluta för fler än 
fordonstillverkare. 
Att kunna ändra eller 
radera egen och 
andras information blir 
högintressant för  
kriminella.

❞
Autonoma fordon kan göra 

glesbygden till en vinnare då 
personer med långt till krogen 

inte längre behöver bekymra 
sig för hur de ska komma hem 

efter alkoholintag.

❞
Ytterligare förtätning 

i städer när mark för 
parkeringsytor och garage 

frigörs då autonoma fordon 
i en delningsekonomi rullar 

mer eller mindre konstant 
likt taxibilar.

❞
De generella hastigheterna 

på vägarna kan öka 
vilket kommer att minska 
pendlingstiderna mellan 

städer.

❞
Stater måste uppfinna 

nya skatter för att 
kompensera för bortfall 
från bränsleskatter och 

parkeringsintäkter.

❞
Färre rörliga 
delar i elbilar minskar  
servicebehov. Bilar 
kan tillverkas snab-
bare och enklare med 
3D-printning och få helt 
nya utseenden då man 
kan frångå tradi tionell 
design som  
styrts av gammal 
teknik.

❞
Cyber  krimi nalitet: 

Hackare tar över fordon, 
och med snabba 

betalningslösningar 
i mobilen kan du 

”kidnappas” i ditt eget 
fordon och tvingas 

betala för att återfå 
kontrollen. 

❞
Färre organ till trans  -

planationer när dödsolyckor 
i trafiken kraftigt reduceras 

eller upphör.

❞
Halkbanor – en 
historisk parentes 
som du kan läsa om 
på Wikipedia.

❞
Mobilitet för alla gör restriktioner 
som åldersgräns, körkort, 
lämplighet meningslösa. Barn kan 
själva åka till och från dagis. Till 
och med jycken kan åka ensam. 
Körkortet som ID-handling ersätts.

❞
Petroleumindustrin står inför stora 

förändringar. Enligt beräkningar 
utgörs 85 procent av världens 
oljebehov av vägtransporter.

❞
Att taxi, bussar och lastbilar kördes 

av personer som hade det som 
yrke blir något som dina barnbarn 

kommer att betrakta på samma sätt 
som vi ser på forna tiders växel-

telefonister.

❞
Egen fri bilkörning – där du själv 

kontrollerar fordonet – blir en 
fritidsaktivitet som du bokar tid för 
på avsides belägna och inhägnade  

banor.

Nätet är fullt av tankar kring hur delningsekonomi och självkörande bilar 
kommer att förändra samhället – och därmed vårt förhållande till bilismen. 
Här finns både möjligheter och orosmoln, vissa mer fantasifulla än andra, 
men att ämnet berör är helt klart. Här är några saker vi kan vänta oss  
– enligt nätets egna spanare. 

Framtiden 
ENLIGT 
NÄTETS 

SPANARE

”

Kalendern
 
4–8 mars 2019
Go Global Mexiko 
Res med till Mexiko för att  
hitta affärsmöjligheter.  
Arr: FKG och Pro Mexico.

12 mars 2019
Digitalisering inom  
fordonsindustrin, dag 2 
information och inspiration 
kring digitaliseringens möjlig-
heter, plats: Södertälje.
Arr: FKG och RISE IVF.   

1–5 april 2019
Industrial Supply  
– svensk samlingsmonter
FKG och Elmia arrangerar 
svensk samlingsmonter på 
Industrial Supply 2019. Han-
nover, Tyskland. I samarbete 
med SINF.

21–23 maj 2019 
Global Automotive Compo-
nents and Suppliers Expo
Tier 1, 2 and 3 automotive 
component manufacturers from 
around the world display their 
latest technologies and products.
Messe Stuttgart, Tyskland.

12–22 september 2019
IAA Cars
Frankfurt/Main, 
The latest trends in cars and 
mobility. Frankfurt/Main.

16–17 oktober 2019
SLD, Stora Leverantörs-
dagen 2019
Lindholmen, Göteborg.  

5–7 november 2019
MES Expo – Mobility Elec-
tronics Suppliers Expo
International trade fair for the 
electronic suppliers industry in 
the mobility sector 
Berlin ExpoCenter, Tyskland.

12–15 november 2019 
Elmia Subcontractor  
Norra Europas ledande under-
leverantörsmässa.  
Jönköping.

Mer om FKG:s egna evenemang finns på 
webben:  fkg.se/aktuellt/aktiviteter

”Om Uber hade avlastat  
privatbilismen kan man 
tänka sig att självkörande 
bilar kommer att göra sam-
ma sak. Men Uber har gjort 
att människor byter från 
kollektivtrafik eller att gå 
eller cykla till att åka taxi.”

Upp till 6 procent  
– så mycket har 
bilkrascherna ökat i 
Colorado, Nevada, 
Washington och 

Oregon sedan delstaterna legaliserat marijuana 
i rekreationssyfte. Det visar en ny studie från 
IIHS, The Insurance Institute for Highway 
Safety, som jämfört statistiken med den från 
omkringliggande stater. Först ut med legal - 
iseringen var Colorado och Washington, där 
försäljningen startade 2014. På senhösten 2015 
hakade Oregon på och sedan förra sommaren 
även Nevada.

+6 %
S I F F R A N

Billig taxi minskar inte trängseln i trafiken utan ökar 
den, säger Karim Jebari, filosof och forskare på 
Institutet för Framtidsstudier. (IFFS)

noterat Smått, gott och sånt som hamnat på sidan om huvudlederna. 
Texter: Tommy Apelqvist (där inte annat anges).

Bella ersätter Bella
I januari började Gabriella Virdarson som 
koordinator på Fordonskomponentgrup-
pen, FKG. Hon tar över efter Gabriella 
Banehag som går vidare till Elmia Sub-
contractor.

GABRIELLA VIRDARSON har tidigare bland annat arbe-
tat med kundtjänst på Nordic Feel i Växjö och närmast 
studerat kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 
på Göteborgs universitet. 

Efter sin examen började hon se sig om efter jobb.
– När jag såg platsannonsen på Linkedin skrev jag till 

Fredrik Sidahl och frågade om jag kunde komma förbi 
på en kopp kaffe och presentera mig. Vi fick jättebra 
kontakt och jag kände direkt att tjänsten på FKG skulle 
passa mig perfekt.

Under januari har Gabriella Virdarson jobbat tillsam-
mans med Gabriella Banehag under en överlämningspe-
riod för att sätta sig in i alla projekt och arbetsuppgifter.

– Det är en helt ny bransch för mig och mycket att 
lära sig, något jag ser som en intressant och roligt utma-
ning. Det är en väldigt varierad tjänst med många olika 
arbetsuppgifter vilket passar mig bra.

Gabriella Virdarson kommer att lägga mycket fokus på 
kontakten med medlemmarna och framför allt att få in 
fler nya medlemmar. 

– Det är något av ett teknikskifte i branschen mot 
den digitala tekniken som öppnar för en ny kategori 
medlemmar vilket är väldigt spännande.

Hon kommer även att sköta kommunikationen i FKG:s 
sociala kanaler och det administrativa dagliga arbetet.

GABRIELLA BANEHAG, som nu slutar efter 4,5 år på FKG, 
fortsätter som ny mässansvarig på Elmia Subcontractor 
från och med februari 2019. Elmia har sedan länge ett 
positivt samarbete med FKG och som mässansvarig 

kommer Gabriella Banehag att bli 
en värdefull brygga för att fortsätta 
driva och utveckla partnerskapet 
mellan Elmia och FKG.
– Mina år på FKG har varit fantastiskt 
roliga och lärorika. Projektledarrol-
len för Elmia Subcontractor blir en 
spännande utmaning för mig, säger 
Gabriella Banehag.

Parallellt med sitt nya jobb kommer Gabriella Banehag 
att fortsätta driva FKG:s nätverk ”Kvinnan i Leverantörs-
industrin” som hon startade 2015.

– Jämställdhet i branschen är något som jag verk-
ligen brinner för och vill fortsätta att jobba för. Om vi 
hjälps åt tror jag att jämställdheten inom industrin kan 
bli mycket bättre, säger Gabriella Banehag.

ER I C A H O L M

När jag såg platsannonsen 
på Linkedin skrev jag till 
Fredrik Sidahl och frågade 
om jag kunde komma förbi 
på en kopp kaffe
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Gabriella 
Virdarson, 
ny på FKG.
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Sveriges Fordons tekniska förening, 
SVEA, har som målsättning att:

• ... göra fordonsteknikernas stämma hörd 
i den allt tätare samhällsdebatten om olika 
fordonstypers och transportmedels för- och 
nackdelar, såväl nationellt som globalt.

• ... skapa ett nätverk för snabb spridning av 
fordonsteknisk information inom yrkeskåren.

• ... attrahera duktiga ungdomar som arv-
tagare till dagens fordonstekniker.

Redaktör för SVEN-sidorna  
samt ordförande/SVEA: 
Lars-Gustaf Hauptmann
Tel: 0731-40 25 09
         031-169985
E- post: lg@hauptmann.se
                  info@sveafordon.com
Korporativa medlemmar i SVEA:
AB Volvo, Autoliv AB, BT Products,  
Gnutti Powertrain, LeanNova, Scania,  
Volvo Personvagnar AB

  AKTUELLT FRÅN 

Medlemsorgan för Sveriges  
Fordons tekniska förening, SVEA

Medföljer som bilaga i Fordonskomponenten. 

Development of Active Safety  
Systems for Rollover Prevention  
of All-Terrain Vehicles
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All-terrain vehicles (ATVs), especially quad 
bikes, are increasingly becoming the major 
form of vehicles used to perform tasks in 
agricultural farms across Sweden, Australia 
and New Zealand. There are many advan-
tages of using ATVs as a farm vehicle but 
their design makes them highly susceptible 
to rollover. The main reason for this insta-
bility is a combination of short wheel base 
and a high centre of gravity. The empirical 
data collected regarding accidents involving 
ATVs in Sweden also show that rollover is 
the major cause [1]. Analysing the empirical 
data would imply that there is a need for rol-
lover prevention systems. 

Rollover is signified by the loss of contact 
of one side of the vehicle from the ground. 
The most common way of differentiating 
rollovers is based on the physics behind 
them: tripped rollovers and untripped rol-
lovers. Untripped rollovers, which this work 
focuses on, occur due to the large lateral for-
ces acting on the vehicle during cornering. 
The lateral load transfer ratio (LLTR) quan-
tifies the degree of load transfer in the late-
ral direction [2]. It can be expressed as the 

ratio between the total load transfer from 
inner to outer wheels and the sum of the 
loads acting on each wheel. For this work, 
the extreme values of LLTR are assumed to 
signify that rollover of the vehicle is impen-
ding. The LLTR forms the basis of this work 
and is a good indicator of the rollover risk 
associated with any manoeuvre. 

The modelling of the ATV consists of a two-
track model, as shown in Figure 1, with roll 
degree of freedom including suspension 
components. The tyre model used is the 
Fiala tyre model. Using this model, lateral 
acceleration, roll metrics and LLTR is obtai-
ned. To obtain precise model parameters 
and accurate results from the model, it was 
validated against real data gathered from a 
testing session on an abandoned air field. 

Figure 1: Two Track Model

Two active safety systems to prevent rollo-
ver have been proposed in this work. First, 
an alarm based rollover warning system 
has been proposed premised on the pre-
diction of LLTR and roll angle, with the 
alarm predicting these two parameters 0.3 s 
in advance. Second, to further improve the 
rollover prevention system, by assisting the 
driver in case of an impending rollover, an 
active braking system has been proposed. 
The first active braking strategy involves 
braking both front wheels while the second 
strategy applies brakes on the outer wheels. 
These safety systems are implemented into 
the model and their effect on the ATV is 
analysed. The analysis is carried out on a 
set of steering manoeuvres. Each manoeuv-
re tests the ATV and the behaviour of the 
safety systems in its own unique way. The 
manoeuvres that the safety systems have 
been simulated through are a step steer, a 
half-sinusoidal manoeuvre and a double 
ramp manoeuvre. To be able to compare the 
results of the different rollover prevention 
systems, the steering manoeuvres are crea-
ted such that the ATV reaches an LLTR of 1 
at the speed being tested.

The warning system proposed constantly 
calculates the values of roll angle and LLTR 
0.3 s in advance. If the alarm senses that 
the predicted values of one of these two 
parameters reach above a certain threshold 
upper limit (0.8 for LLTR and 5.8 degrees 
for roll angle), the alarm activates and 
warns the driver of forthcoming danger so 
that the driver can perform a stabilizing 

The sales of all-terrain vehicles (ATVs) are increasing year by year, especially in 
countries like Sweden, Australia and New Zealand. With the increase in sales, a 
proportional rise in the number of accidents involving all-terrain vehicles is also 
evident. Of these accidents, the major cause was identified as rollover occurren-
ce. Furthermore, the lack of active safety systems available for ATVs to prevent 
rollover is also cause for concern.

Two active safety systems have been proposed as a part of this work. The rollo-
ver prevention systems suggested are a warning system and a braking system.

manoeuvre. In order to avoid the alarm fre-
quently going on and off at the threshold, 
the alarm is made to stay on until a lower 
limit of real-time LLTR and roll angle (0.75 
for LLTR and 5.44 degrees for roll angle) has 
been reached. In Figure 2, the results of this 
warning system, and one based on real-time 
values of LLTR and roll angle, are shown for 
a half-sinusoidal steering profile (frequency 
= 0.1 Hz) at 60 km/h.

Figure 2: Warning systems simulated for a half-
sinusoidal manoeuvre at 60 km/h

The predictor alarm gives the driver more 
time to take evasive actions to prevent rol-
lover than the real time alarm, which is 
obviously an advantage. By analysing the 
predictor alarm and comparing it to the 
real-time alarm, a few interesting points 
can be observed. Firstly, its effectiveness 
over the real-time alarm increases as the 
nature of the manoeuvre becomes quicker 
and more transient. Because of the pre-
diction element, the system is, in a sense, 
self-regulating and comparatively activates 
earlier the harsher the manoeuvre is. The 
time gained by using a predictor alarm can 
be observed in Table 1. On the downside 
however, one of the disadvantages of the 
prediction alarm is that the current LLTR at 
which it activates is varying and dependent 
on the type of manoeuvre. The quicker and 
more transient the manoeuver, the lower the 
value of the current LLTR at which the pre-
dictor alarm activates. This can lead to false 
alarms.

Table 1: Results of warning systems simulated for 
a half-sinusoidal steering profile

The active braking system was implemented 
to study the effects of braking for prevention 
of rollover. Two strategies are considered in 
this work: braking both the front wheels 
and braking the outer wheels. The system 
calculates the current LLTR value and app-
lies the brakes if the LLTR goes above the 
upper limit (0.8 in this case). It then holds 
the brakes until the vehicle is brought back 
to stable conditions (0.5 LLTR). The amount 
of total brake force in both strategies cor-
responds to a deceleration of 1.5 m/s2 for 
the sample ATV modelled in this work.
In order to simulate some real life charac-
teristics of braking, a brake force build-
up time of 0.3 s has been implemented. 
Furthermore, the braking system takes into 
consideration the implications of the fric-
tion circle. When the ATV is braking or 
accelerating, the gripping power of the tyres 
is used for longitudinal motion, as a result 
decreasing the amount of lateral force that 
can be created even at the same slip angles. 
Moreover, for the outer wheels braking, a 
brake force distribution ratio of 75:25 front 
and rear is applied.

In Figures 3 and 4, the ATV is simulated in 
the half-sinusoidal manoeuvre at 60 km/h 
and the effects of the two braking strate-
gies can be seen. Together with the effect of 
braking on LLTR, also shown are the brake 
force applied on each wheel. In Figure 3, it 
can be observed that the brake force applied 
by the system in the left front wheel is not 

constant and decreases at few points. This 
occurs because the system detects that the 
inner wheel cannot produce the maximum 
brake force without locking the wheels. 
Hence the system applies less amount of 
braking.     
        
The main advantage of the predictive war-
ning system is that it gives the driver extra 
time to take evasive actions to avoid rollo-
ver. Also, compared to the active braking 
system, the warning system is easier and 
less costly to implement. However, there are 
chances of false alarms occurring. Further-
more, in some cases the time from alarm to 
rollover might not be enough for the dri-
ver to perform an evasive manoeuvre. The 
active braking overcomes this problem. 
Amongst the two types of active braking 
system strategies, the outer wheels braking 
strategy gives the best result. As there is 
more normal load on the outer wheels, their 
grip increases which makes them more sui-
ted for braking. Moreover, by braking the 
outer wheels, a stabilising yaw moment is 
created that further reduces the rollover 
risk. In the case of both front wheels bra-
king, it is observed that the LLTR fluctuates 
(caused by a fluctuating brake force on the 
inner wheel due to insufficient grip) which 
might be problematic as the LLTR could 
reach high values. This is avoided in the 
outer wheels braking strategy.
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Tysk stats-TV och den fristående nättid-
ningen Tichys Einblick granskade nyligen 
tyska myndigheters gränsvärden för små-
partiklar och kväveoxider och deras följder 
för tysk bilism och bilindustri.

För småpartiklar i bilavgaser har EU satt 
gränsen 50 mikrogram per kubikmeter. Det 
är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För 
kväveoxider (NOx) gäller gränsen 40 mik-
rogram per kubikmeter = 0,00004 procent.

Gränserna bygger på uppskattningar 
från världshälsoorganisationen WHO utan 
några vetenskapliga belägg.

Det tyska miljödepartementet påstod 
2005 att för höga halter skulle leda till 
6 000 dödsfall i förtid och 50 000 förlorade 
levnadsår. Detta höjde den tyska miljöor-
ganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) 
raskt till 400-800 000 förtidiga dödsfall.

Sådana starkt överdrivna uppgifter pres-
sar nu Tysklands, Sveriges och världens 
bilindustri att sänka sina motorers parti-
kel- och NOx-utsläpp till nära noll.

Men gränserna motsägs av medicinsk 
expertis. Enligt professor Martin Hetzel 
vid Röda Korsets lungklinik i Stuttgart kan 
inga faktiska dödsfall påvisas som orsakade 
av just finpartiklar eller kväveoxider.

Tyska lungspecialisters ordförande dok-
tor Dieter Köhler ser inget bevisat orsaks-
samband mellan hjärt- och lungsjukdomar 

och låga partikel- och NOx-halter.
Han påpekar att rökare oftast lever länge 

trots att de får i sig över 10 000 gånger mer 
än EU:s gränsvärden). Det visar att model-
lerna har fel, betonar han.

Professor Matthias Klinger vid forsk-
ningsinstitutet Fraunhofer arbetar nära 
den plats i Stuttgart där de högsta NOx-
halterna mätts. Han menar att de medvetet 
mäts just där för att ge maximala värden. 
Bara en bit ifrån är värdena bara hälften.

PROFESSOR KLINGER KONSTATERAR att 
partikel- och NOx-halter är mycket högre 
inomhus utan att oroa någon. Att laga 
mat på en gasspis några våningar ovanför 
Neckarportens mätstation ger 1300 mikro-
gram per kubikmeter luft, runt 30 gånger 
högre än trafikens gränsvärden.

Men miljöorganisationen DUH bryr sig 
bara om trafiken. Dess ordförande Jürgen 
Resch åtalar tyska städer som inte klarar så 
låga gränsvärden och kräver att de förbju-
der eller begränsar dieseltrafik.

Över 20 större tyska städer står under 
åtal med absurt låga gränsvärden som 
måttstock.

Tyska städer och delstater värnar sina 
medborgares fria rörlighet och sina indu-
strier och arbetsplatser. Men DUH vill få 
folk att åka kollektivt.

Ökande kostnader tvingar tyska biltill-
verkare och leverantörsföretag att friställa 
tiotusentals anställda och att uppskjuta 
eller avbryta lovande utvecklingsprojekt 
för effektivare bilteknik.

DUH vill nämligen inte ha effektivare 
bilar. De vill inte ha några bilar alls.

Paralleller kan dras till Sverige med stark 
fordonsindustri och effektiv bilism, men 
bilfientliga politiker (inte bara MP), myn-
digheter (Naturvårdsverket, länsstyrelser, 
Fossilfritt Sverige) och intresseorganisatio-
ner (WWF, Greenpeace, Naturskyddsför-
eningen m fl).

Tege Tornvall, faktagranskande motorjournalist och tidigare chefredaktör för 
Fordonskomponenten, efterlyser en ärliga och faktabaserad debatt kring bilens 
utsläpp och konsekvenser av dem.

”Sådana starkt överdrivna 
uppgifter pressar nu  
Tysklands, Sveriges och 
världens bilindustri
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CLEPA Innovation Award 2019
För fjärde gången ska den europeiska samarbetsorganisationen för for-
donsindustrins leverantörer, CLEPA, dela ut sin ”CLEPA Innovation Award”. 
Det är en utmärkelse som tilldelas leverantör som utmärkt sig inom något 
av områdena miljö, trafiksäkerhet, samarbete, uppkoppling eller automa-

tion. Syftet med ”CLEPA Innovation Award” är att lyfta 
fram leverantörens roll och betydelse i automoti-
vekedjan. I år är utmärkelsen lite speciell eftersom 
den delas ut i samband med att CLEPA firar 60 år. 
Sista dag för nominering är 29 mars och 13 juni delas 
utmärkelsen ut under högtidliga former i Bryssel.

FKG och Bil Sweden 
i politikersamtal

FKG och Bil Sweden har efter gemensamma diskus-
sioner under 2018 inlett ett strategiskt samarbete inom 
opinionsbildning i gemensamma frågor med inriktning 
på fordonsindustri. 
Som ett första steg arrangerade organisationerna en ge-

mensam politikterträff i Riksdagshuset 30 januari. Riksdagsledamöter som 
sitter i trafik- och näringsutskotten, de utskott som bereder frågor som rör 
biltrafik och fordonsindustri, var huvudmålgruppen. Ett 20-tal riksdagsleda-
möter och politiska tjänstemän deltog i politikerträffen, som sammanfattas 
som bra och framför allt viktig från den samlade fordonsindustrins sida. Nu 
är det även klart att FKG och Bil Sweden kommer att samarbeta kring FKG:s 
strategiseminarium i april.
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Så många besökare förväntas till 
industri mässan i Hannover den 
1–5 april. Sverige är partnerland.

200
000

Industrimässan i Hannover
Sverige är officiellt partnerland till Hannovermässan 2019. Årets in-
dustrimässa arrangeras 1–5 april och förväntas locka över 200 000 
besökare från världens alla hörn. Drygt 5 000 utställare kommer 
att finnas på plats denna gången i den tyska mässmetropolen.

Temat för det svenska deltagandet och den svenska pavil-
jongen är ”Sweden – Co Lab, innovate with us!. Bakom temat 
ligger tanken om samskapande inom innovation i Sverige. Sverige 
ska profileras som en industriell hot-spot för innovation, forskning, 
testbäddar och trender, enligt projektledaren Business Sweden.

På grund av för få anmälda företag har FKG beslutat om att 
inte att ha någon specifik monter för svenska leverantörer till 
fordonsindustrin under mässan. Däremot deltar ett 
antal FKG-företag på egen hand.

Get new technology first
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