
Nr 2 • 2019  
Pris: 69 kr

Branschtidning från FKG – organisationen för  
Skandinaviens leverantörer till fordonsindustrin

FORDONS
KOMPONENTEN

 

FREDRIK SIDAHL

”Aldrig har det varit så tydligt  
– en hel industri står inför något 
helt annorlunda.”
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Möt några av årets talare 
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När ingen var intresserad tog 
DHL saken i egna händer

Fredrik Johansson,  
vd på Bewi som är 

ny medlem i FKG

Lastbilen som ska förändra
hela transportbranschen

Under våren ska T-pod rulla ut på vägarna i Jönköping utan någon människa ombord. 
Det är världspremiär för självkörande lastbilar på allmän väg.

Möt T-pod!

Den afrikanska  
bilbranschen har  
kallats världens  
mest underutvecklade.  
Läs om fyra uppstickare 
på sidan 21.
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ldrig har det varit så tydligt – en hel industri står 
inför något helt annorlunda. Skrindan med fyra 
hjul och en drivkälla blir uppkopplad, automatise-
rad, elektrifierad och fullproppad med mobilitets-
tjänster.

Detta ställer krav på industriell omställning och med den 
följer krav på anpassningsförmåga från fordonstillverkare 
enda ner på leverantörsled. Allt till den nya verkligheten. Runt 
hörnet finns både nya leverantörer och nya affärsmodeller, som 
mobilitet on-demand med märkeslösa fordon.

I denna transmission omvandlas fordonsindustrin till en 
leverantör av mobilitetstjänster och smarta, långsiktigt hållbara 
transportsystem. Det behövs ett nytt industriellt mind-set.

Kom ihåg mobiltelefonen, ja den går fortfarande att ringa 
med. Fordonen kommer också att gå att köra med, men den 
stora affären gör att själva grundidén blir underordnad.

Google, Apple, Amazon har fattat och vill göra bilen till en 
plattform vid sidan om resan. Vi pratar i dag om delningseko-
nomi och transporten som ett abonnemang etcetera. 

Jag hoppas resan för bilen – frihetssymbolen glänsande 
utanför huset, du minns de tre V-na, Volvo, Villa, Vovve till det 
självklara i framtiden, en ren transport med upplevelse alltid på 
plats när du vill, men aldrig parkerad i din ägo – blir mjuk så 
industrin hinner med lönsamhet att ställa om.

Under tiden måste vi komponenttillverkare fortsätta att göra 
det vi är bäst på, utveckla långsiktigt hållbara, klimatsmarta 
och resurssnåla komponenter. Men samtidigt måste vi vara 
lyhörda och ödmjuka. Vi behöver bli ”bäst” på att förstå vad 
mjukvaran, mobilitettjänsterna och vad framtidens flexibla 
och uppkopplade individer vill ha, allt för att kunna stötta våra 
kunder med deras val där själva körandet som sagt blir under-
ordnat. Vi ska se till att de kan erbjuda en bra, smart och håll-
bar mobilitets- eller transporttjänst.

På FKG:s och Bil Swedens strategiseminarium den 11 april 
kommer vi med hjälp av ledande branschpersonligheter att 
behandla megatrenderna och främst elektrifieringen, som 
påverkar leverantörens resa mot paradigmskiftet och kravet på 
industriell omställning. 

Vad händer när fordonstillverkaren inte tjänar sina tradi-
tionella pengar? Traditionella system görs av någon annan. 
Motorerna som allt kretsat kring stryps av lagkrav och omöjliga 
miljöekvationer. Volvo och BMW i South Carolina har ingen 
pressfabrik och snart blir OEM:erna till rena varumärken lad-
dade med en mix av komponenter; hård- och mjukvara, utveck-
lade och tillverkade av någon annan.

Skrindan behövs fortsättningsvis oavsett vem som äger den. 
Ett hjul behöver en upphängning och en stol behöver en kaross 
– vi blir inte arbetslösa, vi måste bara anpassa oss. Det handlar 
om anpassningsförmåga för kunna hänga med i den industri-
ella omställningen.

I mitten av april på vår egen dag av framtidsspaning hoppas 
jag att vi får lite bättre aning – vad är det som händer?

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

Utan spaning, ingen aning

A
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Ny riksdag och nygammal regering 
samt nya ledamöter i de beredande 
riksdagsutskotten. FKG har tillsammans 
med Bil Sweden haft ett första dialog-
möte med inbjudna riksdagsledamöter 
kring fordonsindustriella frågor samt 
svensk industri- och näringslivspolitik.

 M
ålsättningen är att dessa 
möten ska bli återkom-
mande.

– Vi är mycket nöjda 
med mötet och gläds över 

all positiv respons från deltagande riksdags-
ledamöter och politiska tjänstemän som vi 
fått, summerar Jessica Alenius, vice vd på Bil 
Sweden, och som tillsammans med organisa-
tionens vd, Mattias Bergman, och FKG:s vd 
Fredrik Sidahl företrädde den svenska for-
donsindustrin vid mötet i riksdagskvarteren.

Industriell omställning
Tema för det första dialogmötet var den 
svenska fordonsindustrins transformering, 
industriella omställning, och konsekvenser 
för den utifrån de rådande megatrenderna. 

Scanias koncernchef, Henrik Henriks-
son, öppnade upp genom att ge Scanias syn 
utifrån nuläge och förväntade strukturella 
förändringar för lastbilstillverkare och 
transportsystem inte minst ur ett hållbar-
hetsperspektiv. 

Naturligtvis följde många frågor efter 
Henrik Henrikssons inledning om bland 
annat  tyngre och längre fordon och om 
drivmedel. Även frågan om Sverige kan 
ta rygg på Tyskland sett till samarbetet 
mellan politik-myndigheter-akademi-
forskningsinstitut-näringsliv för att skapa 
konkurrenskraft och tillväxt. 

Tid för samtal
Över den efterföljande måltiden fortsatte 
bordsvisa diskussioner.

– Vid vårt bord diskuterade vi hur dagens 
drivmedelsbeskattning ska utformas vid ett 
allt större bortfall på grund av en allt större 
elbilsflotta. En annan fråga var om samar-
betet med skogsindustrin avseende biodriv-
medel, berättar Jessica Alenius.

FKG:s Fredrik Sidahl delar Jessica Aleni-
us intryck efter den första officiellt gemen-
samma aktiviteten.

– Tillsammans blir vi en starkare röst i 
det offentliga samtalet. Tillsammans kan vi 
också med emfas arbeta med att ge fordons-
industrin rätt förutsättningar i samhället. 
Mycket handlar om att genom, kalla det för 
utbildning med stöd av fakta, öka förståel-
sen för industrins betydelse för tillväxt och 
därmed välfärd, säger Fredrik Sidahl.

Riksdagens utskott
Samtliga riksdagsledamöter bjöds in, men 
ur ett fordonsindustriellt perspektiv är 
ledamöter i trafik-, närings-, utbildnings- 
samt miljö- och jordbruksutskotten speci-
ellt intressanta eftersom de beslutar i frågor 
som rör bilism, transporter och industri. 
Nu var intresset från dessa utskott stort.

Det var i fjol som diskussionerna mel-
lan FKG och Bil Sweden inleddes om ett 
fördjupat samarbete kring de fordonsindu-
striella frågorna inte minst för att ge dem 
ökad slagkraft i det politiska samtalet. Bil 
Swedens vd, Mattias Bergman, medver-

kade på FKG:s kombinerade styrelse- och 
strategimöte i juni varefter ytorna organi-
sationerna mellan har vidgats och kanaler 
öppnats upp.

Gemensam talan
På mötet konstaterade FKG:s rådgivare 
i Public Affairs, Göran Björklund, ” Att 
ingen annan för automotiveindustrins eller 
den fria mobilitetens talan om inte parter-
na för det själva”. Diskussionen som följde 
handlade om digital samverkan i opinions-
syfte, samverkansforum och mötesplatser 
för att med gemensam kraft kunna kom-
municera fordonsindustrins budskap.

Nu har denna gemensamma resa påbör-
jats – dialogmötet i riksdagen var det första 
medan nästa steg är att gemensamt arrang-
era ett strategiseminarium 11 april och där-
efter står ett nytt dialogmöte med riksdags-
ledamöter på tur i juni och i Göteborg. 

FKG och Bil Sweden kommer även att 
samverka kring Stora leverantörsdagen i 
oktober.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

Agerar tillsammans för 
svensk fordonsindustri

POLITIK

KEYNOTE. Henrik 
Henriksson, koncern
chef Scania, talade 
på FKG:s och Bil 
Swedens dialogmöte  
i riksdagen. 

Servo-pneumatisk lösning YHBP  
för balansering av alla slag

Du vill flytta stora laster ergonomiskt.
Du behöver säkra och exakta system.
Vi har rätt lösning för dig.

www.festo.com/yhbp

Ad_YHBP_93x133mm_se_V02.indd   1 06.02.2019   12:11:28

FO
TO

: G
Ö

R
A

N
 B

JÖ
RK

LU
N

D



NY FKG-MEDLEM

                Fordonskomponenten   2 / 2019  5

Infrastrukturprojektet Västlänken, whiskyfabrikanten Mackmyra och 
Volvo Cars – den minsta gemensamma nämnaren är inte helt uppen-
bar. Men alla har de av olika anledningar tagit hjälp av konsultföretaget 
WSP. 

– Många förknippar oss med transport och 
samhällsbyggnad, men vi jobbar även en 
hel del med industriprojekt, säger Tobias 
Ljunggren, Business Development Manager 
på WSP i Göteborg, placerad inom WSP 
Sveriges Automotive-sektor. 

WSP:s relation till fordonsindustrin är 
långvarig och går tillbaka till 1940-talet. 
I dag är deras tjänster bland annat efter-
frågade när det gäller automatiserade test-
system, exempelvis för att prova motorer, 
växellådor, hybridsystem med mera. 

– Vi har 30 års erfarenhet när det gäller 
testutrustningar, säger Tobias Ljunggren.

Han tar ett exempel. 
– Tänk dig ett företag som tillverkar 

tunga arbetsfordon för gruvindustrin eller 
liknande. Då blir kraven på tålighet höga 
och de vill försäkra sig om att fordonet hål-
ler måttet. Hur klarar sig till exempel väx-
ellådan om du kör i stark lutning, timme 
efter timme?

Det kan WSP ordna en skräddarsydd 
utrustning för att testa.

Ett fordonsrelaterat projekt som de har 
genomfört på senare tid rör utrustning för 
att skanna av vägar med 3D-kameror, där 

den insamlade informationen ska användas 
i utvecklingen av självkörande fordon. Med 
mera.

Kärnan i WSP:s testutrustningar är den 
egna mjukvaran ComTest.

– Kring den bygger vi upp den infra-
struktur som behövs, som mätsystem och 
liknande, säger han.

Tobias Ljunggren är förresten själv något 
av en produkt av fordonsindustrin. I botten 
är han ingenjör med inriktning på förbrän-
ningsteknik och aerodynamik, men han 
började sin bana som provningsingenjör på 
Scania. 

– Sedan gick jag vidare till Volvo lastvag-
nar och senare AVL (Anstalt für Verbren-
nungskraftmaschinen List), säger han.

2013 började han på WSP i Göteborg, 
som chef för en grupp el- och mekatronik-
konstruktörer i företagets industrisektor. 
Men rätt snabbt fick han en annan roll.

– Det fanns ett behov av att bredda sig 
och att hitta nya kunder. Eftersom jag hade 
jobbat med sälj på AVL blev det naturligt 
att jag tog hand om den delen, säger han.

WSP Sverige är nya som medlemmar i 
Fordonskomponentgruppen. Tjänsteföreta-
gen duggar annars inte direkt tätt i organi-
sationen, men Tobias Ljunggren har en klar 
idé om varför det är bra att vara med.

– Underleverantörsindustrin är stor i 
Sverige. Jag vill kunna höra bruset från den 
branschen, så att vi inte missar någonting.

Enligt Tobias är en av WSP:s styrkor att 
de kan assistera med i princip allt som ett 
industriföretag behöver. De kan ta fram 
rätt utrustning och ge råd om konstruk-
tion och innovation med mera. Men med 
koncernens bredd kan de till exempel även 
konstruera och projektera lokalerna som 
utrustningen ska stå i.

Lyssnar efter 
branschens brus
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Underleverantörsindustrin 
är stor i Sverige. Jag vill 
kunna höra bruset från den 
branschen, så att vi inte 
missar någonting.

– Vi är en one-stop-shop som kan fixa 
det mesta, säger han.

Ni vill bredda er industriverksamhet – 
några särskilda produkter eller segment?

– Vi vill nå ut till företag inom industrin 
som behöver hjälp med tekniska lösningar 
framförallt inom mekatronik, automation 
och mjukvaruutveckling.

Kan du ge ett exempel?
– Just nu jobbar vi till exempel med 

en kund som utvecklar helautomatiska 
toaletter, sådana som finns ute på gatorna 
i många städer. Men det kan handla om 
tillverkning av vad som helst … allt från 
små spiralfjädrar och skruvar till styrväx-
lar eller karossdelar. Alla företag som har 
behov av att testa och prova är högintres-
santa för oss.

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

Helikopterperspektiv. WSP är nya som medlemmar 
i FKG, bland annat har de gått med för att lära känna 
den svenska underleverantörsindustrin lite närmare.
”Vi vill bredda vårt nätverk, få mer kunskap om bran
schen och synas lite mer”, säger Tobias Ljunggren, 
Business Development Manager på WSP.
FOTO: JEANETTE LARSSON

WSP
Varumärkets historia startade 1969, 
då under namnet Willams Sale Partner
ship. Den svenska delen av koncernen 
går tillbaka till 1938, då teknikkonsult
företaget Jacobson & Widmark (J&W) 
grundades i Stockholm, huvudsakligen 
inriktade på byggindustrin. 2001 blev 
J&W förvärvade av WSP, som 2012 i 
slogs samman med Kanadensiska Geni
var. Den nya koncernen valde att fort
sätta verka under varumärket WSP.

2014 förvärvades även det amerikan
ska företaget Parsons Brinckerhoff med  
14 000 medarbetare. I dag har WSP 
Global 48 000 medarbetare och räknas 
som det femte största teknikkonsultfö
retaget i världen. Huvudkontoret ligger 
i Montreal. Industriella projekt utgör 
cirka 11 procent av omsättningen. WSP 
Sverige har cirka 5 000 medarbetare 
och omsätter runt 5,7 miljarder (2017). 
Företaget medverkar i Campus Lundby, 
Volvos globala utvecklingscentrum för 
framtidens transportlösningar.

TOBIAS LJUNGGREN

Yrke: Business Development  
Manager.
Ålder: 45 år.
Bor: Hönö i Göteborgs skärgård.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Vindsurfning.
Håller på: Frölunda Indians.
Kör: Volvo XC 70, 2016.
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worldwide

Idéer i gjuteriform
NEWCAST är världens viktigaste plattform 
för innovativa gjuteriprodukter. Höjdpunkten 
är prisutdelningen av NEWCAST-Awards. 
Mässan kompletteras med föredrag och 
diskussioner på NEWCAST-Forumet.

Precision inom gjutning
Den internationella fackmässan visar 
precisionsteknik, från fingjutkomponenter 
för medicinteknik till stora gjutdelar för 
maskiner och anläggningsindustrin.

Välkommen till Düsseldorf!

newcast.com
tbwom.com

EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS

Metals

Tysk-Svenska Handelskammaren

Valhallavägen 185 _ Box 27104 _ 102 52 Stockholm

Tel. +46 (8)665 18 20

messe@handelskammer.se

www.handelskammer.se
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– Vår mobilitet och våra transportsystem 
står inför ett omfattande paradigmskifte 
med ny teknik och nya affärsmodeller driv-
na av krav på hållbarhet och anpassning till 

ökad urbanisering. Vill man vara med på 
framtidsresan, så är det bra att delta, 

hälsar Fredrik Sidahl som tillsam-
mans med FKG-kollegan Peter 
Bryntesson och Bil Swedens 
Mattias Bergman och Jessica 
Alenius arbetat fram seminarie-

programmet.
Paradigmskiftet kommer förmod-

ligen att ha vida konsekvenser för såväl 
fordonstillverkare som för leverantörer. 
Vilka de konsekvenserna kan vara ska det 
diskuteras och sias om på strategiseminariet.

Martin Larsson, konsult och specialist 
på fordonsindustri hos Deloitte inleder 
med att tala om framtiden för värdekedjan 
inom automotive. Därefter tar Volkswagen 
Groups Claes Jerveland över för att ur ett 
tillverkar- och distributionsperspektiv tala 
om hållbar mobilitet och VW:s syn på det.

Framtidens mobilitet
Ännu en framtidsspaning svarar konsult-
duon Martin Cardell och Marie Fossum 
Strannegård från EY för när de kommer att 
tala om framtidens mobilitet och konse-
kvenser av elektrifiering. Regelbundet kart-
lägger EY strömningar i fordonsvärlden.

Denna spaning konkretiseras ytterligare 
av Tom de Vleeschauwer, konsult från IHS 

Laddat strategiseminari um om el

”Electrification drives the future” är temat 
för FKG:s och Bil Swedens gemensamma 
strategiseminarium 11 april i Stockholm.

Markit, när han kommer att tala om hur nol-
lemissionssamhället, ZEV Planet, kommer att 
driva på e-mobilitet.

Utvecklingsbolaget CEVT är en allt vikti-
gare aktör i den svenska fordonsindustrin. På 
seminariet kommer vd Mats Fägerhag att tala 
om krav på omdefiniering av fordonsteknolo-
gin. Scania har redan påbörjat en transforme-
ring från lastbilstillverkare till en leverantör 
av hållbara transporter. Detta kommer Åsa 
Pettersson, ansvarig för Public Affairs och 
hållbarhetsfrågor på Scania, att tala om.

5G och elektrifiering
På det sista seminariepasset kommer Ericsson 
och Energimyndigheten att tala om dels 5G, 
dels elektrifiering i ett större sammanhang. 
Det är Torbjörn Lundahl, Ericsson, respektive 
Robert Andrén, Energimyndigheten.

Årets strategiseminarium leds av Lina 
Galow, medan ett medley mellan Fredrik 
Sidahl och Mattias Bergman inleder och avslu-
tar seminariet.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

Paradigmskiftet kommer 
förmodligen att ha vida 
konsekvenser för såväl 
fordonstillverkare som 
för leverantörer. Vilka de 
konsekvenserna kan vara 
ska det diskuteras och sias 
om på strategiseminariet.

11 april

AUTOMOTIVE STRATEGY SEMINAR

Åsa Pettersson.
FOTO: SCANIA

Lina Galow. Mats Fägerhag.
FOTO: CEVT

Martin Cardell.
FOTO: EY
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Developing and producing metal 
components for the automotive 
industry of tomorrow.
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AUTOMOTIVE STRATEGY SEMINAR

 I den snabba utveckling vi ser inom 
fordonsindustrin kring framförallt 
elektrifiering av drivlinor och upp-
koppling, men även på lite sikt auto-
nom körning på kommersiell basis, så 

ser Deloitte ett antal olika scenarion som 
påverkar både fordonstillverkare, OEM, 
och leverantörer i olika grad, enligt Martin 
Larsson. 

– Att förutsäga framtiden är som vanligt 
vanskligt och man ska nog vara ödmjuk 
inför den osäkerhet som finns just i for-
donsbranschen. Där försöker många 
spelare från olika håll positionera sig och 
söker efter nya affärsmodeller och lönsam-
het i denna omställning. På Deloitte har vi 
därför definierat några tänkbara scenarion 
som vi i vår forskning funnit realistiska 
och kunnat underbygga med siffror, säger 
Martin Larsson. 

– Rollerna som vi ser på en tidshorisont 
mellan nu och 2025 utgår från OEM:s 
förmåga/vilja att dra nytta av dels ny tek-
nologi och funktioner som morgondagens 
fordon kan erbjuda, dels maktbalansen och 
inflytande från OEM i ena änden på skalan 
och leverantörer och utomstående spelare i 
den andra, fortsätter han.      

Konsekvenser för traditionell teknik
Då måste man ställa sig frågan vad är kon-
sekvenserna av detta för den nuvarande 
leverantörsstrukturen, samt är svenska 
leverantörer införstådda med dessa?

– Om man som leverantör har en stor del 
av sin affär beroende av komponenter och 
system för traditionella drivlinor, bränsle- 
och avgassystem så ser det inte så ljust ut 
i det längre perspektivet, svarar Martin 
Larsson. 

Enligt honom kan konsekvenserna vara 

Deloitte ser vinnare och f örlorare i omställningen
Revisions- och konsultjätten Deloitte 
är på ständig spaning i fordonsbran-
schen. På FKG:s strategiseminarium 
kommer deras fordonsindustriella 
expert, Martin Larsson, att leverera en 
framtidsspaning med särskild inrikt-
ning på industriella konsekvenser vid 
ett teknikskifte.

flera; dalande försäljningsutveckling av 
befintligt produktutbud, behov av att hitta 
nya samarbetspartners, konsolidering av 
bolag på marknaden, behov av ökad digi-
talisering för att kunna utveckla produkter 
billigare och snabbare samt, inte minst, för-
ändring av kompetenser som man kommer 
behöva för att möta dessa utmaningar.

– Jag tror att många inser utmaningarna 
men också kämpar med hur förändra en 
verksamhet som fungerat väl under lång 
tid. Att i sin egen produktutveckling och 
produktion dra nytta av moderna teknolo-
gier i större omfattning kräver en föränd-
ring av verksamheten på många plan och 
där kan det vara klokt att ta hjälp, inte bara 

tekniskt utan minst lika viktigt föränd-
ringsmässigt för organisationen och indivi-
derna som berörs.

Våga tänka nytt
Martin säger att beroende på vilket fokus 
man har som leverantör, så kommer det 
för många finnas all anledning att se över 
flera områden i sin verksamhet. Det mest 
uppenbara är naturligtvis produktportföl-
jen. 

– Om man idag är beroende av intäkter 
från ICE-fordon där kurvorna för både 
efterfrågan och pris pekar nedåt. Då kan 
det vara smärtsamt, men man måste våga 
ifrågasätta sin verksamhet i ljuset av den 
snabba utvecklingen i branschen och de 
krav samhället ställer på transporter och 
mobilitet. 

Enligt Deloitte kommer omställningen 

Det kan vara smärtsamt, 
men man måste våga 
ifrågasätta sin verksamhet 
i ljuset av den snabba 
utvecklingen i branschen.

att kosta på för 
dem som vill vara 
med även i fram-
tiden.

– För att posi-
tionera sig för den 
förändrade efter-
frågan vi kan se 
kommer i närtid 
lär många företag 
behöva investera 
i nya produkter 
och tjänster, sam-
tidigt som man måste uppehålla försäljning 
i traditionella områden. I en sådan situation 
finns det stor risk för tillfällig svacka i lön-
samheten som man bör vara beredd på. Att 
göra ingenting är dock inte ett alternativ 
för den som vill överleva och fortsätta vara 
en spelare i det framtida ekosystemet kring 
fordon och mobilitet.

 Om man som leverantör å andra sidan 
har påbörjat eller redan etablerat ny verk-
samhet som kan förse industrin med 
teknologi eller tjänster kring exempelvis 
batterier, sensorer, datahantering, infotain-
ment och uppkoppling etcetera, så kan man 
förvänta sig stora ökningar i efterfrågan 
och en ljus framtid kommande år, enligt 
Deloittes framtidsspaning.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

I dag, i morgon. Leverantörer 
som är beroende av traditionell 
teknik kan behöva tänka om, 
menar Martin Larsson, fordons
industriell expert på Deloitte. 
De som däremot anpassat sig 
till den digitala tekniken kan 
förvänta stor efterfrågan.
FOTO: UNSPLASH/PEXELS

Martin Larsson.

Om man som leverantör 
har en stor del av sin affär 
beroende av komponenter 
och system för traditionella 
drivlinor, bränsle- och 
avgassystem så ser det 
inte så ljust ut i det längre 
perspektivet.

11 april
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HUR BRA ÄR  
DINA KUNDERS 

PROGNOSER?
Få total överblick och kontroll över 

din leveransplanehantering.
www.pipechain.com
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Myndigheten som spelar en viktig rol l i elektrifieringen
Energimyndigheten har en central roll i 
att leda omställningen av transportsys-
temet mot fossilfrihet och i synnerhet 
elektrifiering. 

 R
obert Andrén är nytillträdd 
generaldirektör för denna 
framtidsmyndighet. Robert 
och hans tjänstemän på myn-
digheten har ett helhetsgrepp 

på energi- och klimatfrågorna, alltifrån 
grundforskning till affärsutveckling och 
kommersialisering, med bland annat 
ett samordnande ansvar för ett fossilfritt 
transportsystem och av laddinfrastruktur. 

Viktiga pusselbitar för att Sverige ska 
kunna nå målet i visionen om att bli värl-
dens första fossilfria välfärdsnation.

– Det kommer vi absolut att klara. För att 
transportsektorn ska bli fossilfri är elektri-
fiering en viktig pusselbit, tillsammans med 
biodrivmedel och ett mer transporteffektivt 
samhälle, inleder Robert Andrén. 

– Elektrifierade transporter ökar energief-
fektiviteten, minskar lokala utsläpp och inne-
bär nya möjligheter för exempelvis godsdist-
ribution i urbana miljöer. Batterier kommer 
bli en avgörande komponent för samhällets 
energiomställning, både i transportsektorn 
och övriga energisystemet, fortsätter han. 

Sverige i framkant
Enligt Robert Andrén har Sverige alla 
förutsättningar att ta en ledande roll inom 
batteriområdet. 

– Vi har bra förutsättningar där lad-
dinfrastrukturen för publik laddning av 
personbilar är relativt väl utbyggd och en 
avreglerad marknad för elbilsladdning. 

Men elnäten i en del starkt växande tätor-
ter är idag starkt belastade. Effektfrågan till 
följd av ökad urbanisering och nya elinten-
siva industrier behöver noga följas. 

– Spännande nya innovativa lösningar 
undersöks idag som kan bidra till den 
framtida elektrifiering på ett hållbart sätt, 
säger han. 

 
Kommer ta en ledande roll
Energimyndigheten kommer att ta en ledan-
de roll i energiomställningen på många olika 
sätt utifrån sin ”verktygslåda”. Här finns 
olika stöd i och till elektrifieringsutveckling-
en, såväl teknisk forskning runt fordon och 
elsystem som samhällsplanering och stads-
utveckling för det förändrade energisyste-
met och det fossilfria välfärdssamhället. 

– Vår forsknings- och innovationskraft 
spänner från nyfikenhetsbaserad grund-
forskning till demonstrations- och pilot-
projekt, men också till analysunderlag och 
synteser av kunskapsläget och innovations-
fronten, säger Andrén. 

Fokus på ökad samverkan
Eftersom samhällsutmaningarna blir allt 
mer integrerade har myndigheten stort 
fokus på ökad samverkan. Både för egen 
del tillsammans med andra myndigheter, 
lokala och regionala offentliga aktörer, 
näringsliv och akademi. 

– Vi möjliggör även samverkansplattfor-
mar för andra att träffas, som kompetens-
centrum, doktorandnätverk och innova-
tionskluster. Sverige har en stark industri 
inom fordonssektorn och vi ser spännande 
nya kraftsamlingar inom näringslivet som 
ger goda möjligheter att både ställa om 
transportsystemet i Sverige men också 
exportera konkurrenskraftiga produkter 
och tjänster, säger Robert Andrén inför sin 
medverkan på FKG:s och Bil Swedens stra-
tegiseminarium 11 april.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

I dag, i morgon. Robert 
Andrén, nytillträdd  
generaldirektör på Energi
myndigheten, tror att 
Sverige kommer att bli 
världens första  
fossilfria nation.
FOTO: PIA NORDLANDER

”För att transportsektorn 
ska bli fossilfri är elektri-
fiering en viktig pusselbit.”

AUTOMOTIVE STRATEGY SEMINAR 11 april
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M
otorsågar och spisar tänker 
några. Andra är mer inne 
på motorcyklar. Husqvarna 
startade sin mc-tillverkning 
redan 1903 och tävlar med 

Triumph och Harley Davidson om att ha 
världens äldsta varumärke för hojar. Idag 
är det dock Österrikiska KTM som tillver-
kar och säljer motorcyklar under varumär-
ket Husqvarna.

”Vi är störst i världen”
Men på 2000-talet har en helt annan av före-
tagets produkter tagit världen med storm, i 
alla fall de gräsrika delarna av Europa.

– I dag vill vi gärna hävda att vi är störst 
i världen på utomhusrobotar, säger Claes 
Pihl, vice president Robotics and Digital 
Solutions på Husqvarna Group.

Han syftar framför allt på robotgräsklip-
paren, en produkt som funkar lika bra i 
minimala radhusträdgårdar som på flyg-
platser, golfbanor och i parker.

– Ja, fast har du en golfbana räcker det 
inte med en, säger Patrik Jägenstedt, Direc-
tor Primary Development.

De klarar cirka 5 000 kvadratmeter per 
styck, men går att  samköra för att klippa 
betydligt större områden.

Allt som har med robotiserade fordon 
och digitalisering att göra är starkt i fokus 
för Husqvarna Group. Till exempel är de 
– tillsammans med bland andra Chalmers 
och Mälardalens folkhögskola – invol-
verade i ett Vinnova-finansierat forsk-
ningsprojekt som tittar på användandet av 
robotar  för insamling av sopor i bostads-
områden.  

– Och de senaste modellerna av våra 
robotgräsklippare och bevattningssystem 
går att koppla ihop med smarta hem-sys-
tem som Google Home eller Alexa, säger 
Patrik Jägenstedt.

Det gör att maskinerna numera går att 
styra med rösten från köket och även kan 
hämta in information från vädersajter, för 
att anpassa sig efter om det är torrt eller 
fuktigt ute på tomten.

Nyfikna på självkörande bilar
Ultrasensorer, vision-system och andra 
teknologier som förknippas med självkö-
rande bilar är också högintressant, enligt 
Claes Pihl och Patrik Jägenstedt, liksom 
olika partners och startups i samma nisch.

– Jag skulle vilja påstå att vi är rätt nyfik-
na av oss, säger Claes Pihl.

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

Tillverkare av självkörande fordon har  många utmaningar att brottas med. Som 
att bilarna på ett säkert sätt skall navigera till slutdestinationen, även om någon 
korsar gatan lite slarvigt. Saker som Husqvarna inte behövde bekymra sig lika 
mycket om när de lanserade villaägarens bästa vän: robotgräsklipparen.

Husqvarna  
blickar inte 
bakåt

”I dag vill vi gärna hävda 
att vi är störst i världen på 
utomhusrobotar.”

HUSQVARNA GROUP

Företaget grundades 1689, då under namnet 
Husqvarna Vapenfabriks AB. Enligt ett kungligt 
dekret under Karl den XI:s regeringstid fick de 
börja tillverka vapen åt den svenska armén. Sedan 
dess har Husqvarna tillverkat allt från kpistar och 
motorcyklar till symaskiner och spisar, med mera. 
Motorcykelverksamheten drivs i dag av öster
rikiska KTM. 

Husqvarna experimenterade redan på 
1950talet med mikrovågsteknik och anses som 
en av pionjärerna när det gäller mikrovågsugnar.

Från 1978 till 2006 ägdes företaget av Electro
lux. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm 
men det är i Huskvarna i Jönköpings kommun,  
som en stor del av produktutvecklingen finns och 
tillverkning av bland annat professionella motor
sågar, röjsågar och trimmers sker. Men de har 
även utvecklingsanläggningar i till exempel Ulm 
(Tyskland),  Charlotte (USA), Changzhou (Kina)  
och i Kawagoe (Japan). Husqvarna Group har cirka 
13 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder. 
Med säljkontor och liknande inräknat har de 
representation i 43 länder. Husqvarna Group är 
noterat på Stockholmsbörsen. 
FOTO: JEANETTE LARSSON

PATRIK JÄGENSTEDT
Ålder: 45 år.
Yrke: Director Primary  
Development.
Bor: Tenhult.
Familj: Fru och fem barn.
Intressen: Robotgräsklip
pare och löpträning.
Lyssnar på: House.
Kör: Citroën C4 Grande 
Picasso, 2010.

CLAES PIHL
Ålder: 49 år.
Yrke: Vice president Robo
tics och Digital Solutions.
Bor: Jönköping.
Familj: Sambo och två 
barn.
Intressen: Golf, båtliv och 
tennis.
Lyssnar på: Från klassiskt 
till rock.
Kör: BMW 5serien, 2016.

SJÄLVKÖRANDE
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När Deutsche Post DHL ville ha ett elfordon, anpassat efter sina egna 
standarder, visade de klassiska tyska biltillverkarna noll intresse. 
Det skulle de inte ha gjort, för istället för att sitta och vänta på bättre 
tider skapade DHL sitt eget elbilsmärke: Streetscooter.

DHL FIXADE 
SIN EGEN BIL

grundades före-
taget, med den 
drivande idén att 
ta fram ett noll-
emissionsfordon, 
skräddarsytt för 

tyska postens egna behov. Fem år senare 
var serieproduktionen i gång och i dag har 
de 7 000 hemgjorda paketbilar och har 
kunnat rangera ut en mängd gamla diesel-
drivna Volkswagen Caddy, deras tidigare 
husmodell.

– Oerhört irriterande, tyckte Volkswa-
gens tidigare vd, Mattias Müller när han 
kommenterade saken för Reuters för några 
år sedan.

Sedan dess har Streetscooter gått vidare. 
I dag har de inte bara fordon som passar 
dem själva. De har en modellserie kallad 
Work – flakmodeller med eller utan skåp 
– som är lämpade för flera typiska bran-
scher som använder lätta transportfordon. 
De har även en modell med kylaggregat 
– Work Cool – som är nischad för livsmed-
elsleveranser.

Dessutom har de utvecklat två- och 
trehjuliga elcyklar för att brevbärarna ska 
kunna ta sig fram snabbt.

Alla komponenter köps in från olika 
underleverantörer och sätts ihop i fabriken 
i Aachen. Ett hopplock av delar alltså, från 
leverantörer som Bosch, Ford, PTC och 
många andra.

Idén att utveckla en elbil som passar för 
sina egna behov, och sedan även göra det 
till en säljbar produkt, har fått mycket upp-
märksamhet. Något som Streetscooters vd 
Achim Kampker verkar tycka är lite löjligt. 

Varför skulle de inte kunna göra det?
– Alla spännande framtidsidéer kommer 

inte från Silicon Valley, även vi här i Tysk-
land kan göra sånt.

Hur tänkte ni när ni drog igång?
– Vi ville utveckla en innovativ produkt 

som gick att tillverka till konkurrensmäs-
siga priser här hemma.

Vad fick ni för reaktioner?
– Många talade om för oss att det där 

kommer inte att funka. Men med Streets-
cooter har vi visat att det faktiskt går.

Något nytt på gång?
– Ja, bland annat håller vi på att utveckla 

ett fordon som drivs med bränsleceller. 
Och så arbetar vi intensivt med teknik för 
självkörande bilar.

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

2010

HALLÅ DÄR 

Daniel Adolfsson! 

Vd för nystartade Adayservice som 
levererar, monterar och hämtar  
möbler. 

Ni har satsat på en Streetscooter Work som 
firmabil?

– Ja, dels ville jag ha en hållbar transportlösning, 
dels ville jag ha en bil med lagom stort lastutrym-
me. Och den funkar riktigt bra. Under den kallaste 
perioden på året klarade den åtminstone tolv mil.

Var fick du tag på bilen?
– Via ett företag som importerar från Tyskland. 

Det gick lätt att få hem den, fast sedan tog det 
någon månad innan den var registrerad och klar. 

Vad kostade den?
– Cirka 420 000 efter att jag dragit av momsen. 

Då är importkostnaderna på cirka 20 000 inräknade.
Du jobbade tidigare som finanschef och 

varuhuschef på Ikea, varför hoppade du av?
– Det har jag frågat mig själv ibland, men jag 

ville prova något nytt och samtidigt skapa något 
som gör skillnad för miljön. Vår idé är att minska 
transporterna genom att leverera och montera nya 
möbler, och även ta hand de gamla möbler som 
ska återvinnas. Allt det gör vi på en enda resa.
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STREETSCOOTER
Basmodellen Work är framhjulsdriven och finns att få med 
två olika motoreffekter: 48 kW (65 hk),  39 kW (53 hk). Topp
farten är på 85 kilometer och räckvidden 10 till 20 kilometer. 
Grundpriset för en Work är på drygt 40 000 Euro, men enligt 
Streetscooters hemsida ligger den närmaste återförsäljaren i 
Oldenburg i norra Tyskland, cirka 50 mil söder om från Malmö.

ELEKTRIFIERING
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Det blir allt vanligare att arbetsgivare 
begär att arbetstagare ska visa ett 
utdrag från belastningsregistret. Det 
kan för många upplevas som integri-
tetskränkande. Men kan ett bolag 
kräva att en arbetssökande eller en 
anställd visar ett registerutdrag?

Det blir allt vanligare att bolag kräver att 
arbetssökande visar registerutdrag. Inom 
vissa begränsade delar av arbetsmarkna-
den, till exempel inom barnomsorg och kri-
minalvård, är det obligatoriskt att kräva ett 
registerutdrag i samband med erbjudande 
om anställning. Det innebär inte att andra 
arbetsgivare idag är förhindrade att begära 
sådana utdrag. Tvärtom är området oregle-
rat, vilket innebär att bolag är fria att som 
förutsättning för en anställning begära ett 
utdrag från arbetssökanden.

Kan man begära utdrag ur belastnings-
registret under anställningen?
Det förekommer även att bolag kräver att 
anställda under anställningen visar ett regis-
terutdrag. Då detta inte är reglerat i lag, 
finns det i och för sig möjlighet att göra så. 
Det ska dock göras med försiktighet efter-
som en anställd inte på samma sätt som en 
arbetssökande kan välja att avstå från att 
visa ett sådant utdrag. Frågan ställs framfö-
rallt på sin spets om den anställde vägrar. 
Arbetsgivaren måste då göra en avvägning 
mellan sitt intresse av ett utdrag och arbets-
tagarens intresse av att skydda sin person-
liga integritet.

Framtida förbud mot registerkontroller
De senaste årens stora ökning av registerut-
drag har väckt frågor om i vilken utsträck-
ning denna möjlighet ska finnas och hur 
den enskildes rätt till personlig integritet i 
arbetslivet ska tillvaratas. Detta har lett till 

”De senaste årens stora 
ökning av registerutdrag 
har väckt frågor om i 
vilken utsträckning denna 
möjlighet ska finnas…”

att regeringen bereder ett nytt lagförslag 
som förbjuder arbetsgivare att ställa krav på 
registerutdrag utan stöd i lag. Det pågår för-
närvarande en utredning om vilka lagliga 
möjligheter till registerkontroll som ska fin-
nas om ett förbud införs. Utredningen ska 
redovisas den 31 april i år. 

Utredningen kan komma att leda till ett 
förbud som skulle innebära att de flesta 
arbetsgivare i betydligt mindre utsträckning 
kan begära utdrag från belastningsregister. 
Men vill ett bolag göra bakgrundskontroller 
för att till exempel komma åt uppgifter om 
brott finns bland annat ett flertal webbtjäns-
ter för detta. Troligen kommer alltså bak-
grundskontrollerna inte att upphöra trots ett 
förbud mot registerkontroller. Som arbetsgi-
vare gäller det dock att gå varsamt fram och 
inte använda möjligheterna utan eftertanke.

EMMELIE TEDFELT och SIRI ÅHLMANS, 
jurister på FKG-partnern Setterwalls, 
ger vägledning.

Utdrag ur belastningsregistret  
– vad gäller egentligen?

w

JURISTEN 
SVARAR

Har du nya smarta idéer som kan göra framtidens personbilar och tunga fordon 
säkrare och mer miljövänliga? I så fall ska du uppmärksamma de utlysningar som 
finns inom FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

– De övergripande målen är att minska vägtransporternas miljöpåverkan samt 
minska antalet skadade och dödade i trafiken, säger Christina Kvarnström, pro-
gramledare på Vinnova.

FFI är ett samarbete mellan staten och for-
donsindustrin där man gemensamt finan-
sierar forskning, innovation och utveckling 
inom miljö och säkerhet. Visionen för FFI 
är att Sverige ska ha en fortsatt konkurrens-
kraftig fordonsindustri med ledande forsk-
ning och innovation riktat mot säkra och 
miljöeffektiva transporter.

Programmet star-
tade år 2009 och 
bygger vidare på 
tidigare fordons-
forskningspro-
gram där staten 
och industrin hade 
samverkat sedan 
början av 1990-
talet. Utvärdering-
ar har pekat på att 

samarbetet har varit mycket givande för alla 
inblandade aktörer och bland annat lett till 
stärkt kompetens och ökad innovationsför-
måga, långsiktiga och strategiska satsningar 
samt utveckling av både nya och befintliga 
samarbeten och innovationsmiljöer, samt 
resulterat i nya produkter och tjänster. 

De olika parter som samverkar är Vin-
nova, Trafikverket, Energimyndigheten, 
Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group 
och Fordonskomponentgruppen (FKG) och 
målet är att stärka svensk fordonsindustris 
konkurrenskraft, och ge fordonsindustrin 
och vägtransportsystemet en hållbar inrikt-
ning genom problemdriven, samfinansierad 
forskning, utveckling och innovation. 

– Samarbetet är viktigt efter-
som utvecklingen inom väg-
transporter och svensk for-
donsindustri har stor betydel-
se för hållbar tillväxt i Sverige, 
säger Christina Kvarnström.

Samarbetet finansierar 
gemensamt forskning, innova-
tion och utveckling inom miljö 
och säkerhet. Satsningen innebär 
forskning och utveckling för cirka 1 miljard 
kronor per år, varav cirka hälften finansie-
ras med statliga medel.

Största delen av budgeten för program-
met Fordonsstrategisk forskning och inno-
vation, 75 procent, går till innovationspro-
jekt inom de fem permanenta delprogram-
men. Resten går till strategiska satsningar. 
En strategisk satsning är en möjlighet för 
FFI:s styrelse att under en begränsad peri-
od stärka upp ett specifikt område med sär-
skilda medel.

DEN SOM ÄR intresserad av att söka finan-
siering kan börja med att gå in på Vinnovas 
hemsida och se över vilka projekt som är 
igång och om den idé man har är gjord förut.

– Vi stödjer inte enskilda företag men 
vi stödjer forskning och innovation så alla 
kan söka. Men man kan alltså inte söka för 
utveckling och förbättring av en befint-
lig produkt utan det måste vara något nytt. 
Många av projekten bygger på en samver-
kan mellan olika företag, högskolor eller 
organisationer, säger Christina Kvarnström.

Sök pengar till forskning 
kring miljö och säkerhet

Om man har en idé kan man kontakta 
FKG och diskutera vidare.

– Vi agerar gärna bollplank och kan även 
hjälpa till med ansökning och annat, säger 
Peter Bryntesson på FKG.

Forsknings och innovationsprogrammet 
tar sig an aktuella samhällsutmaningar 

genom att driva utvecklingen mot 
ett hållbart, säkert vägtransport-

system och en konkurrens-
kraftig fordonsindustri.

– Det är av stor vikt att 
utveckling och produktion av 
kunskap, kompetens och for-
don fortsättningsvis sker i Sve-

rige samt att stärka den interna-
tionella konkurrenskraften. 

Många av de utmaningar som finns 
inom områden som miljö, säkerhet, tillgäng-
lighet och framkomlighet kan enbart hante-
ras genom att olika teknikområden, samhäll-
strender och aktörer förs samman för gemen-
samma insatser. Genom att anamma ett 
sådant angreppsätt ska FFI även i framtiden 
vara med och stärka svensk fordonsindustris 
konkurrenskraft, bidra till nollvisionen och 
minska vägtransportsektorns miljöpåverkan. 

De trender som behandlas är globalise-
ring, urbanisering, klimatförändringar och 
resurseffektivitet, digitalisering, automatise-
ring, elektrifiering och förnybara drivmedel 
samt tjänstefiering.

Så ansöker ni inom FFI

Ansökan lämnas elektroniskt genom Vin-
novas ansökningsportal, Intressentportalen. 
Undantaget är delprogrammet Energi och 
miljö där ni söker via Energimyndighetens 
ansökningsportal.

Innan ni ansöker behöver ni läsa instruktio-
nerna för ansökan.

Den beskriver vad ni kan söka för, vilka 
dokument ni behöver för att ansöka, hur ni 
fyller i dem och hur bedömningen görs. Do-
kumentet innehåller också information om 
hur beviljade projekt sedan rapporterar, både 
under projektets gång och vid projektavslut. 
Ansökan bedöms enligt fasta bedömnings-
kriterier som ni hittar i dokumentet Söka och 
rapportera inom FFI, bilaga 1. Läs igenom 
den innan ni skickar in er ansökan.

FFI:s övergripande mål är att
•  Minska vägtransporternas miljöpåverkan
•  Minska antalet skadade och dödade i trafiken
•  Stärka den internationella konkurrenskraften

FFI:s verksamhet har fokus på klimat, miljö och säkerhet. Verksamheten är indelad i fem permanenta 
områden – delprogram. Dessa styrs av varsin färdplan. Dessutom finns kortare satsningsområden som 
gemensamt kallas för strategiska satsningar och dessa har alla en egen programbeskrivning. 

Delprogram inom FFI

– Energi och miljö
– Trafiksäkerhet och au-

tomatiserade fordon
– Elektronik, mjukvara 

och kommunikation
– Hållbar produktion
– Effektiva och uppkopp-

lade transportsystem

Kommande  

utlysningstillfällen 

stänger den 11 juni 

och 10 december 
2019.
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Läs om projektet  
som blev verklighet  
genom FFI.
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DB Schenker ska tillsammans med 
Einride testa världens första förarlösa 
och eldrivna lastbil, T-pod, på allmän 
väg i Jönköping.
–  Det är väldigt spännande och något 
som kommer att förändra hela trans-
portbranschen, säger Pierre Olsson, 
kommunikationschef på DB Schenker.

 Under våren hoppas fraktfö-
retaget DB Schenker kunna 
börja testa den eldriva lastbilen 
T-pod som tagits fram av det 
svenska företaget Einride. Med 

i projektet är också Telia som står för själ-
va uppkopplingen till mobilnätet som sker 
med hjälp av 5G-teknik från Ericsson.

Försök med självkörande bilar görs på 
många håll runt om i världen men det som 
är unikt med detta projekt är att det är värl-
dens första fordon för tunga transporter 
som kör på allmän väg utan att det finns en 
människa ombord. T-poden saknar till och 

Världspremiär för 
självkörande lastbil

med förarhytt och övervakas via en skärm.
En operatör har via en tv-skärm kontroll 

på fordonet om något skulle gå fel. Bilen är 
utrustad med kameror och sensorer som 
har full koll på alla vinklar runt lastbilen. 
I normalläget ser operatören samma saker 
som en förare skulle sett – alltså framåt och 
bakåt via en backspegel. Men eftersom for-
donet övervakas från alla håll kan operatö-
ren välja vilken vinkel som helst.

Klartecken från Transportstyrelsen
T-poden har testkörts inne på DB Schenkers 
terminalområde och nu är man redo att börja 
köra på allmän väg.

– I mitten av mars blev det klart med till-
stånd från Transportstyrelsen och planen 

är att den ska köra fram och tillbaka mellan 
DB Schenker Logistics lager och vår termi-
nal utmed Skruvgatan i Jönköping. T-poden 
är programmerad att köra just den sträck-
an och har en typ av radar som känner av 

var den befinner sig och omgivande trafik, 
säger Pierre Olsson.

Snabb reaktionsförmåga
Trafiksäkerhet är det absolut viktigaste och 
om något plötsligt skulle dyka upp framför 
fordonet tvärbromsar T-poden. Den har en 
oerhört snabb reaktionsförmåga, och är ett 
mycket trafiksäkrare alternativ jämfört med 
en människa som kör ett fordon. Den har 
garanterat inte tankarna, eller blicken någon 
annanstans än runt fordonet. Om T-poden 
har stannat på ett ställe där den enligt rut-
ten inte ska stanna, står den stilla tills den 
startas om av operatören.

Maxhastigheten är låg, sju kilometer i 
timmen och en person kommer till en bör-
jan att befinna sig i närheten av bilen även 
om den styrs från ett kontrollrum i Borås. 

Elektriska och autonoma lastbilar är två 
viktiga teknologier som kommer att revolu-

”När det gäller förarlösheten ökar det säkerheten i 
trafiken genom att vi eliminerar den mänskliga faktorn 
som är upphov till de flesta olyckor i trafiken.” 

tionera den globala transport- och logistik-
marknaden.

– Vi är glada att vi får möjlighet att testa 
en kombination av dessa två framtida tek-
nologier i samarbete med Einride på ett så 
tidigt stadium.

Ökar säkerheten i trafiken
Tunga vägtransporter står för en betydan-
de del av de globala koldioxidutsläppen. 
Genom att ersätta diesel med el minskar 
koldioxidutsläppen med cirka 90 procent.

– Vi ser förarlösa, eldrivna fordon som ett 
måste i framtiden. Eldriften är nödvändig 
ur hållbarhetssynpunkt om vi ska kunna bli 
oberoende av fossila drivmedel. När det gäl-
ler förarlösheten ökar det säkerheten i trafi-
ken genom att vi eliminerar den mänskliga 
faktorn som är upphov till de flesta olyckor i 
trafiken. Vi är säkra på att den nya tekniken 
kommer att bli ett lyft ur säkerhetssynpunkt.

ER I C A H O L M

T-poden är uppkopplad till mobil-
nätet med hjälp av 5G-teknik från 
Ericsson. En teknik som utvecklats 
genom FFI-projektet NPAD där man 
utformar infrastruktur och system 
för noggrann positionering för 
mobila plattformar som använder 
GNSS som sensor.

NPAD, Network-RTK Positioning for 
Automated Driving, är ett projekt som ska 
utforma ett system för stora volymer auto-
matiserade fordon eller andra mobila platt-
formar med behov av noggrann positio-
nering.

Projektet kommer att genomföras i 
flera steg där en demonstrator kommer 
att utformas baserat på krav från både 
automatiserad körning och andra mobila 
plattformar.

Projektet skall bland annat definiera 
kraven för positionering för automatise-
rad körning samt analysera kraven på ett 
distributionssystem för korrektionsdata.

Projektet ska också utforma ett refe-
renssystem på AstaZero för utvärdering av 
mätosäkerhet hos positioneringssystem. 
Dessutom utföra test och validering av 
systemet baserat på en automatiserad for-
donsapplikation från Einride.

Exakt positionering är viktigt när det 
gäller automatiserad körning och tekni-
ken har tagits fram genom FFI-projektet 

NPAD som utvecklar infrastruktur och 
system som ger positionering på cm-nivå 
för ett stort antal mobila plattformar som 
använder GNSS som sensor. Något som 
är viktigt när det gäller att vara förberedd 
för större volymer automatiserade fordon 
eller andra mobila plattformar med behov 
av positionering på cm-nivå.

– Vi mitt uppe i projektet och det rullar 
på bra. Just nu håller till exempel Ericsson 
på att undersöka hur de kan koppla ihop 
sig med Lantmäteriets infrastruktur och 
kommunicera, säger Stefan Nord, projekt-
ledare på RISE.

Projektet är finansierat av Vinnova FFI 
och den totala budget är 26 MSEK. Pro-
jektet pågår från den 1 maj 2018 fram till 
den 30 april 2020.

NPAD-konsortiet är branschövergripan-
de samarbete mellan forskningsinstitut, for-
donsindustri, telekomindustri samt små och 
medelstora företag bestående av RISE, Asta-
Zero, Ericsson, Lantmäteriet, AB Volvo, 
Scania, Einride, Waysure och Caliterra.

Koordinator Stefan Nord, RISE 
Research Institutes of Sweden.

– Det är en fördel att vi är så många 
aktörer inblandade som kan dra nytta av 
varandra. Finansieringen via FFI är av stor 
betydelse och ett smörjmedel för projektet 
samt något som varit helt avgörande för 
de mindre aktörer som medverkar.
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Tekniken togs fram i FFI-projekt
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POSITIV. Pierre Olsson, kommunikationschef på  
DB Schenker, ser självkörande fordon som en  
självklar del av framtidens transporter.

GRÖNARE TRANSPORTER. Genom att ersätta diesel 
med el kan tunga vägtransporter minska minska koldi
oxidutsläppen med cirka 90 %.

FFI

GRÖNT LJUS. I mars fick 
DB Schenker klartecken 
från Transportstyrelsen att 
testköra sin förarlösa lastbil 
på allmän väg. 
FOTO: DB SCHENKER
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””Vi har haft flera incidenter, 
tillbud och olyckor med el- 
och gasfordon involverade 
under senare tid. Lyckligtvis 
har det stannat vid materiella 
och lättare personskador, 
men nästa gång – om inget 
görs – kan det sluta allvarli-
gare. Något som vi vill före-
bygga genom SGF.”

Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders 
Förening (SFVF), apropå den nybildade branschöverskri
dande samarbets och expertgruppen inom säkerhet 
och räddning – Säkerhetsgrupp för Fordon, SGF.

noterat Smått, gott och sånt som hamnat på sidan om huvudlederna. 
Texter: Tommy Apelqvist (där inte annat anges).
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[ARKIVFYNDET]  Bensinångor, eld och bilskrot

 M
otorcirkusen Hell Drivers har turne-
rat i Europa sedan 60-talet och ota-
liga är de svenska småstäder som 
fått årligt besök. För många bil-

intresserade småkillar var det något av somma-
rens höjdpunkt under 1970- och 80-talen. 

 Numren kunde heta saker som ”MC genom 
brinnande brädvägg”, ”2-hjuls -körning med 
Hell Drivers girls på biltaket” och finalnum-
ret ”Dödskraschen”, där risiga kärror från lokala 
skrotbilshandlare krockades till oigenkännlighet.

 Med sig hem efteråt hade man gärna några 
reklamprylar som minne av kvällen. Som den 
fräna dekalen i skrikiga signalfärger (nedan) och 
affischen till vänster. Dessa är inhandlade 1979, 
ett år då en okänd svensk artist i behov av PR slu-
tit ett sponsoravtal med Hell Drivers, där de pro-
motade varandra. Kompbandet hade det i dessa 
kretsar lämpliga namnet The Roaring’ Cadillacs 
medan artisten själv kallade sig Eddie Meduza, 
vars musik spelades i pauserna. Några år senare 
skulle han vara skandalomsusad och dra rekord-
publik i svenska folkparker. 

Hell Drivers karriär blev längre än Medu-
zas och av information på nätet att döma tycks 
någon formation fortfarande vara aktiv. 

Europeiskt så det förslår. T v: 
en tidig Ford Escort, i mitten en Opel Rekord från sent 60-tal som testar flygförmågan, medan Evel Knievel-wannabeen t h hoppar över Opel- och Fiat-kärror av 

1970-talssnitt.

kalendern
 
2–3 april 2019
Go Global Kaluga
Volvo bjuder in till 
leverantörsevent i Kaluga.

10–11 april 2019
Automotive Strategy 
Seminar
På FKG:s och Bil Swedens 
gemensamma strategisemi-
narium kommer industriella 
konsekvenser, i dag och i mor-
gon, av en ökad elektrifiering 
att belysas.
Elite Hotel Marina Tower, Nacka 
Stockholm.

16–17 maj 2019
Innovation Day – Italien
Business Sweden organiserar 
tillsammans med MASA ett 
event i Italien där svenska 
företag har en möjlighet att 
presentera sig för bland annat 
Maserati/Alfa Romeo och 
italienska OEM:s.

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.

4 juni 2019
Kvinnan i Leverantörs-
industrin träffar DataTjej
Träffen arrangeras i samarbete 
med RISE IVF och DataTjej. Ar-
gongatan i Mölndal.

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

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

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

KANTANKA
Ghana

INNOSON
Nigeria

KIIRA 
Uganda MOBIUS

Kenya

1. Den femsitsiga 
lyxsuven IVM G80 från 
Innoson. Märket 
startade 2014 och är 
enligt egen utsago ”the 
1st made-in-Africa-auto-
mobile brand”. Innosons 
kaxiga attityd går igen 
i det uttalade målet att 
utrota “tokunbo” (den 
utländska begagant-
bilmarknaden) från 
kontinenten. 

Läs mer: 
innosonvehicles.com

3. Kiira ägs av den ugandiska regeringen och landets största 
universitet med målet att ta fram gröna mobilitetslösningar för 
Afrika. Uganda har sol dygnet runt och det försöker Kiira dra 
nytta av. 2011 lanserade de kontinentens första elbil och 2016 
en buss som drivs av solpaneler. På bilden elhybriden Kiira EV 
SMACK. 

Läs mer: kiiramotors.com

4. Mobius startades av den brittiske sociala entreprenören Joel Jackson 
2010. Företagets första bil lanserades 2014, byggdes i 50 exemplar och 
beskrivs som synnerligen enkel men robust. Tack vare utvecklingspengar 
från USA har Mobius byggt en ny fabrik i Nairobi vilken ska ha kapacitet 
att kunna bygga tusentals exemplar årligen. 

Läs mer: mobiusmotors.com

2. Företaget bakom Ghanas första biltillverkare Kantanka 
började med hemelektronik i mitten av 1980-talet.  
Personbilarna uppges till största delen vara lokalprodu-
cerade men företaget har en hemlig kinesisk partner i 
ryggen. Kantanka erbjuder sex olika modeller, däribland  
en SUV och en pickup. 

Läs mer: kantankaautomobile.com

4 Afrikas bilmarknad har kallats den mest underutvecklade i världen. Av de 
nära 863 000 personbilar som såldes i kontinenten under 2017, är den 

stora merparten importerade, men det finns några unga afrikanska biltillver-
kare som försöker ta upp kampen med de globala jättarna: Kiira, Kantanka, 
Mobius och Innoson.

     utmanare från Afrika
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2063är året då oljan beräknas vara 
slut om vi fortsätter att förbruka 
råvaran i samma takt som i dag.
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Ett närmare samarbete mellan industri och 
akademi innebär ett långsiktigt win-win-
win-förhållande. Industrin vinner på det, 
likaså akademin.  Men framför allt vinner 
samhället ännu mer när ökad konkurrens-
kraft innebär fortsatt välfärdsgrundande 
tillväxt.

DET FINNS EN skyldighet och möjlighet i 
att korsbefrukta dessa världar. I Sverige 
saknar vi den närhet mellan akademi och 
industri som finns i många andra länder 
som vi industriellt konkurrerar med glo-
balt. I USA lever industri och akademi i 
symbios, medan i Tyskland finns en väl 
utvecklad institutsvärld. Allt helt naturligt 
sedan decennier tillbaka.

I SVERIGE HÅLLER sig gärna forskarna i sina 
egna och kända miljöer. Men det gäller att ta 
forskningen och forskaren utanför den egna 
komfortzonen, det vill säga nyttiggöra och 
synliggöra deras erbjudande för industrin. 
Erfarenheten av det är att det uppskattas 
av industrin. Det är inte bara externa ögon 
som betraktar, utan det görs med en helt 
annan blick än den invanda och smått hem-
mablinda. Det ställs också helt andra frågor 
än vad man är van med att besvara. Det kan 
också skapas helt nya modeller än vad man 
är van med att möta inom industrin.

SEDAN I HÖSTAS finns ett nära samarbete 
mellan Scania och Handelshögskolan i 
Stockholm. Syftet med detta samarbete, 
Scania Center of Innovation and Opera-
tional Excellence, är att skapa förutsätt-
ningarna för det momentum som kan 
uppstå när två skilda parter möts för ett 
gemensamt forsknings- och utvecklings-
samarbete med målet att bygga framtida 
konkurrenskraft.

SAMARBETET INNEBÄR ATT Scania sponsrar 
oberoende forskning. Vi har forskare och 
doktorander på plats. 

Som det är idag är det ingen som egent-
ligen vet hur stort det kan bli. Nu kom-
mer doktoranderna med sina frågor som 
företagen välkomnar. Vi funderar hur vi 
ska arbeta på ett akademisk vis med frå-
gorna – hur kan man lägga upp kliniska 
forskningsprogram och så vidare. Mycket 
är alltjämt i sin linda.

JUST NU TITTAR vi på självkörande fordon, 
det stora paradigmskiftet som mobilitet 
och transportsystem står inför – vi ställer 
frågor utifrån att en bil i dagens mening 
inte är en bil utan någonting annat i fram-
tiden. Vi kikar även på AI och ställer frå-
gan vad är det som gör att det blir fel.

AVSLUTNINGSVIS, det handlar om att opti-
mera helheten – att få maximal utväxling, 
execellence, på insatsen. Personligen är jag 
övertygad om att fler svenska industriföre-
tag, precis som akademier, skulle tjäna på 
att verka mer i symbios med varandra än i 
helt skilda världar – där allt nästan alltid är 
som vanligt.

Martin Sköld, forskare vid Handelshögskolan Stockholm, vill se ett närmare 
samarbete mellan akademi och industri, något som finns i länder som USA och 
Tyskland. 

 I Sverige saknar vi den 
närhet mellan akademi och 
industri som finns i många 
andra länder
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Servo-pneumatisk lösning YHBP  
för balansering av alla slag

Du vill flytta stora laster ergonomiskt.
Du behöver säkra och exakta system.
Vi har rätt lösning för dig.

www.festo.com/yhbp

Ad_YHBP_93x133mm_se_V02.indd   1 06.02.2019   12:11:28
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Riksdagsnätverk för 
bilen och bilismen
NÄTVERK Ett bilnätverk har bildats i riksdagen. Medlemmar 
är riksdagsledamöter och politiska tjänstemän med intresse för 
bilen och bilismens betydelse för samhällsutveckling och tillväxt. 
Motsvarande politiska nätverk finns sedan tidigare kring flera andra 
specifika frågor eller särintressen.

Initiativtagarna till nätverket i riksdagen, moderata riksdagsleda-
möter, lanserade det med ett debattinlägg på SVT Opinion. Det bar 
rubriken ”Sätt stopp för den politiska hetsjakten på bilister!”.

– Det ligger nästan ett års arbete bakom tillkomsten, men nu är 
det på plats. Det viktiga är att få det att växa med fler intresserade 
som vill vara med och nätverka, berättar bilhandels- och verkstads-
organisationen MRF:s informationschef, Charlie Magnusson.

Vid den första sammankomsten medverkade 30 personer – 
riksdagspolitiker, politiska tjänstemän samt representanter från 
intressenterna kring nätverket. De fick lyssna till Anders Ydstedt och 
Kalle Bäck från KAK:s Expertråd och författare av den idépolitiska 
pamfletten ”Ständigt på väg”.
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Den 25e 
gäller det. 
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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Många utställare klara för Automässan
15-18 JANUARI arrangeras eftermarknadsmässan Automässan 2020 i Göteborg. Mässans båda 
ägare, Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Fordonsverkstadsutrustarna, FVU, gläds över 
att intresset för att ställa ut på mässan är riktigt stort jämfört med mässan 2017. Hittills är 12 680 
kvadratmeter bokade jämfört med 10 900 kvadratmeter vid samma tid för tre år sedan.

– Vi är ett starkt team bakom mässan samtidigt som branschen har ett behov av att mötas och 
för att göra affärer, bygga egen framtida konkurrenskraft genom investeringar i hård- och 

mjukvara, säger Anna Lena Friberg, ny affärsansvarig för mässan, i en kommentar till 
bokningsgraden på rekordnivå.

Hon berättar även att bilverkstadsorganisationerna Motorbranschens Riksförbund, 
MRF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, påbörjat att arbetet med Auto-
mässans seminarieprogram.

– Kompetensutveckling är en icke helt oväsentlig del av Automässans innehåll, 
avslutar Anna Lena Friberg.

Ny på posten
DRIVE SWEDEN har fått ny programdirektör. 
Det är Sofie Vennersten som ersätter Jan 
Hellåker som nu blir ordförande för projektet. 
Sofie kommer närmast från transportforsk-
ningsprojektet Closer.

Drive Sweden är ett innovationsprogram 
med inriktning på utveckling av framtidens 
transportsystem. 

Fler exportaffärer
MÅNGA AFFÄRER och 
hög garantivolym. Så 
sammanfattar Export-
kreditnämnden, EKN, 
verksamhetsåret 2018. 
Totalt garanterade EKN 
2082 exportaffärer 
till 129 länder till ett 
värde av 56,8 miljarder 
kronor. I sin årsrap-
port uppger EKN att 
verksamheten för 

SME-företag ökade både sett till volym, 
antal affärer och företag.

Exportkreditnämnden 

Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm | Tel 08-788 00 00 | www.ekn.se
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EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export  

och svenska företags internationalisering, genom  

att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans 

med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Tjänsterna 

ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft  

och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.
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